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Cuvânt înainte
Budapesta, Ianuarie 2007

În promovarea drepturilor omului, progresul poate fi întotdeauna măsurat în funcţie de felul în
care sunt trataţi cei mai vulnerabili membri ai societăţii. Dacă ar fi să analizăm dintr-o
perspectivă de lungă durată, în România drepturile omului şi libertatea nu au fost niciodată mai
înfloritoare ca acum, când locul României în Europa este ferm stabilit, iar intrarea în Uniunea
Europeană atrage după sine noi libertăţi—de mişcare, dezvoltare şi aspiraţie la mai bine. Şi totuşi
progesul nu este inevitabil. Drepturile omului şi libertăţile fundamentale pot fi reduse la
sloganuri deșarte într-o clipă, dar societăţile accepta aceasta situatie pe propriul risc.
În Europa, nici un grup nu este mai vulnerabil decat romii, care continuă să sufere consecinţele
unor straturi succesive şi ferm sedimentate de prejudecăţi acumulate de-a lungul secolelor. De
câte va mai trebui să auzim că romii sunt responsabuli pentru probelmele lor? A meritat oare să
ca o femeie de etnie roma sa fie impuscata de catre un politist doar pentru ca a traversat un vagon
de cale ferata ? Merită un tânăr rom să nu primească o sljubă numai din pricina unei priviri
superficiale aruncate în direcţia lui şi a unor prezumţii rău voitoare? Merită, oare, un copil rom să
fie condamnat la o viaţă la margine societăţii de un director de şcoala primară care nu crede că
copiii romi vor putea să înveţe la acelaşi nivel cu cei din clasele “bune”?
Publicarea raportului annual al Romani CRISS, care ridică din nou aceste probleme, alături de
multe altele, ne aminteşte de două lucruri importante, şi anume: că în România au avut loc
schimbări remarcabila şi că, în ciuda acestor schimbări, mai sunt încă multe de făcut.
Raportul analizează victorii importante din ultimii ani, cum ar fi promulgarea legislaţiei anti-
discriminare şi înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a cărui
jurisprudenţă este în continuă dezvoltare, sau notificarea Minissterului Educaţiei care cere
desegregarea şcolilor din România. Dar, aşa cum se întâmplă adeseori, noile norme şi instituţii
sunt eficace numai în măsura în care ele sunt puse în practică în mod real şi eficace.  În raportul
de faţă, Romani CRISS documentează cât de răspândite sunt încă încălcările drepturilor romilor
în domenii ca educaţia, sănătatea, locuinţele, administraţia locală şi justiţia.

Alături de documentarea solidă a progreselor legislative şi instituţionale şi a abuzurilor care
continuă, Romani CRISS a inclus în acest raport şi recomandări importante, a căror adoptare ar
contribui substanţial la prevenirea încălcărilor drepturilor omului în România. Soluţionarea
problemelor generate de prejudecăţi este, de asemenea, esenţialmente dependentă de întărirea
acelor părţi ale sistemului judiciar şi ale altor instituţii publice care dau conţinut drepturilor
omului, le pun în aplicare, şi cer socoteală atunci când acestea sunt încălcate.
Nu căutăm să creăm o utopie în lumea reală, dar numai atunci când drepturile omului sunt la fel
de bine protejate pentru romi ca pentru alti romani vom putea spune într-adevăr că au fost făcute
progrese. Şi numai atunci vom putea fi mai siguri de durabilitaea idealurilor europene.
Edwin Rekosh
Director Executiv PILI
Membru în Consiliului Director al APADOR-CH

CAPITOLUL I - CADRUL LEGISLATIV SI INSTITUTIONAL CU PRIVIRE LA
COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI (Marian
MANDACHE)
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I. 1 Legislația anti-discriminare: un pas important în vederea implementării principiului
egalității de tratament (Marian MANDACHE)

I.1.1 – Precizari preliminare

Cadrul legal specific în materia protecţiei împotriva discriminării a evoluat în România
progresiv, pe parcursul ultimilor cinci ani. Pana in anul 2000, interzicerea discriminării a fost
reglementata prin diferite acte legislative, inclusiv prin legea fundamentala. Tot in acest sens, pot
fi mentionate pactele si tratatele internationale ratificate de statul roman, avand drept obiect
respectarea drepturilor omului si, in mod particular, respectarea egalitatii de sanse1. Cu privire la
acest din urma aspect, precizam faptul ca Romania a ratificat Protocolul nr. 12 la Conventia
Europeana a Drepturilor Omului2 si a recunoscut “competenta Comitetului pentru Eliminarea
tuturor formelor de Discriminare Rasiala de a primi si examina plangeri (comunicari) provenind
de la persoane care se afla in jurisdictia statului roman si care sustin ca sunt victime ale
incalcarii de catre Romania a vreunuia dintre drepturile prevazute in Conventia Internationala
privind Eliminarea tuturor formelor de Discriminare Rasiala”3.

Avand in vedere ca, pana in anul 2000, in Romania, pe de-o parte nu existau reglementari
specifice referitoare la prevenirea si combaterea discriminarii, regimul sanctionator ori un
organism specializat, iar pe de alta parte, prevederile consitutionale nu isi gaseau dezvoltarea si
aplicabilitatea in alte acte normative, principiul egalitatii de sanse a cunoscut o aplicare legala
precara.

In perioada 2000-2006 a fost adoptat un cadru legislativ diversificat. La sfarsitul lunii august
2000 fost adoptata Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, (ulterior modificata si completata prin Legea 48/2002, OG 77/2003,
legea 27/2004, legea 324/2006, fiind republicata in februarie 2007)4, lucru care a constituit un
demers important in sensul combaterii discriminarii prin mijloace juridice. Initiative similare, in
materie penala, s-au materializat prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr. 31/2002 privind
interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii
cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii (ulterior
modificata prin Legea 107/2006) si prin revizuirea Codului penal5. In ce priveste egalitatea de
gen, in anul 2002 a fost adoptata si legea 202 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.
Aceasta a fost modificata si completata prin OG 84/2004, legea 501/2004, fiind ulterior
republicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 14 februarie 2005. Legea 2002/2002 a fost in

1 Pentru detalii, Romani CRISS, Protectia legala impotriva discriminarii si politicile publice fata de romi, Editura
ECA, Bucuresti, 2007.
2 Protocolul 12 la Convetia Europeana a Drepturilor Omului a fost ratificat prin legea nr. 103/2006, publicata in
Monitorul Oficial nr. 376 din 2 mai 2006.
3 Legea 612/2002, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 851/2002, pentru formularea unei declaraţii privind
recunoaşterea de către România a Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, conform art. 14 din ICERD.
4 Ordonanţa de Guvern nr. 137 din 31 august 2000, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie
2000 a fost adoptata cu modificari prin Legea nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în Monitorul Ofical, Partea I, nr.
69 din 31 ianuarie 2002, ulterior modificata prin Ordonanţa de Guvern nr. 77 din 28 august 2003 publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, si prin Legea nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 216 din 11 martie 2004, modificata la randul sau conform legii 324/2006 si care a fost publicata
in Monitorul Oficial Partea I nr. 626 din 20/07/2006, care dispune si republicarea.
5 In mod specific, se au in vedere modificarile aduse prin Legea 278/2006.



10

continuare modificata prin legea 340/2006, OUG 56/2006, si legea 507/2006. Strategia
Guvernului Romaniei pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor, adoptata prin Hotararea de Guvern
nr. 430/2001, a fost modificata si completata prin adoptarea H.G. 522/2006.

In perioada 2000-2006, societatea civila a jucat un rol activ in diferitele procese de modificare a
legislatiei antidiscriminare. Astfel, un grup informal de organizatii neguvernamentale6 a adus
contributii scrise in cursul elaborarii legii 48/2002, O.G 77/2003, legii 27/2004, legea 324/2006
(ultima lege a dispus republicarea).

In mod concret, pentru alinierea la prevederile acquis-ului comunitar şi pentru corectarea
anumitor deficienţe de natură legislativă şi instituţională, in perioada aprilie-mai 2005, Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii, împreună cu grupul informal de organizaţii
neguvernamentale au initiat un proiect de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării,
proiect care a servit ulterior la adoptarea legii 324/2006.

Standardele legale europene la care se face referire in prezentul capitol sunt cele stabilite prin
Directiva 43/20007 si Directiva 78/20008 ale Uniunii Europene si Recomandarile ECRI de
politica generala nr. 29 si nr. 710. Capitolul ofera o prezentare generala a cadrului juridic
antidiscriminare, in materie constitutionala, penala si civila, urmand in principal structura
recomandarii nr 7 a ECRI si subliniind, dupa caz, aspectele relevante, precum neindeplinirea sau
depasirea standardelor minime internationale de catre legislatia interna.

Directiva 43/2000 cu privire la implementarea principiului tratamentului egal intre persoane
indiferent de originea rasiala sau etnica (denumita in continuare Directiva Egalitatii Rasiale) si
Directiva 78/2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea
forţei de muncă şi condiţiile de muncă stabilesc cerintele minime in domeniul legislatiei
comunitare antidiscriminare. Conform dreptului comunitar, aceste directive sunt obligatorii, sub
aspect juridic, pentru statele membre, ele stabilind obiectivele ce trebuie atinse, mijloacele de
atingere ale acestor obiective ramanand la aprecierea statelor membre. Dat fiind procesul de
armonizare cu legislatia comunitara, directivele devin obligatorii si pentru statele candidate, cum
a fost si cazul Romaniei. Recomandarile de politica generala ale ECRI nu sunt obligatorii pentru

6 Grupul a cuprins urmatoarele organizatii: Centrul de Resurse Juridice, Fundaţia pentru o Societate Deschisă,
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani CRISS, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa,
Institutul pentru Politici Publice.
7 Directiva 2000/43/EC din 29 iunie 2000 cu privire la implementarea principiului tratamentului egal intre persoane
indiferent de originea rasiala sau etnica, Jurnalul Oficial, L 180 - 19/7/2000.

8 Directiva 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea
tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă, Jurnalul Oficial L 303 ,
02/12/2000 P. 0016 – 0022.

9 Recomandarea ECRI de politica generala nr. 2: Institutii specializate pentru combaterea Rasismului, Xenofobiei,
Anti-Semitismului si Intolerantei la nivel national este disponibila la adresa
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/3-General_themes/1-
Policy_Recommendations/Recommendation_N%B02/1-Recommendation_n%B02.asp#TopOfPage, accesata la data
de 17.11.2005 (in limba engleza).
10 Recomandarea ECRI de politica generala nr. 7 cu privire la Legislatia nationala pentru combaterea Rasismului si a
Discriminarii Rasiale disponibila la adresa http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/3-General_themes/1-
Policy_Recommendations/Recommendation_N%B07/3-Recommendation_7.asp#TopOfPage, accesata la data de
17.11.2005 (in limba engleza).

http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/3-General_themes/1-
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/3-General_themes/1-
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statele membre ale Consiliului Europei, dar se pot constitui in instrumente eficiente de lucru
si/sau de lobby si advocacy atat in plan national cat si in plan international.

I.1.2 – In materie constitutionala

In urma referendumului national din 18-19 octombrie 2003 a fost aprobata legea de revizuire a
Constitutiei Romaniei nr. 429/200311, prin care s-au adus o serie de modificari, insa acestea nu
au vizat unele aspecte importante in materia implementarii principiului egalitatii de tratament.

Astfel, in sens larg, principiul egalitatii de sanse este consacrat constitutional atat in mod explicit
(respectiv prin art. 4, alin 2, art. 6 alin 2, art. 16 alin. 1, art. 38 alin. 4, art. 41 alin. 2, art. 44 alin.
1 si 3, art. 53 alin 2, si art. 59 alin 1) cat si prin reglemtarea situatiei unor grupuri „vulnerabile”
ori a unor domenii ale vietii publice (art. 6 alin. 1, art. 11 si art. 20, art. 22, art. 23, art. 29. art. 30,
art. 32, art. 46, art. 59 alin 2).

Principalul text de lege ce reglementeaza principiul egalitatii de tratament este articolul 16, alin.
1, avand in vedere ca acesta constituie o clauza generala de nediscriminare in fata legii si a
autoritatilor publice.12 Legea fundamentala nu defineste notiuni precum „discriminare” ori
„privilegiu” si limiteaza interzicerea discriminarii la sfera juridica si la relatia cu autoritatile
publice.

Articolul 16 alin. 1 este des utilizat atat in cererile formulate catre Curtea Constitutionala, cat si
in deciziile acesteia13. Un alt aspect important il constituie faptul ca, spre deosebire alte texte
constitutionale, art. 16, alin. 1 este invocat atat in mod singular cat si in coroborare cu alte
articole, cum ar fi art. 4 referitor la unitatea poporului si egalitatea intre cetateni ori art. 6 privind
dreptul la identitate14.

Deşi Constituţia României a fost revizuită în 2003, aceasta nu corespunde in totalitate
standardelor în domeniu din moment ce nu asigură posibilitatea limitării exercitării dreptului la
asociere sau întrunire în scopul combaterii rasismului15.

11 Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul naţional din 18-19
octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru
confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei
României.
12 Art. 16 alin. 1 prevede: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări.”
13 In acest sens, Simina Elena Tanasescu, Principiul egalitatii in dreptul romanesc, Ed. All Beck, Bucuresti 1999,
pag. 46-47 arata ca “aproximativ 41%din deciziile findamentale pe principiul egalitatii sunt bazate pe art. 16
alineat 1 din Constitutie si mai mult de 60% din constatarile de neconstitutionalitate efectuate de catre Curtea
Constitutionala au ca norma de referinta acelasi izvor ”.
14 In acest sens, vezi Simina Elena Tanasescu, op.cit. pag. 47 si Comisia Europeana impotriva Rasismului si a
Intolerantei (ECRI) – Analiza legislativa privind Romania – 2004.
15 Recomandarea de Politică Generală nr. 7 a Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Xenofobiei (ECRI)
prevede că „Constituţiile ar trebui să prevadă că exercitarea libertăţii de expresie, asociere şi întrunire poate fi
restricţionată în vederea combaterii rasismului”.
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Constitutia Romaniei16, in consonanta cu prevederile Recomandarii nr. 7 a ECRI, aduce unele
limitari dreptului la libera exprimare, interzicand “indemnul la ... ura nationala, rasiala, de clasa
sau religioasa, incitarea la discriminare”. Cu toate acestea, limitarile aduse de Constitutie
vizeaza numai indemnul sau incitarea la discriminare sau ura, si, in consecinta, asigura o
protectie mai redusa decat propune Recomandarea nr, 7 a ECRI (par. 3), care face referire la
combaterea rasismului, ceea ce include si simplele exprimari discriminatorii sau rasiste, nu doar
indemnul sau incitarea.

Subliniem faptul ca, limitarea drepturilor prezentate trebuie sa fie realizata cu respectarea
garantiilor statuate prin Conventia Europeana a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii
Europene a Drepturilor Omului, respectiv ca aceste limitari sa fie prevazute in mod expres de
lege (conform principiului legalitatii) si sa fie necesare intr-o societate democratica.

I.1.3 – In materie penala

In ceea ce priveste dreptul penal, textele de lege relevante in domeniul antidiscriminarii sunt
Codul penal – art. 75, lit.c¹, art. 166, art. 247, art. 317, art. 318 si art. 357 si Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor
infractiuni contra pacii si omenirii cu modificarile si completarile ulterioare17.

Legea penala joaca un rol important in prevenirea si sanctionarea discriminarii, avand in vedere,
pe de-o parte, faptul ca reglementeaza faptele de discriminare cu pericol social ridicat, iar pe de
alta parte, ca impune sanctiunile cele mai grave si mai descurajante, ajungand la privarea de
libertate.18

Astfel, in plan international exista diferite mecanisme de prevenire si sanctionare a manifestarilor
rasiste, intre care incriminarea unor comportamente „determinate”19 si agravarea raspunderii

16 Articolul 30 din Constitutie prevede:
„(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu

grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul

la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială,

de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi
manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau
realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului
de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.”
17 OUG 31/2002 a fost aprobata cu modificari prin Legea 107/2007.
18 Pentru detalii cu privire la aplicarea legii, vezi capitolul III al prezentei lucrari, precum si Romani CRISS, Marian
Mandache, Margareta Matache, Cristi Mihalache si Madalin Morteanu, Protectia legala impotriva discriminarii si
politicile publice fata de romi, Editura ECA, Bucuresti, 2007.
19 Vezi in acest sens, Organizatia pentru Cooperare si Securitate in Europa – Biroul pentru Instittutii Democratice si
Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), Infractiunile cu motivatie discriminatorie in spatiul OSCE – incidente si
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penale in cazul savarsirii unei infractiuni avand la baza o motivatie rasista. In ceea ce priveste
legislatia romaneasca, se poate spune ca sunt adoptate ambele sisteme de sanctionare avand in
vedere faptul ca, pe de-o parte, sunt incriminate o serie de comportamente rasiste “determinate”
(cu titlu de exemplu, art. 247, Cod penal, in relatie cu art. 246), iar pe de alta parte, a fost
introdusa motivatia discriminatorie ca si circumstanta agravanta (art. 75, lit. c¹, cod penal).

In concret, ne aflam in prezenta unui comportament “determinat” (cunoscut in literatura de
specialitate – cu precadere anglo-saxona – drept “stand alone hate crime law”) atunci cand o
infractiune care este savarsita cu o motivatie rasista devine o noua infractiune. Se poate
argumenta ca fapta unui functionar public care aduce prejudicii intereselor legitime ale unei
persoane (art. 246), si care, insa, in plus are si o motivatie discriminatorie, cum ar fi apartenenta
la etnia romilor, duce la ingradirea unui drept pe temei de apartenenta etnica, intrand in campul
de aplicare al art. 247 c.p. In sens contrar, se poate arata ca diferentele dintre notiunile de
“interes legitim” si “ingradirea folosintei sau exercitiului drepturilor”, cerinta specifica de
neindeplinirea a unui act sau indeplinirea efectuoasa a acestuia, precum si imposibilitatea
aplicabilitatii ambelor texte de lege pentru aceeasi fapta, conduc la teza ca art. 247 nu poate fi
considerat un comportament “determinat”, raportat la art. 246.

Cat priveste agravarea raspunderii penale in cazul savarsirii unor infractiuni motivate
discriminatoriu, in doctrina internationala este cunoscuta drept “sentence enhancement law”,
modelul romanesc acordand posibilitatea de inasprire a pedepsei aplicate.

In cadrul unui proiect de lege initiat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in
parteneriat cu grupul informal de organizatii neguvernamentale, intre care si Romani CRISS, a
fost inclusa si o sectiune privind legislatia penala. Modificarile propuse vizau introducerea
circumstantei agravante in cazul infractiunilor savarsite cu o motivatie total sau partial
discriminatorie, revizuirea articolelor 247 si 317 din Codul penal, precum si reglementarea unei
noi infractiuni constand in modificarea fortata a compozitiei etnice, rasiale sau sociale a unei
zone sau localitati20.

Legea 278/2006 a reglementatat motivatia discriminatorie ca si circumstanta agravanta, insa fara
a incrimina in mod explicit si motivatia totala si cea partiala, fapt ce diminueaza protectia legala
impotriva discriminarii, avand in vedere faptul ca in practica, motivatia deseori nu este singulara
si este mai dificil de dovedit ca motivatia discriminatorie a jucat un rol mai important sau
preponderent fata de alte motivatii. Acelasi act normativ a produs modificarea art. 247 si 317 ale
codului penal, insa nu a prevazut ca fapta penala modificarea fortata a compozitiei etnice, rasiale
sau sociale a unei zone sau localitati, aceasta ramanand in continuare o abatere contraventionala,
sanctionata prin Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

raspunsuri – Raport anual pentru 2006, pag. 80, precum si Organizatia pentru Cooperare si Securitate in Europa –
Biroul pentru Instittutii Democratice si Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), Prevenire si raspunsuri la infractiunile
motivate discriminatoriu, pag. 10-11.
20 Art. 25 din proiectul legislativ in cauza prevedea: „Acţiunea constând în ameninţări, constrângeri, folosirea forţei
sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau colonizare de persoane în scopul deportării pe temei de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, condiţie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală
cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA sau în scopul modificării compoziţiei entice, rasiale sau sociale a unei
zone a ţării sau a unei localităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 1 an la 10 ani”.
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In ceea ce priveste Codul penal, pana la adoptarea legii 278/2006, acesta sanctiona propaganda
in favoarea statului totalitar (art. 166), conduita discriminatorie a functionarului public, pe motiv
de rasa, nationalitate, sex si religie (art. 247), propaganda nationalist-sovina (art. 317),
impiedicarea libertatii cultelor (art. 318) si genocidul (art. 357).

In anul 2006, au fost realizate o serie de modificari legislative, intre care prezinta relevanta:
 Introducerea ca si circumstanta agravanta a motivatiei discriminatorii in savarsirea unei

fapte penale;
 Revizuirea continutului art. 247;
 Redenumirea si revizuirea continutului art. 317.

Observam, de asemenea, faptul ca nu au fost aduse modificari articolelor 166, 318 si 357 care
sanctioneaza savarsirea infractiunilor de propaganda in favoarea statului totalitar, impiedicarea
libertatii cultelor si respectiv genocidul.

Necesitatea constituirii motivatiei discriminatoriu ca si circumstanta agravanta, a fost
subliniata si de Comisia Europeana impotriva Rasismului si Intolerantei (ECRI), in
Recomandarea sa de politica generala nr. 7, capitolul IV pct. 2121.

Art. 75, lit.c¹ prevede ca circumstanta agravanta „savarsirea infractiunii pe temei de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica,
convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie
HIV/SIDA”.

Rolul important al circumstantelor (agravante sau atenuante) rezida in faptul ca acestea constituie
criterii de individualizare a pedepsei (art. 72 cod penal). Motivatia discriminatorie in savarsirea
unei infractiuni constituie circumstanta agravanta legala si personala. Caracterul de circumstanta
legala presupune faptul ca atunci cand se constata prezenta circumstantei, judecatorul este
obligat sa retina circumstanta, spre deosebire de circumstantele judiciare (cand judecatorul poate
decide cu privire la retinerea circumstantei). De asemenea, rezulta si faptul ca prin savarsirea
unei infractiuni pe temei discriminatoriu, se modifica in mod substantial gradul de pericol social
al faptei si periculozitatea faptuitorului22.

Caracterul de circumstanta personala presupune faptul ca efectele agravante nu se rasfrang
asupra celorlalti participanti (art. 28, Cod penal). De precizat faptul ca, in cazul infractiunilor
prevazute de art. 247, 317 si 357 nu se pot aplica dispozitiile art. 75, lit.c¹, intrucat infractiunile
in cauza reglementeaza deja o conduita discriminatorie.

Propaganda in favoarea statului totalitar23 este prevazuta si sanctionata de art. 166 din codul
penal care prevede „Propaganda in vederea instaurarii unui stat totalitar, savarsita prin orice
mijloace, in public, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

21 In mod specific, Recomandarea nr. 7 prevede: „Legea trebuie să prevadă că pentru toate infracţiunile neprecizate
în paragrafele 18 şi 19, motivaţia rasistă constituie o circumstanţă agravantă” (cap. IV, pct. 21).
22 Vezi Stefan Danes, Drept penal – Partea generala, Editura Sylvi, Bucuresti 2001, pag. 408.
23 Pentru o analiza detaliata a infractiunii, vezi Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala,
Volumul I, Editura Lumina LEX, Bucuresti 2000, pag. 49 si urm.
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Propaganda consta in raspandirea, in mod sistematic, sau in apologia unor idei, conceptii sau
doctrine cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti. ”

Sanctionarea propagandei realizate in vederea instaurarii statului totalitar are drept obiect
protejarea sistemului democractic, a statului de drept si a drepturilor si libertatilor fundamentale
ale omului.

Subiectul activ al infractiunii nu este calificat putand fi orice persoana responsabila penal. De
mentionat faptul ca, daca mai multe persoane se constituie intr-o organizatie ce realizeaza
propaganda in favoarea statului totalitar, in cazul in care promoveaza si idei fasciste, rasiste sau
xenofobe, devin incidente si dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 31/2002.

Legiuitorul defineste propaganda drept raspandirea sistematica sau apologia unor idei, conceptii
sau doctrine in scopul de a convinge sau atrage noi membri. Din formularea data de art. 166
rezulta ca propaganda trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, respectiv:

 sa urmareasca instaurarea statului totalitar;
 sa fie realizata in mod public;
 sa fie realizata succesiv, in forma continuata, nefiind suficient un singur act;
 sa aiba drept obiectiv convingerea sau atragerea de noi adepti.

Nu prezinta relevanta care sunt mijloacele prin care se realizeaza propaganda, in scris sau oral,
atat timp cat este realizata in mod public. De mentionat este ca un rol important il pot avea mass-
media si, mai ales, internetul24.

Cu privire la necesitatea savarsirii conduitei ilicite in public, Comisia Europeana Impotriva
Rasismului si Intolerantei precizeaza ca “practica actuală arată că, în anumite cazuri, unele
comportamente rasiste scapă urmăririlor penale deoarece nu sunt considerate ca prezentând un
caracter public. În consecinţă, statele membre trebuie să vegheze să nu fie prea dificil de a
îndeplini condiţia comiterii în public. Astfel, de exemplu, această condiţie ar trebui să fie
îndeplinită în cazul dezbaterilor din cadrul întâlnirilor organizaţiilor neonaziste sau a
forumurilor de discuţie din Internet”.25

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol ce afecteaza siguranta statului si
societatea democratica, ca urmare a savarsirii faptelor de propaganda26.

Infractiunea se poate comite doar sub aspectul intentiei directe (faptuitorul prevede rezultatul
faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte), intrucat, conform textului legal,
faptuitorul trebuie sa urmareasca instaurarea unui regim totalitar, ceea ce presupune ca acesta sa
savarseasca actiuni de propaganda cu un obiectiv clar definit, si anume instraurarea regimului
totalitar.

24 Vezi si Recomandarea de politica generala nr. 6 a Comisiei Europene impotriva Rasismului si Intolerantei privind
Combaterea raspandirii de materiale cu continut rasist, xenofob si antisemit prin internet.
25 Citat din Recomandarea de politica generala nr. 7 a ECRI, par. 38.
26 Vezi Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul I, Editura Lumina LEX,
Bucuresti 2000, pag. 51.
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Conduita discriminatorie a functionarului public este prevazuta si sanctionata legal ca abuz in
serviciu prin ingradirea unor drepturi27, in acest sens, art. 247 din Codul.penal prevede că:
„Ingradirea, de catre un functionar public, a folosintei sau a exercitiului drepturilor unei
persoane ori crearea pentru aceasta a unei situatii de inferioritate pe temei de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica,
convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie
HIV/SIDA, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani”.

In formularea actuala a fost extinsa protectia legala impotriva discriminarii, prin faptul ca
subiectul pasiv al infractiunii nu mai este doar persoana care are calitatea de cetatean (subiect
pasiv calificat, intrucat trebuia sa aiba o calitate anume) ci este orice persoana. In plus, au fost
extinse criteriile ce pot sta la baza faptei discriminatorii a functionarului public, de la patru
(nationalitate, rasa, sex sau religie) la saisprezece (fiind adaugate urmatoarele: etnie, limba,
orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, varsta,
dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA). Se observa faptul ca anterior
modificarii survenite in 2006, legislatia penala romaneasca sanctiona discriminarea in baza
”vechilor” criterii (de exemplu, rasa ori religia), abia apoi fiind incluse si „noile” criterii (cum ar
fi de exemplu orientarea sexuala ori dizabilitatea).

Un alt aspect relevant il constituie reglementarea distincta a infractiunii de abuz in serviciu prin
ingradirea unor drepturi (art. 247) fata de infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor
persoanelor (art. 246)28. Astfel, desi amebele texte de lege au drept scop protejarea persoanelor
fata de posibila conduita abuziva a functionarului public, legiuitorul a inteles sa reglementeze si
sa sanctioneze distinct savarsirea infractiunii de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi,
fapt din care rezulta importanta, specificul si gradul sporit de pericol social. In plus, regimul
sanctionator este chiar mai sever in cazul savarsirii infractiunii prevazute la art. 247 – pedeapsa
cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani, fata de infractiunea prevazuta la art. 246 (pedeapsa cu
inchisoarea de la 6 luni la 3 ani).29

Obiectul juridic al infractiunii consta in incalcarea relatiilor sociale cu privire la respectarea
principiului egalitatii de tratament in functionarea autoritatilor publice. Nu simpla respectare ci,
mai mult decat atat, implementarea efectiva a principiului egalitatii de tratament constituie o
cerinta fundamentala a unei societati democratice si a statului de drept.30

27 Pentru o analiza detaliata a infractiunii, vezi Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala,
Volumul II, Editura Lumina LEX, Bucuresti 2000, pag. 61 si urm.
28 Art. 246 cod penal prevede „Fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu
stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor
legale ale unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani”
29 Vezi si Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul II, Editura Lumina LEX,
Bucuresti 2000, pag. 61-62.
30 In acest sens, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cazul Nachova si altii vs. Bulgaria a retinut faptul ca:
„Dreptul la viata conform art. 2 din Conventie si interzicerea discriminarii in general, si a discriminarii rasiale si
etnice in particular, comfrom art. 14 reflecta valori elementare ale societatilor democratice (s.n.) care alcatuiesc
Consiliul Europei. Faptele motivate de ura etnica care conduc la suprimarea vietii submineaza fundatia acelor
societati si necesita atentie specifica si un raspuns efectiv din partea autoritatilor” (par. 155).
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Subiectul activ al infractiunii este calificat, anume trebuie sa aiba calitatea de functionar public.
Mai mult, acesta trebuie sa savarseasca fapta in cadrul atributiunilor de serviciu. Subiectul pasiv
poate fi orice persoana.

Conform textului legal, fapta se comite fie prin ingradirea folosintei sau a exercitiului drepturilor
unei persoane, fie prin crearea pentru aceasta a unei situatii de inferioritate. In prima situatie,
functionarul public limiteaza folosinta sau exercitarea unui drept al unei persoane, pe unul din
temeiurile prevazute de lege. De mentionat faptul ca nu este necesar ca persoana sa apartina
efectiv grupului in cauza, este suficient ca functionarul sa actioneze pe baza propriei sale
convingeri cu privire la apartenta persoanei. Cu titlu de exemplu, un functionar incadrat in
primarie decide sa respinga cererea de autorizare a construirii unei locuinte, pentru o persoana
care indeplineste cerintele prevazute de lege, in temeiul apartenentei aplicantului la etnia roma,
functionarul nedorind prezenta persoanelor de etnie roma in localitate. Chiar si in cazul in care
acesta nu apartine etniei rome, fiind perceput eronat de catre functionar, in temeiul unor criterii
subiective (de ex. culoarea pielii), tot ne aflam in prezenta infractiunii de abuz in serviciu prin
ingradirea unor drepturi, avand in vedere faptul ca se aduce atingere drepturilor unei persoane si
ca actiunea este motivata pe apartenenta etnica, intrucat legea nu distinge cu privire la
apartenenta efectiva a persoanei, ci arata motivul care sta la baza actiunii faptuitorului. Astfel,
urmarea savarsirii infractiunii o constituie lezarea unui drept sau crearea unei stari de
inferioritate. Existenta infractiunii este, insa, conditionata de existenta unei legaturi de cauzalitate
intre actiunea sau inactiunea functionarului public si urmarea produsa, ceea ce presupune faptul
ca urmarea produsa trebuie sa fie consecinta faptei functionarului public.

In literatura de specialitate s-a retinut faptul ca infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea
unor drepturi se poate savarsi doar cu intentie directa, ceea ce insemna ca faptuitorul prevede
rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte. Daca nu se poate
retine motivatia discriminatorie a functionarului public, cu alte cuvinte daca nu se poate stabili
faptul ca acesta a avut un mobil discriminatoriu, atunci pot deveni incidente prevederile
articolului 246 referitor la abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor31.

Articolul 317 din Codul penal sanctioneaza instigarea la discriminare, pe care o reglementeaza
astfel “Instigarea la ura pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare
sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate,
boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3
ani sau cu amenda”.

Anterior adoptarii legii 278/2006, art. 317, denumit propaganda nationalist-sovina, avea
urmatorul continut: “Propaganda nationalist-sovina, atitarea urii de rasa sau nationale, daca
fapta nu constituie infractiunea prevazuta in art. 166, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la
5 ani.”

Reiese faptul ca legiuitorul a inteles sa modifice acest text de lege considerat depasit de
realitatile cotidiene. In acest caz, ca si in ceea ce priveste infractiunea de abuz in serviciu prin
ingradirea unor drepturi (art. 247), au fost extinse criteriile la saisprezece, anume rasa,

31 Vezi si Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul II, Editura Lumina LEX,
Bucuresti 2000, pag. 64.
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nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri,
avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA.
In schimb, daca vechiul text al art. 247 facea referire la patru criterii (nationalitate, rasa, sex sau
religie), formularea anterioara a art. 317 includea numai “ura de rasa sau nationala”.

Obiectul juridic al acestei infractiuni il formeaza relatiile sociale de coexistenta pasnica, intre
diferitele comunitati, indiferent de caracteristicile acestora, in spiritul respectarii si promovarii
diversitatii.

In ceea ce priveste subiectul activ, acesta nu este calificat, orice persoana putand comite acesta
infractiune. Subiectul pasiv il formeaza statul si, in subsidiar, grupul (etnic, religios, social, cu
dizabilitati etc) impotriva caruia se indreapta actiunea de instigare la discriminare.

Conduita ilicita sanctionata de art. 317 consta in instigarea la ura avand drept fundament cel
putin unul dintre criteriile prevazute expres de lege. Instigarea poate consta in indemnarea, pe
cale orala sau prin scris, prin mass-media sau prin orice alte mijloace la ura impotriva unui grup
definit in baza unuia dintre criteriile mentionate. Cu titlu de exemplu, sub incidenta prevederilor
acestui articol din Codul penal intra si situatia in care o persoana care instiga, indeamna,
incurajeaza un grup de persoane sa evacueze toti locuitorii unei comune care apartin unei
minoritati etnice.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol la nivelul relatiilor sociale intre diferitele
comunitati. Tensionarea relatiilor sociale poate avea efecte distructive, de natura sa afecteze
solidaritatea sociala, sa ingreuneze dialogul intre diferite comunitati si sa aduca atingere
demnitatii unor comunitati.

Instigarea la ura nu poate avea loc decat sub forma intentiei directe, faptuitorul urmarind tocmai
deteriorarea relatiilor dintre diferite comunitati.

Ingradirea libertatii religioase32 este reglementata dupa cum urmeaza: “Impiedicarea sau
tulburarea libertatii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneaza
potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constrangere, sa
participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sa indeplineasca un act religios legat de
exercitarea unui cult” (art. 318, cod penal).
Obiectul juridic al infractiunii il constituie relatiile referitoare la libertatea de constiinta si
libertatea de exercitarea a credintelor religioase33. Libertatea de constiinta trebuie sa se manifeste
in spirit de toleranta si de respect reciproc. De altfel, libertatea de constiinta este consacrata
constitutional, art. 29, alin. 1 statuand ca “Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea
credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să
adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale”.

32 Pentru o analiza detaliata, vezi Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul II,
Editura Lumina LEX, Bucuresti 2000, pag.  523 si urm.
33 Vezi in acest sens, Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul II, Editura Lumina
LEX, Bucuresti 2000, pag.  524.
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Obiectul material poate fi reprezentant atat de unele obiecte (cum ar fi obiectele de cult, in sensul
alin.1), cat si corpul unei persoane (atunci cand se exercita constrangeri fizice conform alin. 2).
In cazul in care in cursul savarsirii infractiunii de impiedicare a libertatii cultelor se comit si alte
fapte care au caracter penal (spre exemplu furtul sau distrugerea unor obiecte), ne aflam in
prezenta concursului de infractiuni34.

Subiect activ poate fi orice persoana care raspunde penal in timp ce subiectul pasiv il constituie
statul, precum si persoana sau persoanele apartinand cultului sau gurpului in cauza.

Din continutul art. 318 reiese faptul ca infractiunea poate fi comisa prin urmatoarele actiuni:
 impiedicarea libertatii de exercitare a unui cult religios;
 tulburarea libertatii de exercitare a unui cult religios;
 obligarea unei persoane, prin constrangere, la participarea la serviciile religioase ale unui

cult, sau la indeplinirea unui act religios legat de exercitarea unui cult.

Asadar, in prima situatie este necesar ca exercitarea libera a actelor specifice cultului religios,
recunoscut prin lege, sa fie impiedicata, cum ar fi prin inchiderea si interzicerea accesului in
lacasul de cult, in ziua ceremoniei religioase.

In cea de-a doua situatie este suficient ca prin comportamentul faptuitorului sa se aduca atingere
bunului mers, sa se stanjeneasca exercitarea actului religios al unui cult recunoscut prin lege.

In cazul ultimei situatii, aceasta presupune fortarea, obligarea, constrangerea, fizica sau morala a
unei persoane in vederea participarii la desfasurarea serviciilor religioase sau la indeplinirea unui
act religios al unui cult, nefiind insa necesar ca acest cult sa fie recunoscut de lege.
Se impune deci observatia ca leguitorul a omis reglementarea unor situatii care pot fi intalnite in
practica si care ar reclama protectie legala. Astfel, mai ales in cazul unor culte care apar mai
recent, au un numar mai mic de aderenti si sunt diferite de cele majoritare sau mai putin
cunoscute, se intalnesc manifestari de intoleranta. Or, prin reglementarea actuala, impiedicarea
sau tulburarea exercitarii libere a unui cult care nu este recunoscuta legal, nu constituie fapta
penala (vezi art. 318, alin1).

De mentionat este faptul ca, in cazul primelor doua situatii, este necesar ca respectivul cult
religios sa fie organizat si sa functioneze potrivit legii. De lege ferenda, ar fi utila excluderea
conditiei organizarii si functionarii coform legii din cuprinsul art. 318, alin. 1, avand in vedere
faptul ca nimeni nu poate face dreptate singur. Deci, consideram ca nu se impune mentinerea
posibilitatii impiedicarii sau tulburarii exercitarii libertatii de constiinta de catre oricine, aceasta
fiind de competenta autoritatilor publice, cu respectarea cadrului legal.

Urmarea imediata rezida in formarea unei stari de pericol, de nesiguranta in ceea ce priveste
libertatea de constiinta, fiind necesara si existenta unei legaturi de cauzalitate intre actiunile
comise si urmarea imediata.

34 Vezi in acest sens, Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul II, Editura Lumina
LEX, Bucuresti 2000, pag.  524.
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In doctrina, se retine faptul ca infractiunea, in primele doua situatii descrise in alin. 1, se poate
comite doar cu intentie, fie directa, fie indirecta35. Aceasta presupune ca faptuitorul prevede
rezultatul faptei sale si, fie urmareste producerea sa prin savarsirea faptei (intentie directa), fie nu
urmareste rezultatul, insa accepta posibilitatea producerii lui (intentie indirecta).

Genocidul36 este sanctionat de art. 357 cod penal. Astfel, se prevede: “Savarsirea in scopul de a
distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios,
a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;
b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;
c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca

la distrugere fizica;
d) luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau grupului;
e) transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup, in alta

colectivitate sau in alt grup,
se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea

unor drepturi.
Daca fapta este savarsita in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata.
Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoare de la 5 la

20 de ani si interzicerea unor drepturi”

Articolul 357 din Codul penal reproduce fidel art. 2 din Conventia privind Prevenirea si
Pedepsirea Infractiunii de Genocid a Organizatiei Natiunilor Unite.

Obiectul juridic al infractiunii de genocid il formeaza relatiile referitoare la existenta, securitatea
si dezvoltarea diverselor comunitati ce alcatuiesc societatea romaneasca, in timp ce obiectul
material il formeaza corpul persoanelor grupului in cauza.

Subiectul activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile legale pentru a putea antrena
raspunderea penala. Subiectul pasiv al infractiunii de genocid este grupul national, etnic, rasial
sau religios care este suspus conduitei ilicite, iar in subsidiar persoana sau persoanele impotriva
carora se exercita efectiv faptele penale.
Leguitorul prevede cinci situatii in care se poate retine savarsirea infractiunii de genocid, si
anume:

a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;
b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;
c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa

duca la distrugere fizica;
d) luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau grupului;
e) transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup, in alta

colectivitate sau in alt grup,

35 Vezi in acest sens, Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul II, Editura Lumina
LEX, Bucuresti 2000, pag.  525.
36 Pentru o prezentare detaliata vezi, Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul II,
Editura Lumina LEX, Bucuresti 2000, pag.  674.



21

Aceste actiuni trebuie sa fie desfasurate cu scopul distrugerii, in tot sau in parte, a grupului in
cauza. Unele dintre actiuni (respectiv cele prevazute la lit. a si b) constituie infractiuni distincte
reglementate de codul penal. Asadar, se mai impune si observatia ca infractiunile in cauza
(omorul – art. 174 si vatamare corporala grava – art. 182) se deosebesc de genocid prin aceea ca
(chiar si in situatia in care victima apartine unui anumit grup etnic, national, rasial sau religios)
nu se realizeaza in scopul distrugerii grupului respectiv si nu are o motivatie discriminatorie,
apartenenta subiectului pasiv la grup neprezentand relevanta in motivatia savarsirii infractiuni.

O precizare suplimentara se impune in cazul savarsirii infractiunilor de omor si de vatamare
corporala grava pe temei de rasa, etnie, religie sau nationalitate. Astfel, in acest caz, faptuitorul
savarseste infractiunea de omor sau de vatamare coprorala grava avand la baza o motivatie
discriminatorie si, pe cale de consecinta, sunt incidente dispozitiile art. 75, lit.c¹. Din cuprinsul
art. 357 rezulta distinctia necesara, intrucat, desi exista o motivatie discriminatorie in savarsirea
infractiunilor, nu se urmareste distrugerea, totala sau partiala, a grupului, situatie in care ne-am fi
aflat in prezenta infractiunii de genocid.

Notam si faptul ca actiunile sunt de natura sa duca fie la decimarea efectiva sau la extinctia
grupului in cauza. Astfel, in cazul uciderii, cea mai grava dintre formele prezentate, se urmareste
eliminarea fizica directa a membrilor grupului. Luarea de masuri tinzand la impiedicarea
nasterilor, cum ar fi avortul fortat, sterilizarea ori impunerea altor masuri contraceptive au drept
efect diminuarea pana la eliminarea reproducerii grupului, generand extinctia. Transferarea
fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup in alta colectivitate sau grup, elimina
posibilitatea reproducerii grupului prin asimilarea generatiei tinere.37

Urmarea imediata rezulta in pericolul creat la adresa existentei, chiar a supravietuirii, unor
grupuri etnice, religioase, nationale, rasiale, fiind de asemenea necesara si prezenta unui raport
de cauzalitate.

Genocidul se poate savarsi numai sub forma intentiei directe, legiuitorul aratand in mod explicit
faptul ca este necesara urmarirea distrugerii, totale sau partiale, a grupului in cauza.

Sub aspectul regimului sanctionator se impune observatia ca legiuitorul a impus pedeapsa
privativa de libertate pentru toate infractiunile mentionate, anume cele prevazute de art. 166, art.
247, art. 317, art. 318 si art. 357.

Savarsirea infractiunilor prevazute la art. 166 si art. 247 se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni
la 5 ani. In plus, in cazul infractiunii prevazute la art. 166, ca de altfel si in ceea ce priveste
genocidul (art. 357), se prevede si pedeapsa constand in interzicerea unor drepturi.

Se mai impune precizarea ca, in cazul savarsirii infractiunilor prevazute la art. 317 si art. 318,
prevede si sanctionarea alternativa cu amenda penala, pe langa pedepsele privative de libertate
pentru o perioada de la 6 luni la 3 ani (conform art. 317) si respectiv o luna pana la sase luni
(conform art. 318).

37 Vezi in acest sens, Vasile Dobrinoiu si Nicolae Conea, Drept penal – Partea Speciala, Volumul II, Editura Lumina
LEX, Bucuresti 2000, pag.  676.
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Legiuitorul a sanctionat savarsirea infractiunii de genocid cu pedeapsa cea mai grava conform
dreptului penal roman, anume detentiunea pe viata, alternativ cu inchisoarea de la 15 la 25 de
ani. In cazul formei agravate, anume savarsirea infractiunii in timp de razboi, sanctiunea
aplicabila este detentiunea pe viata. Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se
pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2002 a avut drept scop prevenirea si
combaterea incitarii la ura nationala, rasiala sau religioasa, la discriminare si la savarsirea de
infractiuni contra pacii si omenirii. In acest sens, ordonanta de urgenta a reglementat interzicerea
organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului
persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii38.

Un grup de persoane, intre care si reprezentanti ai Romani CRISS, au adresat o scrisoare
deschisa Presedintiei Romaniei, in vedere includerii romilor in definirea legala data
Holocaustului. Presedintele Romaniei a retransmis legea parlamentului in acest sens.

Articolul 2 al Ordonantei de Urgenta defineste unele notiuni, si anume:
 organizatie cu caracter fascist, rasist sau xenofob;
 simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe;
 persoana vinovata de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii;
 holocaust.

In ceea ce priveste organizatia cu caracter fascist rasist sau xenofob, aceasta este definita drept
“grup format din trei sau mai multe persoane, care isi desfasoara activitatea temporar sau
permanent, in scopul promovarii ideilor, conceptiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau
xenofobe”. Un aspect important este faptul ca nu doar structurile cu personalitate juridica, ci si
ce fara personalitate juridica, grupuri sau structuri “de facto” intra sub incidenta OUG 31/2002.

Simbolurile fasciste, rasiste sau xenofobe sunt, conform art. 2, lit b) drapelele, emblemele,
insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne
care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele fasciste, rasiste sau xenofobe. Este important
de observat faptul ca legiuitorul nu a realizat o enumerare exhaustiva, lucru de altfel imposibil, ci
a utilizat o lista deschisa cu privire la simbolurile incriminate, facand referinta la “orice alte
asemenea însemne”.

Persoana vinovata de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii este persoana
condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre
recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, ori
persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime
contra umanităţii.

Holocaustul este definit drept “persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor
europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-
1945. De asemenea, în perioada celui de-al doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a
fost supusă deportării şi anihilării” (art. 2, lit. d). De notat este ca, in definirea Holocaustului, si

38 Conform art. 1 din OUG 31/2002.
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romii au fost inclusi ca victime, chiar daca formularea textului de lege este una “moderata”, in
sensul in care se face referire la faptul ca “o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi
anihilării”.

Articolul 3 din ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza formarea, aderarea sau
sustinerea unei organizatii fasciste, rasiste sau xenofobe prevede:

“(1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu
închisoare de 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si aderarea la o organizatie cu caracter fascist,
rasist sau xenofob, precum si sprijinirea sub orice forma a unei organizatii avand acest caracter.

(3) Tentativa se pedepseste.”

Obiectul juridic al infractiunii il formeaza relatiile sociale privitoare la ordinea, securitatea si
solidaritatea sociala. Nu exista obiect material in cazul acestei infractiuni.

Subiectul activ este nedeterminat, ceea ce presupune faptul ca orice persoana ce raspunde penal
poate savarsi aceasta infractiune. Subiectul pasiv este statul, ca titular al valorilor ocrotite de
lege, insa pot fi si grupurile impotriva carora se indreapta constituirea, functionarea ori
sprijinirea organizatiei rasiste, fasciste sau xenofobe.

Infractiunea poate fi comisa prin constituirea, aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei
organizatii cu caracter rasist, fascist sau xenofob. Observam ca legea, in scopul prevenirii
eficiente atat a formarii cat si a functionarii si, mai ales, a dezvoltarii unor asemenea structuri
sanctioneaza de o maniera similara atat constituentii cat si aderentii sau sustinatorii.

Astfel, o prima conduita ilicita consta in infiintarea unei organizatii, cu sau fara personalitate
juridica, de catre trei sau mai multe persoane, in scopul promovarii unor idei, conceptii sau
doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe. Conduita ilicita poate consta in asocierea unui numar de
trei sau mai multe persoane, organizarea ierarhica sau colegiala. Nu prezinta relevanta cine a fost
initiatorul constituirii sau principalul promotor, intrucat legea nu distinge in acest sens.

In aceeasi masura, este incriminata si aderarea la o organizatie preconstituita de tipul celei aratate
anterior, aderare ce presupune exprimarea tacita sau expresa a vointei persoanei aderente de a
deveni parte a organizatiei. Nu este necesar ca persoana sa fi devenit parte integranta a
organizatiei, fiind suficienta exprimarea dorintei sale in acest sens.

Sprijinirea sub orice forma cuprinde toate formele de suport acordate unei organizatii cu caracter
fascist, rasist sau xenofob, indiferent ca este vorba despre suport logistic, financiar, material,
uman sau de alta natura. Cu titlu de exemplu, o persoana care pune la dispozitie un mijloc de
transport cu sofer, in vederea facilitarii unei reuniuni a unei atare organizatii.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol, a unui climat de nesiguranta cu privire
la ordinea, securitatea si solidaritatea sociala.
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Sub aspectul laturii subiective, infractiunea poate fi savarsita sub aspectul intentiei directe sau
indirecte. Daca persoana in cauza, constituient, aderent sau sustinator, nu cunoaste caracterul
rasist, fascist sau xenofob al organizatiei, nu se poate pune problema raspunderii penale.

Articolul 4 din Ordonanta de urgenta nr. 31/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
prevede: “(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea
răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la
3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si utilizarea in public a simbolurilor fasciste, rasiste
sau xenofobe.

(3) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) sau (2), daca este savarsita in
interesul artei sau stiintei, cercetarii ori educatiei.”

Obiectul juridic al infractiunii il formeaza relatiile sociale privitoare la ordinea, securitatea si
solidaritatea sociala. Obiect material il constituie simbolurile fasciste, rasiste sau xenofobe, cum
ar fi de exemplu un drapel nazist sau o insigna reprezentand o zvastica.

Subiectul activ este nedeterminat, fapta putand fi comisa de orice persoana ce raspunde penal.
Subiectul pasiv este statul, ca titular al valorilor ocrotite de lege, insa pot fi si grupurile impotriva
carora se indreapta confectionarea, vanzarea, raspandirea, detinerea in vederea raspandirii si
utilizarii in public a simbolurilor in cauza.

Legea sanctioneaza un numar de cinci conduite ilicite, si anume: confectionarea, vanzarea,
raspandirea, detinerea in vederea raspandirii si utilizarea in public a simbolurilor fasciste, rasiste
sau naziste. Asadar, legiuitorul a avut in vedere atat crearea, multiplicarea, cat si  utilizarea si
circulatia acestor simboluri. Cu titlu de exemplu, este sanctionabila fapta unei persoane care
creaza sau poarta o uniforma nazista sau care infiinteaza sau detine un site pe internet pe care
expune diferite simboluri rasiste.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol, a unui climat de nesiguranta cu privire
la ordinea, securitatea si solidaritatea sociala.

Sub aspectul laturii subiective, infractiunea poate fi savarsita sub aspectul intentiei directe sau
indirecte.

Ordonanta de urgenta prevede faptul ca: “Promovarea cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste
ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi” (art. 5).

Obiectul juridic al infractiunii il formeaza relatiile sociale privitoare la ordinea, securitatea si
solidaritatea sociala. Infractiunea poate avea si obiect material in cazul in care promovarea ar
avea loc prin mijloace scrise, cum ar fi de exemplu o carte, o brosura, un articol.

Subiectul activ este nedeterminat, fapta putand fi comisa de orice persoana ce raspunde penal, in
timp ce subiectul pasiv este statul, in calitate de titular al valorilor ocrotite de lege.
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Infractiunea are loc prin promovarea cultului unei persoane vinovate de comiterea unei
infractiuni contra pacii si omenirii sau promovarea unei ideologii fasciste, xenofobe sau rasiste.
In plus este necesar ca aceste conduite ilicite:

 sa fie realizate prin propaganda;
 sa fie realizate in public.

Nu prezinta relevanta prin ce mijloacele se realizeaza propaganda, in scris sau oral, in presa ori
in cadrul unor intalniri, atat timp cat conduitele ilicite prin care se promoveaza fie cultul unei
persoane vinovate de crime contra pacii si omenirii, fie o ideologie fascista, rasista sau xenofoba.

Cu privire la cerinta savarsirii conduitei ilicite in public, reiteram observatiile Comisiei Europene
Impotriva Rasismului si Intolerantei care precizeaza ca “practica actuală arată că, în anumite
cazuri, unele comportamente rasiste scapă urmăririlor penale deoarece nu sunt considerate ca
prezentând un caracter public.” 39 In acest sens, autoritatile publice, trebuie sa nu se multumesca
doar cu consemnarea neindeplinirii cerintelor legale, ci sa insiste ca situatii noi, cum ar fi
utilizarea internetului, sa fie reglementate astfel incat faptele ilicite sa poata fi sanctionate.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol, a unui climat de nesiguranta cu privire
la ordinea, securitatea si solidaritatea sociala. Sub aspectul laturii subiective, infractiunea poate fi
savarsita sub aspectul intentiei directe.

Conform art. 6 din OUG 31/2002 “Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor
drepturi”.

Obiectul juridic al infractiunii il formeaza relatiile sociale privitoare la protectia impotriva
manifestarile extremiste de anihilare a anumitor grupuri. Infractiunea poate avea si obiect
material in cazul in care negarea are loc prin mijloace scrise, cum ar fi de exemplu o brosura, un
articol publicat in ziar ori un pliant.

Subiectul activ este nedeterminat, fapta putand fi comisa de orice persoana ce raspunde penal, in
timp ce subiectul pasiv este statul, in calitate de titular al valorilor ocrotite de lege, iar in
subsidiar populatiile evreiasca si roma.

Infractiunea are loc prin negarea Holocaustului in sine sau doar a efectelor acestuia. In plus, este
necesar ca aceasta conduita ilicita sa fie realizata in public.

Nu prezinta relevanta prin ce mijloace se realizeaza conduita ilicita, in scris sau oral, in presa ori
in cadrul unor intalniri, atat timp cat conduitele ilicite se produc in public.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol, a unui climat de nesiguranta cu privire
la ordinea si securitatea publica, precum si cu privire la existenta si demnitatea unor colectivitati.
Sub aspectul laturii subiective, infractiunea poate fi savarsita sub aspectul intentiei directe.

39 Citat din Recomandarea de politica generala nr. 7 a ECRI, par. 38.
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Ordonanta de urgenta 31/2002 prevede si abateri contraventionale, si anume:
a) "raspandirea, vanzarea sau confectionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe,

precum si detinerea, in vederea raspandirii, a unor astfel de simboluri de catre o
persoana juridica;

a) utilizarea in public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de catre o persoana
juridica;

b) promovarea cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si
omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda,
savarsita prin orice mijloace, in public, de catre o persoana juridica” (art. 8),
sanctionate cu amenda contraventionala.

Un aspect foarte important il reprezenta posibilitatea dizolvarii persoanei juridice, lucru
recomandat, de altfel, si de Comisia Europeana Impotriva Rasismului si Intolerantei, in cazul
savarsirii urmatoarelor activitati:

a) “activitati specifice organizatiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob in sensul art. 2 lit.
a);

b) raspandirea, vanzarea sau confectionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau
detinerea, in vederea raspandirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor in public;

c) promovarea cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si
omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda
savarsita prin orice mijloace, in public”.

Aceasta prevedere este importanta intrucat se asigura posibilitatea desfiintarii unor structuri,
grupuri, organizatii ilegale, contribuind astfel la combaterea extremismului, rasismului si
xenofobiei, sub controlul instantei de judecata, numai aceasta fiind abilitata sa dizolve
organizatia.

Ordonanta aduce o serie de interdictii pentru autoritatile publice, si anume:
 ridicarea sau mentinerea in locuri publice, cu exceptia muzeelor, a unor statui, grupuri

statuare, placi comemorative referitoare la persoanele vinovate de savarsirea unor
infractiuni contra pacii si omenirii;

 acordarea numelor persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si
omenirii unor strazi, bulevarde, scuaruri, piete, parcuri sau altor locuri publice;

 acordarea numelor persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si
omenirii unor organizatii cu sau fara personalitate juridica.

Sub aspect sanctionator, este ingrijorator faptul ca, prin adoptarea legii 107/2006 pentru
aprobarea Ordonantei de Urgenta a guvernului nr. 31/2002 au fost aduse modificari substantiale
regimului sanctionator. Astfel, pentru infractiunile prevazute la articolele 3, 4, 5 si 6, doar in
cazul ultimului articol nu a fost redus cuantumul pedepsei.

In prezent, aceste infractiuni sunt sanctionate cu privarea de libertate pentru o perioada de la 3 la
15 ani (art. 3), 3 luni la 3 ani (art. 4 si 5), 6 luni la 5 ani (art. 6). Pentru fiecare dintre aceste
infractiuni se prevede si pedeapsa privind interzicerea unor drepturi. Anterior intrarii in vigoare a
legii 107/2006, pedepsele privative de libertate erau de la 5 la 15 ani (art. 3) si de la 6 luni la 5
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ani (art. 4 si 5). In plus, chiar si cuantumul amenzii contraventionale a fost redus, de la 2500 pana
la 25000 de RON, la 2500 pana la 15000 RON in prezent.

Prin reducerea cuantumului sanctiunilor, aproape pentru toate infractiunile si contraventiile
prevazute in actul normativ, se transmite un mesaj de toleranta crescuta a autoritatilor publice
fata de incalcarea prevederilor legale in cauza si de diminuare a interesului de protejare a
valorilor sociale reglementate.

Mai retinem si faptul ca, in cazul infractiunii prevazute la art. 3, este sanctionata si tentativa, ceea
ce, conform art. 21 din Codul penal, inseamna ca se aplica o pedeapsa cuprinsa intre jumatatea
minimului si jumatatea maximului prevazute de lege.

De asemenea, trebuie precizat faptul ca legiuitorul, in mod justificat, a inlaturat caracterul penal
si contraventional in cazul comiterii faptelor prevazute la art. 4 si respectiv art. 8. alin.1, lit. a) si
b), atunci cand acestea sunt savarsite in interesul artei sau stiintei, cercetarii ori educatiei. In mod
evident, inlaturarea sanctiunii in aceste cazuri are in vedere atat valoarea sociala a artei, stiintei,
cercetarii si educatiei, cat si faptul ca, intr-o atare situatie, mobilul urmarit este unul inofensiv,
chiar de natura sa duca la intarirea protectiei impotriva rasismului si extremismului, prin
prezentarea acestora, sub diferite forme. Regelementarea este in concordanta si cu prevederile
constitutionale in materie, cu privire la libertatea de exprimare, dreptul la informatie, dreptul la
invatatura si respectiv accesul la cultura, respectiv art. 30-33.

O garantie procedurala suplimentara a fost conferita prin obligativitatea efectuarii urmaririi
penale de catre procuror (art. 7).

I.1.4 In materie civila si administrativa

Negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană şi obligativitatea armonizării cadrului
legislativ au constituit premise favorabile pentru îmbunătăţirea cadrului legal referitor la
protecţia juridică împotriva discriminării. Procesul a fost iniţiat prin adoptarea ordonanţei
guvernamentale nr.137 din 31 august 2000, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431
din 2 septembrie 2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
Ordonanţa a fost ulterior modificata prin Legea nr. 48/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 69
din 31 ianuarie 2002. Deşi a reprezentat un progres cert în armonizarea cadrului legislativ în
materia discriminării cu Directiva EC 43/2000, parte a „acquis-ului” comunitar, fapt subliniat şi
de catre instituţiile europene40, Ordonanţa 137/2000 modificata prin Legea 48/2002 a ridicat şi
câteva probleme majore, printre care transpunerea parţială a principiilor înscrise în directivă,
dificultatile de aplicare de catre instanţa de judecata ori infiintarea tarzie, mult dupa termenul de

40 In acest sens, vezi Raportul periodic al Comisiei Europene cu privire la Progresele Romaniei in procesul de
aderare – 2004, pag. 22: “Noile modificari legislative adoptate in 2004 au reprezentat progrese in ceea ce priveste
transpunerea Aquisului in material antidiscriminarii. Totusi, in pofida unor imbunatatiri legislative, unele elemente
esentiale ale unui mecanism eficient in combaterea discriminarii, cum ar fi inversarea sarcinii probei ori
acceptarea datelor statistice ca mijloc de proba a discriminarii indirecte, inca lipsesc.”
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60 de zile prevazut de lege, a institutiei specializate, respectiv Consiliul National pentru
Combaterea Discrimnarii.41

Ordonanţa 137/2000 împreună cu Legea 48/2002 au adus, pe de o parte, îmbunătăţiri importante
cadrului legislativ existent la momentul adoptării, prin interzicerea discriminării de către
autorităţile publice, persoane juridice de drept privat şi persoane fizice pe motive de rasă,
naţionalitate, origine etnică, religie, limbă, sex sau orientare sexuală. Pe de altă parte, însă,
pachetul legislativ menţionat mai sus s-a conformat, în ceea ce priveşte câteva aspecte
importante, cu standardele impuse de Directiva Consiliului Uniunii Europene 43/2000/EC.
Astfel, ordonanţa nu prevedea interzicerea explicită a discriminării indirecte si nici inversarea
sarcinii probei în cauzele civile în momentul în care a fost stabilită existenţa unui caz de
discriminare în primă instanţă (prima facie). De asemenea, nu existau definitii şi sancţionări ale
hărţuirii şi victimizării, aşa cum sunt ele conceptualizate de către directivă.42

În anul 2003, la un an după ce autoritatea publică administrativă insărcinată cu implementarea
prevederilor Ordonanţei 137/2000 modificata, în speţă Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD), a fost iniţiat un proces de modificare a cadrului legislativ existent.
CNCD-ul a iniţiat acest proces şi a invitat organizaţiile neguvernamentale active în domeniul
anti-discriminării să propună modificări. Un document de poziţie a fost remis CNCD de către
grupul informal. Acest document nu a fost, însă, luat în considerare şi Guvernul Romaniei a
adoptat Ordonanţa 77/2003 de modificare a Legii 48/2002, publicată in Monitorul Oficial al
României nr. 619 din 30 august 2003.43 Ordonanţa guvernamentală nr. 77/2003 a adus modificări
care încearcă armonizarea prevederilor legale în materia anti-discriminării cu standardele minime
impuse de Directivele Uniunii Europene, dar care au constituit un progres limitat. Astfel, au fost
prevazute definiţia discriminării indirecte, introducerea circumstanţelor agravante în cazul
discriminării bazate pe mai multe criterii, includerea dar numai implicită a conceptului de
victimizare, medierea prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii
unor acte/fapte de discriminare, acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării,
marirea cuantumului amenzilor si obligatia persoanelor fizice sau juridice de a depune toate
diligentele necesare si cerute de CNCD in controlul efectuat.  Ordonanta prezenta însă o serie de
neclarităţi şi omisiuni care au fost intepretate ca abateri de la standardele mimime prevăzute de
directivele Uniunii Europene.44

În măsura în care textul ordonanţei a fost considerat nesatisfăcător de către grupul de experţi ai
organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul anti-discriminării, acestea au înaintat un nou
document de poziţie Senatului României, în particular Comisiei pentru Drepturile Omului şi
Minorităţi, în octombrie 2003. La acel moment, documentul trecuse prin camera deputaţilor şi se
afla la senat pentru aprobare. Experţii grupului au participat la şedinţa Comisiei pentru Drepturile
Omului şi Minorităţi a Senatului României în data de 11 noiembrie 2003, pentru a susţine

41 Problemele în implementarea prevederilor ordonanţei, precum şi alte obstacole şi evoluţii în dezvoltarea cadrului
legislativ sunt prezentate pe larg în Raportul Romani CRISS 2003-2004.
42 Pentru detalii referitoare la aceste hibe ale pachetului legislativ anti-discriminare iniţial, vezi Raportul anual
Romani CRISS 2003-2004, pag. 27-29.
43 Pentru o prezentare mai largă a evoluţiilor care au precedat adoptarea Ordonanţei 77/2003, vezi Raportul anual
Romani CRISS 2003-2004, pag. 29-31.
44 Pentru o trecere în revistă detaliată a acestor neclarităţi şi omisiuni, vezi Raportul anual Romani CRISS 2003-
2004, pag.31-33.
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modificarea prevederilor ordonanţei prin acceptarea recomandărilor făcute de grupul
organizaţiilor neguvernamentale în documentul de poziţie.45 După ce a trecut prin comisia de
mediere, deoarece textele adoptate de cele două camere ale Parlamentului României erau diferite,
în 27 martie 2004 a fost adoptată Legea 27/2004, de aprobare a Ordonanţei 77/2003, şi care a
adus câteva modificări dintre cele propuse de către grupul de experţi ai organizaţiilor
neguvernamentale active în domeniul discriminării, printre care şi ai Romani CRISS.

Deşi forma iniţială în care autorităţile române au transpus principiile cuprinse în directivele
Uniunii Europene relevante în domeniul anti-discriminării a fost substanţial îmbunătăţită, prin
modificările succesive aduse, legislatia antidiscriminare nu corespundea, inca, în totalitate
exigenţelor standardelor minimale comunitare în domeniu. În acest sens, CNCD în cooperare cu
un grup de experţi ai organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul anti-discriminării,
printre care şi Romani CRISS, a finalizat o noua propunere legislativă de modificare a legislaţiei
anti-discriminare.46 Propunerea a fost înaintată Ministerului Justiţiei şi a dus la formularea de
propuneri legislative pentru o lege de ratificare a Protocolului 12 la Convenţia Europeană pentru
Drepturile Omului, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernamentale 137/2000 pentru
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, ce a fost înaintată Parlamentului
României.47 Ulterior, proiectul a fost utilizat in procesul de adoptare a legii 324/2006, prin care
s-a dispus si republicare, avand in vedere numarul mare de modificari aduse textului de lege
initial.

Legea 324/2006 a adus modificari semnificative, in principal sub aspect institutional-procedural.
Modificarea substantiala adusa legislatiei antidiscriminare se refera la “deschiderea” listei de
criterii. Leguitorul a pastrat cele 14 criterii prevazute anterior, insa a adopat o lista de criterii
“deschisa” prin utlizeaza formularii “precum si orice alt criteriu” (vezi art. 2, alin.1).
Modificarile de natura institutional-procedurala privesc cu precadere structura organizatorica si
atributiile de functionare ale Consilul National pentru Combaterea Discriminarii, majorarea
cuantumului amenzilor contraventionale, solutionarea petitiilor in fata CNCD si a instantei de
judecata.48

In prezent, Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 republicata reglementeaza urmatoarele notiuni:
 discriminare directa si indirecta (art. 2, alin. 1 si respectiv 3);
 dispozitia de a discrimina (art. 2, alin. 2);
 comportamentul favorizant, defavorizant sau injust (art. 2, alin. 4);
 hartuirea (art. 2, alin. 5);
 victimizarea (art. 2, alin. 7);
 masurile afirmative (art. 2, alin. 9);
 categorie defavorizata (art. 4);
 demnitatea personala (art. 15).

45 Vezi Raportul anual Romani CRISS 2003-2004, pag. 35-37, pentru un sumar al recomandărilor legislative făcute
prin documentul de poziţie.
46 Documentul este disponibil pe site-ul de Internet al instituţiei, www.cncd.org.ro.
47 Propunerea este disponibilă pe Internet la: www.just.ro. În ceea ce priveşte Protocolul 12 la Convenţia Europeană
pentru Drepturile Omului (CEDO), acesta a mai fost menţionat anterior în acest document. El se referă la extinderea
aplicabilităţii prevederilor CEDO la toate drepturile prevăzute de lege, şi nu numai drepturilor prevăzute de CEDO.
48 Acestea sunt tratate detaliat in capitolul privind Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.

www.cncd.org.ro
www.just.ro
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Domeniul de aplicare a ordonantei include drepturile civile, politice, economice, sociale si
culturale, iar conform art. 3, prevederile sale se aplica oricarei persoane, fie ea fizica ori juridica,
incluzand institutiile publice cu atributii in ceea ce priveste:

a) condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare,
accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională;

b) protecţia şi securitatea socială;
c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi;
d) sistemul educaţional;
e) asigurarea libertăţii de circulaţie;
f) asigurarea liniştii şi ordinii publice;
g) alte domenii ale vieţii sociale.

Sub aspect procedural prezinta relevanta faptul ca ordonanta mai arata si care este cadrul legal de
organizare si functionare a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, instituie
principiul inversarii sarcinii probei, si stabileste sanctiuni contraventionale cu amenda de la 400
la 4000 RON daca discriminarea vizeaza o persoana fizica si respectiv de la 600 la 8000 RON
daca discriminarea vizeaza un grup sau o comunitate de persoane.

Discriminarea este definita conform art. 2, alin. 1 din ordonanta drept “orice deosebire,
excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie
socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca
scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de
egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice.” De observat este faptul ca definitia include in mod explicit un numar de 14 criterii, la
care se adauga faptul ca lista de criterii este una deschisa, legea facand referire la “orice alt
criteriu”. Prin acest demers, leguitorul a garantat protectie legala impotriva discriminarii unui
numar semnificativ de grupuri din societate si, mai mult decat atat, a asigurat ca si alte grupuri,
chiar daca nu sunt prevazute in mod expres in lege, pot beneficia de protectia acesteia.

Discriminarea indirecta survine atunci cand “Prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre
care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte
persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv
de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare” (art. 2, alin
3). Prin reglementarea discriminarii indirecte se asigura protectia impotriva unor forme mai
subtile, mai putin vizibile in prima instanta. Observam si faptul ca in cazul discriminarii indirecte
nu este necesar, dupa cum nu este nici in cazul discriminarii directe, ca persoana care
discrimineaza sa aiba intentia de a discrimina. Este suficient ca anumite practici, criterii sau
prevederi sa aiba drept efect crearea unei stari de dezavantaj pentru persoane ce apartin unui
anumit grup, cu exceptiile prevazute de lege.

Dispozitia de a discrimina constituie o forma de discriminare si consta in instruirea unei persoane
de a discrimina o persoana pe unul dintre criteriile prevazute de lege. Ordonanta (art. 2, alin. 2)
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nu distinge daca dispozitia de a discrimina a fost sau nu urmata de fapta de discriminare in sine,
astfel incat in ambele ipoteze este sanctionabila.

Art. 2, alin. 4 prevede ca “Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le
generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de
persoane sau comunităţi“ constituie contraventie. Notam si faptul ca aceasta contraventie nu este
prevazuta de art. 26, alin. 1, astfel incat nu poate fi sanctionata cu amenda contraventionala.
Singura forma de sanctionare disponibila, conform legii, este sanctiunea cu avertisment, in baza
art. 7, alin. 3 din O.G. 2/2001 care prevede: „Avertismentul se poate aplica si in cazul in care
actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune”.

Hartuirea desemneaza un “comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată,
vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui
cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv” (art. 2, alin. 5).

Tratamentul advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea
principiului tratamentului egal şi al nediscriminării constituie victimizare, conform art. 2, alin. 7.
Prin victimizare se asigura o garantie legala certa impotriva unor posibile masuri punitive sau
vatamatoare la adresa persoanei care depune o plangere. Tinand cont de vulnerabilitatea
victimelor discriminarii, legiuitorul a identificat solutia sanctionarii comportamentului de natura
sa intimideze sau sa pedepseasca sau sa dauneze in orice fel victimei discriminarii care a depus o
plangere in acest sens.

Ordonanta defineste masurile afirmative drept “Măsurile luate de autorităţile publice sau de
persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei
comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a
acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi
măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în
sensul prezentei ordonanţe” (art. 2, alin 9). Dreptul international nuanteaza aratand ca masurile
afirmative nu constituie discriminare, daca se intrunesc urmatoarele cerinte:

 Au drept obiectiv asigurarea exercitarii drepturilor omului in conditii de egalitate de catre
un anumit grup minoritar;

 Grupul minoritar in cauza necesita o atare protectie avand in vedere discriminarea din
trecut sau prezenta;

 Nu conduc la mentinerea unor drepturi separate;
 Sunt limitate in timp;
 Nu continua dupa ce obiectivele propuse au fost atinse.

Subliniem faptul ca legislatia internationala nu impune obligatia de a implementa masuri
afirmative, insa statuteaza ca acestea nu sunt discriminatorii. Aceasta presupune ca nu exista
obligatia de a dispune masuri afirmative nici macar in cazul in care exista grupuri care au in mod
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evident nevoie de acestea, insa, pe de alta parte, autoritatile nationale nu pot sa opreasca un
asemenea demers sau sa il scoata in afara legii49.

Categoria de persoane care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea
cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un comportament
de respingere şi marginalizare formeaza o categorie defavorizata conform Ordonantei (art. 4).

Conform art. 15 din ordonanta, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice
comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare
la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea
demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi
legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau
la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia constituie
contraventie. Putem observa ca, in campul de aplicare a articolului 15 se poate situa si discursul
public discriminatoriu.

Cu privire la regimul probatoriu, subliniem faptul ca pe de-o partea a fost adoptat principiul
sarcinii probei, iar pe de alta parte se arata ca pot fi utilizate orice fel de probe, inclusiv
inregistrari audio si video sau date statistice (art. 20, alin 6). Regimul probatoriu este aplicabil
atat in fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cat si in fata instantei de
judecata.

In mod specific, ordonanta prevede faptul ca ”Persoana interesată are obligaţia de a dovedi
existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei discriminări directe sau indirecte,
iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu
constituie discriminare. În faţa colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă,
inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice”. De aici rezulta ca ne aflam mai curand in
prezenta unei partajari a sarcinii probei, reclamantul fiind in situatia de a arata, de a crea
prezumtia savarsirii faptei, iar paratul, intr-o atare situatie, fiind practic obligat sa demonstreze
nevinovatia sa, esecul acestei demonstratii atragand in mod natural constatarea savarsirii faptei
de discriminare. Necesitatea adoptarii unui asemenea mecanism rezida in dificultatea unori chiar
imposibilitatea realizarii probei in cazurile de discriminare. Prin “relaxarea” regimului probator
(inversarea sarcinii probei si utilizarea oricarui tip de probe), leguitorul vine in intampinarea unor
realitati, a unei situatii de dezavantaj in care victima unei fapte de discriminare se situeaza a
priori. In plus, aratam ca inversarea sarcinii probei nu este complet straina dreptului romanesc,
putand fi interpretata drept o prezumtie simpla (care conform art. 1203 Cod civil este la
aprecierea judecaorului) si care devine aplicabila prin reglementarea expresa data de leguitor in
domeniul combaterii discriminarii.

Tot in sensul facilitarii implementarii principiului egalitatii de tratament, legea prevede faptul ca
cererile depuse in fata instantei de judecata sunt scutite de taxa judiciara de timbru (art. 27, alin.
1 din Ordonanta).

49 Cu privire la caracterul nediscriminatoriu al masurilor afirmative si la relatia dintre legislatia interna si Directiva
43/2000 in aceasta privinta, vezi si Marian MANDACHE, De la infractiuni motivate rasial la administrarea justitiei
motivata rasial: interzicerea masurilor afirmative pe criterii rasiale si etnice in Slovacia, nepublicat.
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Vom trece în revistă, în cele ce urmează, câteva aspecte ale legislaţiei în vigoare care pot fi
imbunatatite, raportat la standardele europene în materia anti-discriminării.

 Legislaţia română în vigoare nu reglementeaza in mod explicit notiuni precum
segregarea, discriminarea prin asociere, ordinul de a discrimina, incitarea la discriminare,
complicitatea la discriminare sau crearea obligativităţii pentru autorităţi de a promova
egalitatea;

 O altă problemă care nu a fost suficient abordată este crearea unei obligativităţi pentru
autorităţi de a promova egalitatea şi de a preveni discriminarea în desfăşurarea
activităţilor lor, pe de o parte, precum şi condiţionarea acordării de beneficii/inchierii de
contracte de respectarea şi promovarea principiului egalităţii de tratament, aşa cum
prevede Recomandarea de Politică Generală nr. 7 a ECRI (par. 8 si 9).

Totodata, trebuie aratat ca, în unele privinţe, autorităţile române au adoptat prevederi ce se
situează peste cerinţele minime impuse de către stndardele europene. Cu titlu de exemplu, prin
faptul ca reglementarea in mod explicit a unui numar de 14 criterii si adoptarea unei liste de
criterii deschise, ori prin faptul ca discriminarea bazată pe mai multe criterii este considerată
circumstanţă agravantă, legislatia interna privind combaterea discriminarii excede cadrului
minimal stabilit de Directiva 43/2000/EC.

Discriminarea mai este reglementata si in alte acte normative, intre care merita mentionate Codul
muncii50 (art. 5, 6 si 233), legea invatamantului nr. 84/1995 (art. 12, 104) sau legea 148/2000
privind publicitatea (art. 6).

Sectiunea 2 - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – instituţie cheie în
implementarea legislaţiei anti-discriminare în România (Marian MANDACHE)

I.2.1 Scurt istoric

Ordonanţa 137/2000, primul document comprehensiv în domeniul anti-discriminării in Romania,
face referire la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) ca şi organ
administrativ de implementare a prevederilor ordonanţei. Ordonanţa prevede un termen expres
de 60 de zile pentru constituirea acestei instituţii, ca şi organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, precizând că structura şi atribuţiile vor fi detaliate ulterior prin Hotărâre de
Guvern. CNCD nu a fost înfiinţat cu respectarea termenului de 60 de zile, mai mult, el nu a fost
înfiinţat nici cu respectarea unui alt termen prevăzut de hotărârea de guvern nr. 430/2001, care
prevedea ca şi măsură organizatorică înfiinţarea CNCD până la 24 mai 2001. Aceasta întârziere
în înfiinţarea organismului principal responsabil pentru punerea în practică a dispoziţiilor
ordonanţei 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare a dus la

50 Respectiv legea 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
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disfuncţionalităţi majore, în principal imposibilitatea obţinerii unui remediu administrativ şi
juridic de către victimele cazurilor de discriminare.51

CNCD-ul a fost înfiinţat în mod formal prin Hotărârea de Guvern nr. 1194/2001, hotărâre
publicată in Monitorul Oficial nr.792 din 12 decembrie 2001 (ulterior modificata si completata).
Preşedintele şi membrii Consiliului Director al CNCD au fost prezentaţi în mod oficial abia în
august 2002, organismul neaplicând sancţiuni până la sfârşitul anului 2002, declarând, în raportul
său de activitate că iniţial îşi concentrează activitatea pe funcţiile de informare şi prevenire. În
decembrie 2002, Guvernul Romaniei modifică şi completează cadrul de funcţionare al CNCD-
ului prin Hotărârea nr. 1514/ 2002.

Una dintre principalele critici aduse instituţiei responsabile pentru implementarea prevederilor
legislaţiei în materia anti-discriminării a fost caracterul de instituţie în subordinea guvernului, aşa
cum a fost ea iniţial instituită prin Ordonanţa 137/2000, precum şi prin Hotărârea de Guvern
1194/2001, în care se prevăd expres caracterul instituţiei de organ de specialitate al administraţiei
publice centrale în subordinea guvernului. Pe cale de interpretare, în mod similar, independenţa
instituţiei a fost pusă la îndoială şi din cauza numirii preşedintelui precum şi a membrilor de
către prim-ministru, precum şi a legăturii şi dependenţei în iniţierea de proiecte legislative şi
politici publice în domeniul anti-discriminării de catre guvern ca şi putere executivă.

Deşi Ordonanţa 77/2003 face referire la independenţa CNCD-ului, organizaţiile active în
domeniul anti-discriminării au exprimat poziţia conform căreia aceasta referire nu este cea
optimă, din moment ce poate fi interpretată în sensul în care CNCD nu raspunde pentru
activitatea sa, contrar regulilor ce guvernează activitatea oricărei instituţii. Grupul de organizatii
neguvernamentale a recomandat, în documentul său de poziţie din iulie 2003, ca activitatea
CNCD să fie reglementată prin lege organică, lucru ce ar fi garantat nu doar independenţa, ci şi
poziţionarea diferită faţă de celelalte structuri ale puterii statului român, inclusiv parlamentul sau
ministerele. Referitor la problematica independenţei CNCD-ului s-a pronuntat şi ECRI, Comisia
Europeană împotriva Rasismului şi Xenofobiei, în al doilea raport cu privire la România.52

O altă chestiune problematică reglementată de Ordonanţa 77/2003 este conceptul de mediere.
Astfel, grupul de experţi în domeniul anti-discriminarii reprezentând organizaţiile active în
domeniu, printre care şi Romani CRISS, a considerat ca scenariul în care aceleaşi persoane care
realizează medierea în caz de nesoluţionare amiabilă să fie competente în aplicarea de sancţiuni
este cel putin problematic. În altă ordine de idei, grupul a considerat nesatisfăcătoare
reglementarea noţiunii de asistenţă de specialitate acordată victimelor discriminării.

Importanţi actori ai scenei internaţionale au urmărit îndeaproape evoluţia Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminării, în special pe măsură ce negocierile pentru aderarea la Uniunea
Europeană au înaintat, începând cu anul 2000, moment care a coincis cu adoptarea primului
document legal comprehensiv în domeniul anti-discriminării.

51 În acest sens, vezi Raportul anual Romani CRISS 2002-2003, precum şi Romani CRISS-Centrul Romilor pentru
Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri deschise publicului larg: cazul
Romilor din Romania”, Raport Anual 2001.
52 Vezi Raportul anual Romani CRISS 2002-2003 pentru informaţii detaliate cu privire la recomandările ECRI.
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Astfel, rapoartele Comisiei Europene, aşa cum a fost menţionat în capitolele anterioare, au avut
un rol determinant în evoluţiile armonizării legislative cu „acquis-ul” comunitar, precum şi în
elaborarea şi implementarea de politici publice. Astfel, rapoartele anuale de progres ale Comisiei
Europene au precizat poziţia acesteia cu privire la evoluţiile în ceea ce priveşte materia anti-
discriminării, şi implicit, în ceea ce priveşte activitatea principalei instituţii cu atribuţii în
domeniu, în speţă CNCD. Astfel, în raportul său din 2004, Comisia Europeană precizează că
CNCD

„şi-a continuat politicile de prevenire ale acţiunilor discriminatorii. Noile măsuri de
prevedere legale adoptate în februarie 2004 au reprezentat un continuu progres în ceea
ce priveşte transpunerea acquis-ului în materia anti-discriminării. Totuşi, în ciuda
existenţei câtorva îmbunătăţiri legislative, încă lipsesc elemente ale unui mecanism anti-
discriminare, precum inversarea sarcinii probei şi acceptarea datelor statistice ca
dovadă a discriminării indirecte.”53

În continuare, raportul se referă la faptul că CNCD-ul „şi-a continuat activitatea de a monitoriza
plângeri şi de a sancţiona acte de discriminare.” De asemenea, se precizează că „cel mai mare
număr de plângeri a privit discriminarea etnică, urmată de drepturile de pensionare.” Nota
bene, documentul semnalează întârzierile CNCD-ului „în a procesa petiţiile.” Comisia include
în raport ca şi explicaţie a acestui fapt „constrângeri de ordin intern, precum staff redus, training
nepotrivit al staff-ului şi infrastructură neadecvată.” Se face referire în document şi la
„colaborarea dificilă cu alte instituţii publice în solicitarea informaţiilor” ca un alt aspect
problematic. Sprijinul deciziilor luate de către CNCD este subliniat in raport prin faptul că
„deciziile instanţelor judecătoreşti au confirmat de obicei existenţa discriminării în cazurile
contestate- deşi amenzile aplicate de CNCD au fost invalidate în mai multe cazuri.”
În vederea remedierii acestor probleme, Comisia Europeană recomandă instituţiilor relevante, în
principal CNCD-ului, să sporească „capacitatea de investigare, de înregistrare informaţiilor
relevante şi de luare de decizii asupra petiţiilor în timp util.” Raportul observă că „staff-ul
angajat recent şi evoluţiile restructurale ar putea contribui pozitiv.” Referitor la resursele
financiare, raportul notează că „o alocare de buget potrivită ar trebui, de asemenea, asigurată.”

În ceea ce priveşte rolul de informare şi prevenire, Comisia Europeană notează că CNCD-ul „a
continuat să organizeze campanii de conştientizare publică şi a lansat un număr de publicaţii de
anti-discriminare.” Ca şi observaţii critice, raportul subliniază nevoia de „o mai mare
transparenţă în ceea ce priveşte modul de desfăşurare al activităţilor acestei instituţii.” De
asemenea, raportul se referă şi la vizibilitatea scăzută a instituţiei şi la faptul că „doar o parte din
populaţie ştie de existenţa sa.” Comisia Europeană mai notează că jurisprudenţa CNCD-ului „nu
este publica”, iar cercetarea CNCD-ului asupra discriminării şi promovarea acţiunilor afirmative
ar putea „sa fie făcute publice mai mult.”54

În raportul său din 2005, Comisia Europeană rezuma punctele care necesită îmbunătăţiri în ceea
ce priveşte legislaţia anti-discriminare, precum şi organismul administrativ de implementare,
CNCD-ul. Astfel, raportul precizează că, în scopul unui mecanism eficient anti-discriminare,

53 Raportul de progres al Comisiei Europene privind aderarea României la Uniunea Europeană pe anul 2004, pag.
22.
54 Pentru toate observaţiile Comisiei Europene, vezi Raportul Raportul de progres al Comisiei Europene privind
aderarea României la Uniunea Europeană pe anul 2004, pag. 22. (în raport, traducere neoficială din limba engleză).
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„aliniamentul legislativ din domeniul anti-discriminării urmează a fi completat în special în ceea
ce priveşte inversarea sarcinii probei.” Cu privire la capacitatea administrativă a CNCD-ului,
Comisia Europeană precizează că aceasta „ar trebui sporită, incluzând finanţarea, transparenţa, şi
conştientizarea generală a activităţilor sale, iar independenţa i-ar trebui fi garantată.” În
continuare, documentul recomandă clarificarea relaţiei CNCD-ului cu Agenţia Naţională pentru
Egalitate de Şanse (ANES). Cu privire la implementarea efectivă a legislaţiei, documentul
precizează că aceasta „necesită asigurare.”55

În raportul său de activitate pentru anul 2004, CNCD enumeră principalele direcţii de acţiune,
conform cadrului legal de funcţionare stabilit prin lege, precum şi lista de activităţi desfăşurate în
conformitate cu aceste linii directoare. Astfel, este menţionată activitatea depusă pentru
aprobarea de către parlament a Ordonanţei 77/2003, care a rezultat în aprobarea prin Legea
27/2004. De asemenea, raportul aminteşte elaborarea de către consiliu a unui Plan Naţional de
Acţiune pentru Combaterea Discriminării, aprobat prin hotărârea de guvern nr. 1258/2004. Prin
acest plan, CNCD îşi propune: „construirea unui sistem naţional eficient pentru prevenirea
discriminării, adaptarea şi îmbunătăţirea procedurilor pentru sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, consolidarea cooperării cu societatea civilă, cu instituţiile administraţiei publice
centrale, locale şi mass media” precum şi „promovarea medierii conflictelor rezultate dintr-un
act sau faptă de discriminare, ca formă de soluţionare a acestora.”56

În exercitarea funcţiei sale de prevenire, CNCD a iniţiat sau cooperat cu alte instituţii sau
organizaţii pentru desfăşurarea unor diferite campanii anti-discriminare, enumerând câteva dintre
cele mai importante, cum ar fi organizarea festivalului diversităţii, DiversFest, în cooperare cu o
serie de parteneri. În altă ordine de idei, în urma încheierii unor parteneriate cu instituţii precum
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Institutul Naţional al Magistraturii, s-a agreat includerea
în programele de pregătire ale instituţiilor de învăţământ din cadrul celor două structuri a temelor
precum prevenirea şi combaterea discriminării, desfăşurându-se cinci sesiuni de training în urma
încheierii celor două protocoale în 2004. Raportul menţionează, de asemenea, activitatea Alianţei
Naţionale Împotriva Discriminării (ANID), întâlnirile acesteia din 2004 precum şi o listă de 23 de
organizaţii care au aderat în 2004, existând şi specificaţia că ANID este deschisă aderării tuturor
organizaţiilor care doresc acest lucru. Acest din urmă aspect este unul controversat, din moment
ce organizaţiile reprezentative active în domeniul anti-discriminării nu fac parte din ANID.
CNCD recunoaşte implicit aceste probleme, sugerând în raport că pentru îmbunătăţirea relaţiei cu
societatea civilă este necesară „o regândire a modului de organizare şi funcţionare a Alianţei
Naţionale Împotriva Discriminării, pentru optimizarea activităţii acesteia.”

Raportul se referă şi la cercetarea asupra fenomenului discriminării, în particular la Barometrul
de opinie publică comandat de CNCD şi efectuat împreună cu un institut specializat de cercetare.
Raportul subliniază problematica discriminării romilor ca o preocupare constantă a Consiliului,
menţionându-se prezentarea unui raport cu privire la situaţia combaterii romilor, în fapt o analiză
a cauzelor şi efectelor faptelor de discriminare la adresa romilor, precum şi o prezentare a
cazurilor concrete de discriminare împotriva romilor.

55 Raportul de progres al Comisiei Europene cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană pe anul 2005,
pag. 54 (în raport, traducere neoficială din limba engleză).
56 Vezi Raportul de activitate al CNCD pentru anul 2004.
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Raportul menţionează şi activităţile care au ca scop creşterea capacităţii instituţionale a CNCD-
ului. Referitor la studierea şi investigarea dosarelor şi sancţionarea faptelor de discriminare,
raportul precizează că din cele 353 de petiţii primite, 217 au fost soluţionate. Conform raportului,
consiliul s-a autosesizat în 34 de cauze, dintre care 30 au fost finalizate cu hotărâri. Din cele 217
de dosare soluţionate, în 27 situaţii s-a constatat comiterea unor fapte de discriminare, în 24
dintre ele aplicându-se avertisment, iar în celelalte 3 amendă contravenţională.

În ceea ce priveşte deficienţele în special cu privire la existenţa unui număr mare de dosare
nesoluţionate, raportul recunoaşte acest fapt şi îl atribuie următorilor factori:

 dificultăţi în ceea ce priveşte respectarea termenelor generale de soluţionare a
petiţiilor, generate de necesitatea efectuării de investigaţii complexe în condiţiile
existenţei de resurse umane şi financiare limitate;

 numărul mare de petiţii care nu fac obiectul activităţii CNCD, dar care presupun
efectuarea de investigaţii;

 slaba coordonare a serviciului de specialitate în ceea ce priveşte efectuarea
investigaţiilor.

In anul 2005, 24% din totalul de 382 de plangeri inregistrate la CNCD au fost fundamentate pe
criteriul apartenentei etnice, in vreme ce in anul 2006 procentul ajunge la 16% (69 de plangeri
din totalul de 432).57

In 2007, prin Ordinul Presedintelui CNCD nr. 286/2007 a fost adoptata Strategia de
implementare a masurilor de prevenire si combatere a discriminarii (2007-2013). Strategia are
drept scop stabilirea unor linii directoare de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii
discriminării şi dezvoltarea unei societăţi incluzive şi interculturale şi este bazată pe politici care
promovează interacţiunea, egalitatea de şanse, înţelegerea reciprocă şi respectul. In continuare,
redam masurile si obiectivele propuse de CNCD.

Astfel, conform art. 3, CNCD urmareste:
a) să construiască şi să consolideze un sistem naţional eficient pentru prevenirea

discriminării, prin stabilirea unor standarde în materia nediscriminării prin legislaţia
şi jurisprudenţa CNCD, respectiv prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a CNCD;

b) să adapteze şi să îmbunătăţească procedurile de soluţionare a petiţiilor privind acte
sau fapte de discriminare, prin: îmbunătăţirea managementului petiţiilor individuale şi
a soluţionării, reacţia promptă împotriva actelor de discriminare, uşurarea
procedurilor în vederea asigurării accesului şi a garantării unui remediu efectiv pentru
drepturile încălcate, asigurarea unei relaţionări interdependente între activităţile de
prevenire şi cele de combatere a discriminării;

c) să consolideze cooperarea cu societatea civilă, instituţiile administraţiei publice
centrale, locale şi mass-media, prin: atingerea unui impact mai mare asupra
grupurilor, comunităţilor şi a sectoarelor/domeniilor de aplicare a legislaţiei
antidiscriminare, conştientizarea de către funcţionarii publici a efectelor discriminării
şi asigurarea unei mai bune cunoaşteri a drepturilor, precum şi a unei abordări
multisectoriale;

57 Vezi in acest sens, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Raport de activitate 2006, pag. 7.
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d) să crească gradul de cunoaştere al publicului cu privire la fenomenul discriminării,
prin: mediatizarea cazurilor de discriminare soluţionate de CNCD, crearea unui
impact mai mare şi eficientizarea folosirii resurselor proprii, precum şi
conştientizarea de către public a problemelor discriminării, instituţia specializată în
domeniu şi obţinerea remediului dreptului încălcat prin discriminare.

Obiectivele Strategiei CNCD, conform art. 4, sunt:
I. Protecţie: intensificarea protecţiei împotriva discriminării, inclusiv victimizarea,

hărţuirea sau incitarea la discriminare
II. Incluziune: asigurarea incluziunii şi a egalităţii în domeniul economic şi în

materie de angajare şi profesie
III. Promovare: asigurarea egalităţii în acces, participare şi rezultate în ceea ce

priveşte serviciile publice şi private destinate publicului larg
IV. Recunoaştere: recunoaşterea şi întărirea respectului într-o cultură de diversitate, în

promovarea interacţiunii şi a înţelegerii reciproce
V. Prevenire: întărirea eforturilor de prevenire şi de aplicare a unui grad de toleranţă

zero faţă de manifestările discriminatorii din societatea românească

I.2.2 – Organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.
Spre o institutie eficienta si independenta

In legislatia internationala, in mod particular Principiile de la Paris (Organizatia Natiunilor
Unite)58, Recomandarea de politica generala nr. 2 a ECRI (Consiliul Europei)59 si Directiva

58 Principiile de la Paris ale Organizatiei Natiunilor Unite, in mod particular punctual B privind
Alcatuirea si garantii de independenta si pluralism, statueaza:
“1. Compunerea instituţiilor naţionale şi numirea membrilor săi, fie pe baza alegerii acestora sau

pe baza altei proceduri, trebuie stabilită în concordanţă cu procedura ce garantează asigurarea
reprezentării pluralistea forţelor sociale (a societăţii civile) implicate în protecţia şi promovarea
drepturilor omului, în special cu acordarea puterilor necesare cooperării cu reprezentanţi ai:
 Organizaţiilor neguvernamentale responsabile cu protecţia şi promovarea drepturilor omului şi

combaterea discriminării rasiale, sindicatelor, organizaţii profesionale şi sociale cu interes în acest
domeniu, ex. asociaţii ale avocaţilor, medicilor, jurnaliştilor şi cercetătorilor ştiinţifici;

 Cercetători în domeniul filosofiei şi religiei;
 Universităţi şi experţi;
 Parlament;
 Departamente guvernamentale (dcă sunt incluse, reprezentanţii acestora vor participa numai n

calitate de observatori la deliberări).
2. Insituţiile naţionale vor avea o dotare corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţilor sale,
în particular finanţare adecvată. Scopul finanţării trebuie să fie acela de a permite instituţiei să aibă
un aparat propriu de lucru şi un sediu, pentru a fi independentă în relaţie cu Guvernul şi să nu fie
subiect al controlului resurselor financiare într-o manieră ce ar putea afecta independenţa
instituţională.
3. În vederea asigurării unui mandat stabil membrilor instituţiei, fără de care nu se poate vorbi de o

independenţă instituţională reală, numirea acestora trebuie făcută printr-un act oficial care să prevadă durata
mandatului. Mandatul să poată fi reînoit, asigurându-se pluralismul reprezentării membrilor instituţiei”

59 Al cincilea principiu referitor la Independenta si responsabilitate din Recomandarea de politica
generala nr. 2 a ECRI – Comisia Europeana impotriva Rasismului si Inteloerantei arata ca:
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43/2000 (Uniunea Europeana)60, se statueaza importanta caracterului independent si
stabilesc/propun o serie de garantii in acest sens. Subliniem ca, desi Principiile de la Paris fac
referire la institutii de aparare a drepturilor omului in general, in timp ce documentele Consiliului
Europei si ale Uniunii Europene se refera in mod direct la institutii specializate in combatarea
rasismului si a discriminarii, si chiar daca s-ar putea reclama ca ultimele deriva din primul,
acestea sunt complementare, atat sub aspect substantial cat si sub aspectul fortei juridice.

Astfel, in ce priveste insitutiile pentru apararea drepturilor omului, Principiile de la Paris fac
referire la “garantii de independenta si pluralism”, aratand, inter alia, ca trebuie asigurata
“reprezentarea pluralista a fortelor sociale (ale societatii civile) implicate in protectia si
promovarea drepturilor omului”, prin cooperarea cu sau chiar reprezentarea organizatiilor
neguvernamentale, a expertilor independenti, a mediului universitar, a parlamentului etc.

Conform OG. 137/2000 republicata, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este
“autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub
control parlamentar şi totodată garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării“ si
“îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influenţată
de către alte instituţii ori autorităţi publice”, (art. 16 respectiv 17).

De unde rezulta, poate principala modificare institutionala ce a luat nastere in urma adoptarii
legii 324/2006, anume trecerea CNCD din subordinea guvernului, sub controlul parlamentului.
Anterior, CNCD se afla in subordinea Guvernului Romaniei, fiind institutie cu caracter

“1. Instituţiile specializate trebuie să deţină fonduri suficiente pentru îndeplinirea atribuţiilor şi
responsabilităţilor lor în mod efectiv, iar aprobarea bugetului trebuie realizată anual de către
Parlament.
2. instituţiile specializate trebuie să îşi exercite atribuţiile fără influenţe din partea Statului şi cu
toate garanţiile necesare pentru respectarea independenţei instituţionale, inclusiv cu privire la
independenţa în angajarea personalului, mangerierea resurselor şi exprimarea publică a punctelor
de vedere.
3. Instituţiile specializate trebuie să poată publica rapoarte independente cu privire la activităţile
desfăşurate, având la bază obiective clare şi cuantificabile. Aceste rapoarte trebuie să fie trnsmise
Parlamentului spre dezbatere.
4. Termenii de referinţă cu privire la instituţiile specializate trebuie clar prevăzuţi,prevederile
privind modul de numire a membrilor acestor instituţii şi trebuie să conţină garanţii cu privire la
eliberarea lor din funcţie în mod abuziv sau la refuzul arbitrar de numire în funcţie pentru un nou
mandat.

60 In mod concret, art. 13 din Directiva 43/2000 prevede:
”1. Statele membre au obligaţia creării unei instituţii sau unor instituţii care să promoveze egalitatea de tratament
între toate persoanele fără nicio discriminare bazată pe criteriulde apartenenţă rasială sau origine etnică. Aceste
instituţii pot face parte din Agenţii naţionale cu atribuţii de protecţie a drepturilor omului sau a drepturilor
indivizilor.
2. Statele membrese vor asigura că printre atribuţiile acestor instituţii sunt incluse:
- asigurarea de asistenţă independentă pentru victimele discriminărilor în transmiterea de plângeri cu privire la
cazurile de discriminare, fără a restrnge astfel dreptul victimelor sau a asociaţiilor sau organizaţiilor sau altor
persoane juridice în relaţie cu prevederile art 7(2),
- comandarea şi publicarea de sondaje de opinie cu privire la fenomenul discriminării,
- publicarea de rapoarte independente şi elaborarea de recomnadări cu privire la orice problemălegată de
discriminare
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administrativ si fiind responsabila de aplicarea politicii Guvernului in materia antidiscriminarii
potrivit HG 1194/2001.

Colegiul Director al Consilului National pentru Combaterea Discriminarii este alcatuit din 9
membri, care detin rangul de secretar de stat. Colegiul Director este organ deliberativ si
decizional. Sesizarile privind incalcarea principului egaliatatii de tratament sunt solutionate de
catre colegiu.

Membrii colegiului director sunt propusi si numiti pentru un mandat de 5 ani, in sedinta comuna
de cele doua camere ale parlamentului. Acestia pot fi revocati sau eliberati din functie numai in
situatiile expres prevazute de lege, si anume:

a) demisie;
b) expirarea duratei mandatului;
c) incapacitate de muncă, potrivit legii;
d) dacă au fost condamnaţi definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală;
e) dacă nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru numirea in functie;
f) la propunerea fundamentală a cel puţin două treimi din numărul membrilor

Colegiului.

Atat Principiile de la Paris cat si Recomandarea nr. 2 a ECRI arata ca modul in care se face
numirea si demiterea membrilor institutiei, este de o importanta cruciala pentru independenta
institutionala reala.

Au fost facute, pana in prezent, doua numiri in cadrul CNCD urmand procedura aratata anterior.
Desi asigura un plus cert de independenta, noua formula organizatorica prezinta riscul unor
numiri pe criterii de afinitate politica, in dauna competentei in domeniul combaterii discriminarii,
lucru ce va conduce la scadarea semnificativa a expertizei la nivelul colegiului si, implicit, la
disfunctionalitati institutionale majore.

Importanta acordarii unui buget si a infrastructurii necesare desfasurarii in bune conditii a
activitatii institutiilor specializate este reiterata atat in Principiile de la Paris, cat si in
Recomandarea nr. 2 a ECRI, care subliniaza ca este necesar ca institutia sa aiba angajati proprii,
iar bugetul sa nu duca la dependenta de alte institutii sau structuri executive.

In ceea ce ne priveste, consideram ca este deosebit de necesara extinderea in plan local a CNCD,
prin infiintarea de birouri judetene sau regionale. Acest lucru este, de alatfel, prevazut de art. 29,
alin.2 din OG 137/2000 republicata, care arata ca in exercitarea atributiilor legale ce ii revin
“Consiliul îşi constituie structuri teritoriale de control şi de monitorizare”. Tinand cont de
dimensiunile discriminarii si intolerantei in Romania61, birourile teritoriale ar putea conduce la
dinamizarea activitatii institutiei si, implicit, la solutionarea mai prompta si mai eficienta a
cazurilor de discriminare, atat sub aspectul prevenirii cat si sub aspectul combaterii.

Conform art. 19 din OG 137/2000 republicata, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii are drept atributii:

61 Vezi in acest sens, spre exemplu, Barometrele realizate de CNCD in anii 2005 si 2007, precum si Barometrul
incluziunii romilor realizat de Fundatia pentru  o Societate Deschisa.
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a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării.

Cerintele minimale ale Directivei 43/2000 arata ca sunt obligatorii: acordarea de asistenta de
specialitate pentru victime discriminarii, realizarea si publicarea de sondaje si emiterea unor
recomandari in domeniul de activitate, subliniind in fiecare caz in parte ca aceste atributii se vor
realiza in mod independent.

Opinam ca prevederile art. 19 din OG 137/2000 republicata respecta cerintele comunitare in
acest domeniu, insa, dupa cum am aratat anterior, exista in continuare cateva puncte de
ingrijorare, in special in ceea ce priveste modul in care se realizeaza procesul de mediere. Teza in
care medierea de catre consiliu, ori de catre structuri neautonome ale consiliului, a unei fapte de
discriminare, in conditiile in care ulterior aceasta fapta poate ajunge tot in fata consiliului pentru
a fi solutionata nu poate fi acceptata. Se impune identificarea unor solutii alterative pentru acest
“blocaj legislativo-institutional”, lucru care pana in prezent nu a fost realizat de catre CNCD.

Intre posibilele solutii se numara crearea unei unitati autonome in cadrul CNCD sau in afara
acestuia, si care sa realizeze procesul de mediere. Aceasta ar putea prezenta avantaje sub aspectul
eficientei si independetei, insa necesita resurse umane si financiare considerabile. O alta solutie
poate fi chiar renuntarea la procedura medierii asa cum este reglementata in prezent de catre
Ordonanta 137/2000 republicata si abordarea procedurii generale de mediere stabilita prin legea
192/2006, retinandu-se eventual obligatia CNCD de a informa (in scris) partile cu privire la
posibilitatea medierii. Aceasta ultima solutie prezinta dezavantajul costurilor financiare privind
onorariul mediatorului si cheltuielile aferente.

Persoana care reclama savarsirea unei fapte de discriminare poate, la alegere, fara nicio restrictie,
sa sesizeze fie Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, fie instanta de judecata.
Aceste optiuni implica avantaje si dezavantaje ce sunt prezentate in continuare.

Ratione temporis, petitiile pot fi adresate CNCD in termen de maxim un an de zile de la data
savarsirii faptei sau de la data la care se putea lua la cunostinta de savarsirea acesteia62. Dupa
expirarea acestui termen nu se mai poate depune decat plangere in fata instantei de judecata, in
interiorul termenului general de prescriptie (de 3 ani)63.

Dupa cum s-a aratat anterior, un lucru deosebit de important este faptul ca, atat in cazul sesizarii
CNCD cat si a instantei de judecata, in conformitate cu art. 27, alin. 1, cererea este scutita de
taxa judiciara de timbru.

In cazul sesizarii CNCD, prin cererea introdusă, persoana care se consideră discriminată poate să
solicite înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare
discriminării, conform art. 20, alin 3.

62 Conform art. 20, alin. 1 din OG 137/2000 republicata.
63 Vezi art. 27, alin 2 din OG137/2000 republicata.
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Conform art. 20, alin. 4 din OG 137/2000 republicata, solutionarea cauzei are loc cu citarea
obligatorie a partilor. In interiorul termenului de 90 de zile, Colegiul Director al CNCD
solutioneaza cauza printr-o hotararea care se va comunica in maximum 15 zile de la adoptare.
Hotararea va cuprinde in mod obligatoriu:

 numele membrilor colegiului director care au emis hotărârea, numele;
 domiciliul sau reşedinţa părţilor;
 obiectul sesizării şi susţinerile părţilor;
 descrierea faptei de discriminare;
 motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii colegiului director;
 modalitatea de plată a amenzii, dacă este cazul;
 calea de atac şi termenul în care aceasta se poate exercita.

Hotararile pot fi atacate la instata de contencios administrativ (la nivelul Curtii de Apel), in cazul
in care una dintre parti este nemultumita (art. 20, alin. 9).

Conform articolului 21, consiliul se poate autosesiza, urmand a aplica in mod corespunzator
procedurile aratate.

In conformitate cu art. III, alin. 1 din legea 324/2006, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii are obligatia de a elabora procedura interna de solutionare a petitiilor si sesizarilor,
in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, respectiv 23 iulie 2006.

În ceea ce priveşte relaţionarea CNCD cu Romani CRISS, există unele probleme care trebuie
semnalate în ceea ce priveşte administrarea dosarelor în urma petiţiilor referitoare la cazurile de
discriminare semnalate de Romani CRISS. Astfel, răspunsurile oficiale primite în urma
plângerilor Romani CRISS nu sunt nominale, nu cuprind datele de identificare ale cazului, ci
cuprind doar numărul de înregistrare dat de CNCD, insa nu şi cel de ieşire dat la Romani CRISS.

De asemenea, uneori motivarea deciziilor nu este suficientă. Mai mult, unele cazuri nu au primit
răspuns sau hotărârea nu a fost redactată deşi se poate vorbi de o întârziere deja nejustificată.64

Termenul de soluţionare a petiţiilor este foarte mare, în unele cazuri fiind de un an, in pofida
faptului ca legea stabileste fara echivoc un termen de 90 de zile pentru solutionare, la care se
adauga 15 zile pentru comunicare, in total maximum 105 zile.

In ceea ce priveste compententa, CNCD se poate pronunta cu privire la înlăturarea consecinţelor
faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare. Formula “inlaturarea consecintelor
faptelor discriminatorii” este neclară, ridicând semne de întrebare cu privire la masurile concrete
ce pot fi dispuse in acest temei. Mai mult decat atat, este insuficient circumstantiata, in lege si in
practica, distinctia intre competentele CNCD si cele ale instantei de judecata, anume: acordarea
de despagubiri, restabilirea situaţiei anterioare si anularea situatiei create prin discriminare (art.
27, alin. 1), avand in vedere distinctia minima intre “inlaturarea consecintelor faptelor
discriminatorii” si “anularea situatiei create prin discriminare”. Aceste aspecte pot fi clarificate
pe cale jurisprudentiala.

64 De exemplu, în cazul plângerilor Romani CRISS în cazurile Ungheni, respectiv Miercurea Ciuc.
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Dupa cum s-a aratat, nu este foarte clar ce fel de organ este CNCD-ul, în speţă dacă are atribuţii
administrativ-jurisdicţionale sau dacă are doar competenţă administrativă. Acest lucru prezinta o
importanta deosebita avand in vedere, inter alia, urmatoarele:

 Conform art. 21, alin. 4 din Constitutia Romaniei, jurisdictiile speciale administrative
sunt facultative si gratuite”. Sub acest aspect CNCD indeplineste ambele cerinte;

 Actul emis de un organism cu atributii jurisdictionale (denumit în doctrina administrativă
act administrativ-jurisdicţional), spre deosebire de actul administrativ tipic, prezintă
anumite trăsături speciale:

a) este emis în baza unei proceduri speciale, întemeiată pe principiiile
contradictorialităţii şi a respectului dreptului la apărare;

b) ca o consecinţă a acestor principii, în faţa organului administrativ-jurisdicţional
părţile se află pe o poziţie de egalitate (chiar dacă una dintre ele ar fi o autoritate
administrativă);

c) actul administrativ-jurisdicţional se bucură de o stabilitate asemănătoare autorităţii
lucrului judecat, specifice hotărârilor judecătoreşti; în consecinţă, ele nu mai pot fi
revocate, chiar dacă organul administrativ-jurisdicţional, prin ipoteză ar sesiza
ilegalitatea acestui act; desfiinţarea acestuia se poate face numai prin exercitarea
căilor speciale de atac;65

 Art. 2, alin. 1, lit. d şi e din legea contenciosului administrativ confirmă trăsăturile actului
administrativ-jurisdictional stabilite de doctrină. Or, cauzele solutionate de Colegiul
Director al CNCD sunt in mod indubitabil conflictuale, ele aparand ca urmare a
reclamarii incalcarii unui drept, anume dreptul la tratament egal; prin obligatia impusa de
art. 20, alin. 4 din OG 137/2000 republicata ca CNCD sa citeze partile se asigura
aplicarea principiului contradictorialitatii, lucru solicitat in mod expres de legea
contenctiosului administrativ (art. 2, alin. 1, lit. e). Asigurarea dreptului la aparare constă
în aceea că părţile pot prezenta atat puncte de vedere scrise (note, memorii etc) cat si
sustineri orale (personal sau prin reprezentant) utilizand orice fel de mijloc de proba
admis de lege;

 Conform Ordonantei nr. 137/2000 republicata, CNCD are competenta de a inlatura
consecintele faptei discriminatorii si de a restabili situatia anterioara discriminarii, in timp
ce instanta de judecata poate decide cu privire la acordarea de despagubiri, anularea
situatiei create prin discriminare si restabilirea situatiei anterioare. Atributiile ce revin
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, in opinia noastra, exced
competentelor unui simplu organism administrativ, avand in vedere faptul ca una dintre
acestea este comuna cu cea a instantelor de judecata, iar alta este destul de similara,
instanta detinand in plus, in mod natural, prerogativa acordarii de despagubiri; prin
urmare, credem că se poate susţine întemeiat că actul de sancţionare emis de CNCD este
unul administrtiv-jurisdicţional.

In practica, atacarea hotararilor CNCD ridica o serie de impedimente procedurale, cauzate, in
principal, de incertitudinea cu privire la caracterul administrativ sau administrativ-jurisdictional
al hotararilor colegiului sau director. Poate chiar si din acest motiv, hotararile CNCD nu prevad
cu exactitate nici termenul si nici instanta la care pot fi atacate, ci doar utilizeaza o formula

65 Pentru detalii cu privire la actul administrati-jurisdicţional, a se vedea şi Dana Apostol-Tofan, Drept administrativ,
vol. II, Ed. All Beck, Bucureşti 2004, pag.275-276; A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2002, pag. 445 şi urm.
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generica de tipul: “poate fi atacată la instanţa competentă şi în termenul legal potrivit OG
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ.” In conditiile in care, conform legii contenciosului administrativ,
in functie de caracterul administrativ ori administrativ-jurisdictional, atat termenele cat si
procedura (care poate fi prealabila sau direct la instanta) de contestare difera, apar probleme
dificil de solutionat, mai ales in cazul unor persoane fara pregatire juridica, putandu-se ajunge
chiar si la respingerea acţiunii pe motive pur procedurale. La acestea se adauga faptul ca unele
prevederi ale OG 137/2000 pot fi interpretate ca fiind derogatorii de la norma generala (legea
contenctiosului aministrativ), cum ar fi cazul art. 20, alin. 10 care prevede ca hotararile CNCD
care nu sunt atacate in termen de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.

În opinia noastră, corelând dispoziţiile legale speciale cu art. 6 al legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, chiar dacă actul de sancţionare emis de CNCD este unul
administrativ-jurisdicţional, legea specială nu reglementează şi o procedură administrativ-
jurisdicţională (specială) de atac, limitându-se la a institui un termen special de 15 zile. Acesta
este, aşadar, singurul element derogatoriu de la procedura comună a contenciosului administrativ
care, astfel, se va aplica în completare.

In ce ne priveste, consideram ca discriminarea nu poate si nu trebuie sa formeze o simpla abatere
administrativa, avand in vedere, inter alia, dimensiunile fenomenului in societatea romaneasca si
efectele sale profund nocive la adresa demnitatii umane si a respectarii drepturilor omului.
Astfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut ca orice discriminare rasiala  poate
constitui prin ea insasi tratament degradant, neconform cu standardele stabilite de art. 3 din
conventie66.

In plus, caracterul administrativ-jurisdictional ar fi de natura sa duca la cresterea gradului de
independenta a institutiei, in conformitate cu standardele internationale in materie. Combaterea
discriminarii poate fi mai eficienta prin conferirea unui caracter administrativ jurisdictional in
dauna unui simplu caracter administrativ.

Chestiunea procedurilor interne de solutionare a petitiilor a format obiect de discutie inca de la
infiintarea in practica a CNCD (in 2002). Desi au trecut mai bine de cinci ani, nici pana in
prezent CNCD nu a adoptat aceste proceduri, lucru care sta, partial, la baza multora dintre
probleme semnalate mai sus si care, evident, pot constitui si solutia acestor probleme. Astfel, cu
titlu de exemplu, caracterul administrativ sau administrativ-procedural poate fi lesne clarificat
prin adoptarea procedurilor (fie prin reglementare directa, fie prin completarea procedurilor
existente, astfel incat sa fie mai clar tipul de institutie). Modalitatea de autosesizare, ori modul in
care opereaza principiul inversarii sarcinii probei in practica, pot constitui si ele obiectul
reglementarilor procedurilor interne. O alta modalitate de solutionare a acestei probleme poate
consta in adoptare unor proceduri de solutionare a petitiilor pe cale normativa, prin modificarea
OG 137/2000 republicata, eventual ca anexa la ordonanta. Desi ar prezenta avantajul net al fortei
juridice superioare, o asemenea solutie este mult mai cosistitoare si mai rigida.

66 A se vedea hotararea CEDO in cauzele Moldovan si altii contra Romaniei, paragraful 111 si in East African
Asians contra Regatului Unit al Marii Britanii, Raportul Comisiei, 14 decembrie 1973, DR 78, pag. 5, paragraful
62).
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In cazul in care se adreseaza o cerere catre instanta de judecata avand ca obiect incalcarea
principiului egalitatii de tratament, instanta de judecata va cita in mod obligatoriu Consiliul
National pentru Combaterea Disicriminarii67. Desi legea nu arata in ce calitate este citat CNCD,
este cel mai probabil vorba de calitatea de expert, avand in vedere si faptul ca acesta nu poate in
mod evident sa fie nici parte in proces si nici martor. Calitatea de expert a CNCD-ului ridica
unele probleme, in cazul in care, dupa pronuntarea acestuia, una dintre parti sau alta persoana
care are un interes legitim este implicata in proces, doreste o contra-expertiza. Cu alte cuvinte, ce
se intampla in cazul in care se doreste o alta opinie si cum se poate evita monopolizarea
expertizei admise legal in proces, avand in vedere interesele contradictorii ale partilor? Un
posibil raspuns la aceasta intrebare consta in oferirea posibilitatii ca organizatii
neguvernamentale care au drept scop  promovarea drepturilor omului sau au un interes legitim in
combaterea discriminarii sa poata, in cazul in care sunt solicitate, sa emita opinii scrise in cazuri
de discriminare, in calitate de experti.

Instanta de judecata are atributii mult mai extinse fata de CNCD, in primul rand prin aceea ce
instanta poate sa acorde despagubiri, atat materiale cat si morale, care sa duca la acoperirea
prejudiciului cauzat prin discriminare. In acest sens, Directiva 43/2000 a Uniunii Europene arata
ca sanctiunile trebuie sa fie efective, proportionate si descurajante, lucru care trebuie sa se
reflecte si in practica instantelor de judecata, inclusiv sub aspectul acordarii de daune.
Celelalte atributii ale instantei de judecata vizeaza restabilirea situaţiei anterioare discriminării si
anularea situaţiei create prin discriminare.

Conform art. 28, organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului sau
care au interes legitim în combaterea discriminării 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. In cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la
cererea acestei, organizatiile mentionate au calitate procesuala activa.

Notam faptul ca, in prezent, in cazul in care fapta de discriminare a vizat o singura persoana,
legea solicita o simpla cerere si nu mandatarea pentru a conferi calitate procesuala activa
organizatiei. In practica, acest lucru prezinta avantaje certe, avand in vedere ca mandatarea
presupunea autentificarea solictarii de catre un notar public, lucru care implica si costuri
financiare.

I.3 – Concluzii privind cadrul legislativ si institutional (Marian MANDACHE)

Constituţia României, desi consacra principiul egalitatii de tratament, nu corespunde in totalitate
standardelor în domeniu, in sensul in care nu asigură posibilitatea limitării exercitării dreptului la
asociere sau întrunire în scopul combaterii rasismului. O viitoare modificare trebuie sa aiba in

67 Conform art. 27, alin. 3 din OG 137/2000 republicata.
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vedere intarirea protectiei drepturilor omului si combaterii discriminarii, inclusiv prin masura
propusa anterior.

Legislatia penala romaneasca a cunoscut o dezvoltare semnificativa in utlimii ani. Prevederile
codului penal au fost aduse mai aproape de realitatile prezente, in special prin extinderea
numarului de criterii pentru care se asigura protectie legala impotriva unor fapte penale
discriminatorii si prin reglementarea motivatiei discriminatorii drept circumstanta agravanta.
Adoptarea si actualizarea OUG 31/2002 este de asemenea utila, avand in vedere faptul ca
reglementeaza un domeniu de activitate specific, neacoperit prin alte texte legislative si
protejeaza valori sociale incontestabile.

De lege ferenda, Codul de Procedura Penala trebuie sa includa prevederi prin care se acorda
organizatiilor non-guvernamentale, care au drept scop promovarea si apararea drepturilor
omului, calitate procesuala activa, in special in cazul infractiunilor comise de functionarii
responsabili cu aplicarea legii, respectiv articolele 166, 1661, 192, 193, 217, 218, 246, 247, 2481,
249, 250, 266, 267, 2671, 3021, 317 si 357 din Codul Penal, precum si in cazul infractiunilor si
contraventiilor prevazute de OUG 31/2002. Avand in vedere faptul ca victimele incalcarii
drepturilor omului se afla, in mod cert si constant, intr-o situatie de dezavantaj fata de agresori
(care au calitatea de reprezentanti ai statului), ca exista deseori presiuni exercitate asupra
victimelor, ca victimele sunt in multe situatii neinformate cu privire la drepturile lor si uneori
chiar analfabete, ca promovarea si apararea drepturilor omului constituie o prioritate atat pentru
organizatiile neguvernamentale cat si statul roman, impreuna constituie tot atatea argumente in
favoarea modificarii legislative prezentate.68

De lege ferenda, Codul de Procedura Penala trebuie sa prevada faptul audierea sau luarea de
declaratii unei persoane (indiferent de calitatea acesteia), este obligatoriu sa fie realizata in
prezenta unui avocat, sau a unui reprezentant al unei organizatii de drepturile omului, atunci cand
aceasta persoana nu stie sa scrie si sa citeasca.

Legea ar trebui sa prevada faptul ca, la cererea scrisa a unei organizatii de drepturile omului,
reprezentantii organizatiei participa in calitate de observatori sau martori asistenti la
audieri/luarea de declaratii in cazul savarsirii infractiunilor prevazute de articolele 166, 1661,
192, 193, 217, 218, 246, 247, 2481, 249, 250, 266, 267, 2671, 3021, 317 si 357 din Codul Penal si
de OUG 31/2002.

Ordonanta nr. 137/2000 a suferit mai multe modificari succesive, ajungand sa reglementeze
notiuni precum discriminare directa si indirecta (art. 2, alin. 1 si respectiv 3), dispozitia de a
discrimina (art. 2, alin. 2), comportamentul favorizant, defavorizant sau injust (art. 2, alin. 4),
hartuirea (art. 2, alin. 5), victimizarea (art. 2, alin. 7), masurile afirmative (art. 2, alin. 9),
categorie defavorizata (art. 4) sau demnitatea personala (art. 15). Ordonanta stabileste sanctiuni
contraventionale cu amenda pana la 4000 RON daca discriminarea vizeaza o persoana fizica,
respectiv pana la 8000 RON daca se indreapta impotriva unui grup sau comunitati.

68 Pentru detalii cu privire la necesitatea acestui demers, vezi si Capitolul III, Sectiunea 1 din prezenta lucrare.
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Ordonanta satisface aproape in totalitate standardele internationale in materie si, mai mult decat
atat, în unele privinţe, autorităţile române au adoptat prevederi ce se situează peste cerinţele
minime impuse de către standardele europene.

Cat priveste imbunatatirile ce pot fi aduse legislaţiei în vigoare mentionam:

 Legislaţia română în vigoare nu reglementeaza in mod explicit notiuni precum
segregarea, discriminarea prin asociere, ordinul de a discrimina, incitarea la discriminare,
complicitatea la discriminare sau crearea obligativităţii pentru autorităţi de a promova
egalitatea;

 O altă problemă care nu a fost suficient abordată este impunerea prin lege a unei
obligativităţi pentru autorităţi de a promova egalitatea şi de a preveni discriminarea în
desfăşurarea activităţilor lor, pe de o parte, precum şi condiţionarea acordării de
beneficii/inchierii de contracte de respectarea şi promovarea principiului egalităţii de
tratament, aşa cum prevede Recomandarea de Politică Generală nr. 7 a ECRI (par. 8 si 9).

Capacitatea administrativă a CNCD-ului ar trebui sporită, incluzând finanţarea. Totodata, se
impune si clarificarea relaţiei dintre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si
Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse (ANES).

În ceea ce priveşte deficienţele în special cu privire la existenţa unui număr mare de dosare
nesoluţionate, sunt retinuti următorii factori:

 dificultăţi în ceea ce priveşte respectarea termenelor generale de soluţionare a
petiţiilor, generate de necesitatea efectuării de investigaţii complexe în condiţiile
existenţei de resurse umane şi financiare limitate;

 numărul mare de petiţii care nu fac obiectul activităţii Consiliului, dar care presupun
efectuarea de investigaţii;

 slaba coordonare a serviciului de specialitate în ceea ce priveşte efectuarea
investigaţiilor.

Consieram ca este deosebit de necesara extinderea in plan local a CNCD, prin infiintarea de
birouri judetene sau regionale. Birourile teritoriale ar putea conduce la dinamizarea activitatii
institutiei si, implicit, la solutionarea mai prompta si mai eficienta a cazurilor de discriminare,
atat sub aspectul prevenirii cat si sub aspectul combaterii.

Desi asigura un plus cert de independenta, noua procedura de numire a membrilor Colegiului
Director al CNCD prezinta riscul unor numiri pe criterii de afinitate politica, in dauna
competentei in domeniul combaterii discriminarii, lucru care va conduce la scaderea
semnificativa a expertizei la nivelul colegiului si, implicit, la disfunctionalitati institutionale
majore.

Un punct de ingrijorare constant ramane procesul de mediere. Teza in care medierea de catre
consiliu ori de catre structuri neautonome ale consiliului a unei fapte de discriminare, in
conditiile in care ulterior aceasta fapta poate ajunge tot in fata consiliului pentru a fi solutionata
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nu poate fi acceptata. Se impune identificarea unor solutii alterative pentru eliminarea acestui
“blocaj legislativo-institutional”, lucru care pana in prezent nu a fost realizat de catre CNCD.

Intre posibilele solutii se numara crearea unei unitati autonome in cadrul CNCD sau in afara
acestuia, care sa realizeze procesul de mediere. Aceasta ar putea prezenta avantaje sub aspectul
eficientei si independetei, insa necesita resurse umane si financiare considerabile. O alta solutie
poate fi chiar renuntarea la procedura medierii, asa cum este reglementata in prezent de catre
Ordonanta 137/2000 republicata, si abordarea procedurii generale de mediere stabilite prin legea
192/2006, retinandu-se eventual obligatia CNCD de a informa (in scris) partile cu privire la
posibilitatea medierii..

În ceea ce priveşte relaţionarea CNCD cu Romani CRISS, există unele probleme care trebuie
semnalate în ceea ce priveşte administrarea dosarelor în urma petiţiilor referitoare la cazurile de
discriminare semnalate de Romani CRISS. Astfel, răspunsurile oficiale primite în urma
plângerilor Romani CRISS nu sunt nominale, nu cuprind datele de identificare ale cazului, ci
cuprind doar numărul de înregistrare dat de CNCD, nu şi cel de ieşire dat la Romani CRISS.

De asemenea, uneori motivarea deciziilor nu este suficientă. Mai mult, unele cazuri nu au primit
răspuns sau hotărârea nu a fost redactată, deşi se poate vorbi de o întârziere deja nejustificată.

Termenul de soluţionare a petiţiilor este foarte mare, în unele cazuri fiind de un an, in pofida
faptului ca legea stabileste fara echivoc un termen de 90 de zile pentru solutionare, la care se
adauga 15 zile pentru comunicare, in total maximum 105 zile.

Atacarea hotararilor CNCD ridica o serie de impedimente procedurale cauzate, in principal, de
incertitudinea referitoare la caracterul administrativ sau administrativ-jurisdictional al hotararilor
colegiului director.

Instanta de judecata are atributii mult extinse fata de CNCD, in primul rand prin aceea ca
instanta poate sa acorde despagubiri, atat materiale cat si morale, care sa duca la acoperirea
prejudiciului cauzat prin discriminare. In acest sens, Directiva 43/2000 a Uniunii Europene arata
ca sanctiunile trebuie sa fie efective, proportionate si descurajante, lucru care trebuie sa se
reflecte mai mult in practica instantelor de judecata, inclusiv sub aspectul acordarii de daune.
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II ANALIZA CAZURILOR DE INCALCARE A DREPTURILOR OMULUI
MONITORIZATE DE ROMANI CRISS

II.1 CONDUITA OFICIALILOR RESPONSABILI CU APLICAREA LEGII (Marian
MANDACHE)

II.1.1 CONSIDERATII INTRODUCTIVE

Oficialii responsabili cu aplicarea legii69 joaca un rol extrem de important in protejarea si
promovarea drepturilor omului. In democratie, conceptul de “politist”, in sine, are la baza ideea
de respectare si aparare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei70. Acest lucru
presupune faptul ca politistul, in calitatea sa de reprezentant al statului trebuie sa se abtina de la
orice fel de conduita ce ar putea constitui o incalcare a unui drept fundamental al unei persoane.
Insa, relatia dintre functiile politistului care tin de protejarea drepturilor omului din perspectiva
rolului sau efectiv si functia de interventie conform statutului sau, in spiritul respectarii

69 In prezenta lucrare, prin utilizarea termenului de oficiali responsabili cu aplicarea legii se face referire
la jandarmi si politisti (in special la politistii cu atributii in urmatoarele domenii: ordine publica,
proximitate, judiciar, cercetari penale si fortele speciale).
70 Vezi in acest sens, art. 4, alin. 1 din Legea 360/2002 privind statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare.
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drepturilor omului, acest lucru constituind chiar una dintre functiile politiei romane71. Asadar,
conform mandatului sau, politiei ii revine atat obligatia de a se abtine de la actiuni ori inactiuni
ce incalca drepturilor omului, cat si obligatia de a-si exercita atributiile specifice in scopul
protejarii drepturilor omului, esecul in al doilea domeniu putand conduce la o incalcare a
drepturilor omului, sub aspect procedural.
In ceea ce priveste conduita oficialilor responsabili cu aplicarea legii, in ultimii ani, din
experienta Romani CRISS si a altor organizatii de drepturile omului72, cazurile de violare a
drepturilor omului au continuat sa aiba loc. Aceasta stare de fapt este confirmata si detaliata de
catre institutiile internationale73 prin intermediul studiilor de caz si rapoartelor.
In practica, abuzurile au imbracat diferite forme care pot fi clasificate conform urmatoarele
tipologii:

 utilizarea ilegala a armelor de foc;
 utilizarea fortei excesive in comunitatile de romi;
 tortura in arestul politiei;
 abuzuri cu conotatii rasiste.

Printre posibilele cauze ale abuzurilor comise de catre oficialii responsabili cu aplicarea legii se
numara:

 lipsa unei proceduri impartiale de evaluare si verificare a interventiei oficialilor
responsabili cu aplicarea legii;

 lipsa unei posibilitati de individualizare, fara recunoasterea identitatii, a
membrilor fortelor speciale;

 stereotipurile despre solidaritatea si violenta romilor care conduc, sau cel putin
justifica la nivelul institutiei, la comportamentul agresiv al fortelor de ordine in
comunitatile cu romi;

 sentimentul membrilor fortelor de ordine ca nu vor fi sanctionati, chiar daca nu
respecta in totalitate legea sau procedurile interne in cursul interventiei;

 statutul de grup vulnerabil al romilor, inclusiv cunoasterea precara a legislatiei si
a drepturilor lor;

 pregatirea insuficienta a lucratorilor de politie cu privire la respectarea drepturilor
omului.

Deseori, cand fortele de ordine desfasoara interventii in comunitatile de romi, sau atunci cand
reprezentanti ai fortelor de ordine isi dau concursul pentru desfasurarea actiunilor altor institutii
(de ex. actiuni initiate de primarie), se foloseste forta in mod disproportionat.
In acest sens, efectivele politiei si jandarmeriei sunt disproportionate de mari fata de numarul
persoanelor din comunitate si, mai ales, fata de efectivele utilizate pentru actiuni similare
desfasurate in comunitati nerome. Desi actiunile autorizate in mod legal vizeaza persoane bine
determinate, deseori obiectivele acestora sunt depasite si, drept consecinta, actiunea afecteaza
comunitatea de romi in asamblul sau. Unul dintre principalele aspecte de subliniat in cazul

71 Vezi art. 26, alin 1, pct 1 din Legea 218/2002 privind organizarea si functionarea politiei romane.
72 A se vedea, spre exemplu, rapoartele anuale ale Asociatiei pentru Apararea Drepturilor Omului din
Romania –Comitetul Helsinki disponibile la www.apador.org sau rapoartele Amnesty International
disponibile la www.amnesty.org/en/region/europe-and-central-asia/eastern-europe/romania.
73 In acest sens, vezi Capitolul IV din prezenta lucrare.

www.apador.org
www.amnesty.org/en/region/europe-and-central-asia/eastern-europe/romania
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interventiilor politiei si jandarmeriei in comunitatile de romi este utilizarea constanta (am putea
spune chiar permanenta) a fortelor speciale de interventie
Uzul armelor de foc, expresia cea mai grava a acestor violente, poate avea drept consecinta chiar
moartea persoanelor si are loc, uneori, in afara cadrului legal. Spre exemplu, in cazul de la
Buhusi, jud. Bacau74, in urma retinerii de catre instantele de judecata din Romania a faptului ca
utilizarea armelor de foc a avut loc in limitele prevazute de lege, a fost inaintata o plangere catre
Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). In acest sens, in raportul Comisiei Europene
impotriva Rasismului si Intolerantei (ECRI) se arata ingrijorarea fata de faptul ca „in cursul unei
razii asupra unei comunitati de romi, efectuat de aprox. 70 de cadre ale politiei si membri ai
fortelor speciale, doi oameni, incluzand un minor de 13 ani, au suferit rani prin impuscare”75.
Cazul de la Targu Carbunesti76, privind un tanar de etnie roma decedat in arestul politiei, se afla
pe rolul instantelor de judecata interne, pentru a se stabili daca a fost savarsita infractiunea de
supunere la rele tratamente si tortura, prevazuta si sanctionata de codul penal.
Cazurile de tortura, violenta si abuz din partea oficialilor cu atributii in aplicarea legii afecteaza
in mod disproportionat romii. Principalele cauze ale acestei situatii sunt prejudecatile si
stereotipurile pe care membrii fortelor de ordine le manifesta in cazul romilor si, nu in  ultimul
rand, informatiile limitate, insuficiente cu caracter legal pe care romii le poseda.

II.1.2 Mecanisme de asigurare a impunitatii

In multe cazuri, ilegalitatile savarsite de oficiali responsabili cu aplicarea legii nu sunt investigate
corespunzator si raman nesanctionate, cu toate ca situatiile in cauza sunt semnalate si bine
documentate de catre organizatiile neguvernamentale77. In consecinta, lipsa sanctiunilor pentru
responsabilii cu aplizarea legii creaza senzatia de imunitate a acestora si de aprobare tacita pentru
actiunile lor ilegale din partea institutiei pe care o reprezinta.
In plus, se exercita presiuni de catre oficialii si institutiile insarcinate cu aplicarea legii asupra
persoanelor implicate (victime si/sau martori), experti (de ex. medici legisti) si activisti de
drepturile omului. Astfel, un cadru medical a recunoscut in fata instantei de judecata ca a fost

74 Vezi prezentul capitol al lucrarii pentru mai multe detalii.

75 Al Treilea Raport ECRI privind Romania - 2006, par. 105. disponibil la adresa
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-Country-by-country_approach/
76 In data de 5 aprilie 2002, N.B. este arestat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si pana in data
de 15 mai este retinut in arestul Politiei din Tg. Carbunesti, unde sunt reclamatii cu privire la torturarea
acestuia. In data de 15 mai este transferat in arestul Penitenciarului Targu Jiu iar pe data de 4 iunie este
transportat de urgenta la Spitalul Penitenciar Jilava. Colonelul Dan Marcusan, comanadantul spitalului
Jilava, a precizat ca: ”era intr-o stare destul de grava cand a venit si tratamentul s-a facut in sectia de
terapie intensiva…evolutia a fost nefavorabila, incat a doua zi la ora 10.20, cu toate manevrele de
resuscitare cardiorespiratorie care i s-au facut, detinutul a decedat.”Certificatul medical constatator al
decesului emis de catre Serviciul de Medicina Legala - Spitalul Orasanesc Dr. Maria Burghele, jud. Ilfov
precizeaza cauza directa a mortii ca fiind insuficienta cardio-respiratorie acuta, iar starea morbida initiala
de pneumonie acuta atipica.
77 Al doilea Raport ECRI privind Romania - 2001, par. 47, disponibil la adresa
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/5-archives/1-ECRI%27s_work/5-
CBC_Second_reports/default.asp#TopOfPage .

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-Country-by-country_approach/
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/5-archives/1-ECRI%27s_work/5-
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amenintat cu moartea de catre un politist pentru a falsifica documentele medicale referitoare la
cauza decesului unei persoane in arestul politiei78.
In conditiile in care, pe langa protectia legii, protectia oficialilor responsabili cu aplicare legii,
indiferent de abuzurile comise, este asigurata si de institutiile afiliate, se poate vorbi de un
mecanism care sa acopere abuzurile savarsite de acesti oficiali. Mecanismele de asigurare a
impunitatii includ, pe de o parte, exercitarea de presiuni asupra persoanelor implicate pentru a nu
depune actiune in instanta sau pentru a nu efectua toate actele necesare in fata instantei, iar, pe de
alta parte, cercetarile penale efectuate au drept rezultat dispunerea neinceperii urmarii penale.
Aceste aspecte tin, in fapt, de procesul de administrare a justitiei, element esential al statului de
drept.

II.1.3 Incadrarea juridica a cazurilor privind abuzul fortelor de ordine – prevederi legale79

Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii sunt prevazute si sanctionate de codul
penal (art. 180 - 184). In functie de numarul de zile de ingrijiri medicale pe care partea vatamata
le necesita pentru vindecare, incardarea juridica difera dupa cum urmeaza: lovirea sau alte
violente (art. 180 C.pen.), vatamarea corporala (art. 181 C.pen.), vatamarea corporala grava (art.
182 C.pen.) sau vatamarea corporala din culpa (art. 184), respectiv lovirile sau vatamarile
cauzatoare de moarte (art. 183), daca vreuna din faptele prevazute in art. 180 – 182 a avut ca
urmare moartea victimei.
Atunci cand lovirile sau violentele sunt cauzate de un functionar public, aflat in exercitiul
atributiilor de serviciu, fapta constituie infractiunea de “purtare abuziva” in forma agravata (art.
250 alin. 2 C pen.80), prevederile alin. 1 si 2 ale art. 180 C. pen, fiind absorbite in continutul
acestei infractiuni81. O alta infractiune ce poate prezenta relevanta este abuzul in serviciu prin
ingradirea unor drepturi, care presupune un comportament discriminatoriu al functionarului
public aflat in exercitiul functiunii.
Sub aspect procesual, in cazul infractiunii de “purtare abuziva”, actiunea penala se pune in
miscare din oficiu, iar urmarirea penala o efectueaza procurorul, judecata in prima instanta
revenind judecatoriei82. Alte prevederi legale referitoare la functionarii publici si implicit politisti
sunt cele referitoare la “arestarea nelegala si cercetarea abuziva” (art. 266 alin. 1 si 2 C.pen.)83 si
la “supunerea la rele tratamente” (art. 267 C.pen.)84.

78 Pentru detalii vezi Raportul de caz N.B. vs. Politia Tg. Carbunesti.
79 Pentru o prezentare mai detaliata a legislatiei, vezi si capitolul II al prezentei lucrari.
80 Art. 250 C. pen dispune: “Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un
functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani
sau cu amenda”; “Lovirea sau alte acte de violenta savarsite in conditiile alin. 1 se pedepsesc cu
inchisoare de la 6 luni la 5 ani”.
81 A se vedea in acest sens Vasile Dobrinoiu, Drept Penal, Partea Speciala, Vol. I, Teorie si Practica
Judiciara, Bucuresti, Ed. Lumina Lex, 2000, pag 125.
82 Vezi Vasile Dobrinoiu, Drept Penal, Partea Speciala, Vol II, Teorie si Practica Judiciara – Infractiuni
prevazute in legile speciale, Bucuresti, Ed. Lumina Lex, 2000, pag. 88; Pentru infractiunea prev. si ped.
de art. 180 C.pen., actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate;
competenta de cercetare revine organelor de politie, iar judecata in prima instanta apartine judecatoriei;
impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
83 Art. 266 C.pen. prevede in continutul sau urmatoarele: “Retinerea sau arestarea nelegala, ori
supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative, in alt mod decat
cel prevazut prin dispozitiile legale, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani; Intrebuintarea de
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II.1.4 Solutionarea cazurilor de catre parchetele si instantele de judecata interne

In perioada 1999-2007, Romani CRISS a depus sau a sprijinit depunerea de plangeri impotriva
abuzurilor oficialilor responsabili cu aplicarea legii. Parchetele si instantele de judecata interne,
in toate cazurile sustinute de Romani CRISS impotriva oficialilor responsabili cu aplicarea legii,
au respins plangerile formulate si au decis neinceperea urmaririi penale ori scoaterea de sub
urmarire penala.
Au fost intalnite si situatii in care, desi instanta de judecata decidea trimiterea dosarului la
parchet in vederea inceperii urmarii penale, iar parchetul, dupa o urmarire cel mult sumara,
decidea scoaterea de sub urmarire penala85. Atat instantele de judecata, cat mai ales parchetele,
au refuzat in mod constant nu doar ideea de a judeca obiectiv o asemenea fapta, ci chiar si
investigarea sa eficienta, limitandu-se la derularea unor investigatii sumare, subiective si care nu
sunt de natura sa conduca la identificarea si sanctionarea persoanelor vinovate. Cu alte cuvinte,
in opinia noastra, in cazurile prezentate de Romani CRISS, nu se poate vorbi despre investigarea
impartiala a faptelor, parchetele si instantele esuand in a-si indeplini obligatia de a asigura
implementarea standardelor art. 3 din Convetia Europeana a Drepturilor Omului, sub aspect
procedural86.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) s-a pronuntat in primul caz de acest gen
prezentat de Romani CRISS. Astfel, in cauza Stoica vs. Romania, CEDO a condamnat Romania
pentru incalcarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului, in mod specific articolul 3 privind
interzicerea tratamentelor inumane si degradante si articolul 14 (impreuna cu art. 3) privind
interzicerea discriminarii, obligand Statul Roman la plata a 15.000 Euro daune morale.
Aplicantul a fost reprezentat la CEDO de catre Romani CRISS si European Roma Rights Centre
(Centrul European pentru Drepturile Romilor).

Ancheta demarata in urma plangerii tatalui lui Constantin Stoica, pe fondul relelor tratamente
aplicate fiului sau din considerente rasiale, s-a soldat cu hotarari ale instantelor interne de

promisiuni, amenintari sau violente impotriva unei persoane aflate in curs de cercetare, ancheta penala
ori de judecata, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani”.
84 Art. 267 C.pen. prevede faptul ca: “Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate in stare de
retinere, detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau educative, se pedepseste cu inchisoare
de la unu la 5 ani”.
85 Vezi in acest sens cazul N.B si Romani CRISS impotriva IJP Gorj.
86 In cauza Al-Adsani vs Marea Britanie, prin Hotararea din 21 noiembrie 2001, Curtea Europeana a
Drepturilor Omului mentioneaza: “In mod cert , art.1 si art.3 combinate fac sa existe, pentru statele parti,
obligatii pozitive menite sa impiedice tortura si alte forme de rele tratamente si sa asigure o reparatie.”
Astfel, in jurisprudenta sa, CEDO a spus ca aceste doua dispozitii comanda statelor sa ia masuri apte sa
impiedice indivizii tinand de jurisdictia lor sa fie supusi la torura, pedepse ori tratamente inumane sau
degradante. De asemenea, a concluzionat ca art.13 combinat cu art.3 impune statelor obligatia sa
efectueze o ancheta aprofundata si obiectiva cu privire la cazurile de tortura si a considerat ca atunci cand
un individ afirma, intr-un mod care poate fi sustinut, ca a suferit din partea politiei sau a altor servicii
comparabile ale statului, violente grave, ilicite si contrare art. 3, aceasta dispozitie, combinata cu
indatorirea generala impusa statelor prin art.1, cere in mod implicit sa aiba loc o ancheta oficiala efectiva.
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neincepere a urmaririi penale impotriva politistilor, deoarece nu s-a dovedit ca ranile lui
Constantin Stoica au fost provocate de ofiterii de politie. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
a retinut ca guvernul nu a facut dovada ca ranile victimei au fost provocate de altcineva in afara
de politisti si ca autoritatile romane nu au derulat o ancheta efectiva a cazului de fata, incalcand
asadar articolul 3. Cu privire la articolul 14, curtea a notat ca autoritatile nu au fost impartiale in
analizarea dovezilor, care indicau clar ca tratamentele rele au fost motivate rasial.
Decizia in cazul Stoica contra Romaniei vine in contextul unei serii de cazuri privind rele
tratamente aplicate romilor, precum Cobzaru contra Romaniei, Anguelova si Iliev contra
Bulgariei sau Nachova contra Bulgariei. In plus, este pentru prima data cand Romania a fost
gasita vinovata de incalcarea pe fond, si nu sub aspect procedural, a articolului 14. Utilizand un
limbaj categoric, CEDO s-a declarat “nemultumita” de lipsa investigatiei afirmatiilor rasiste
cuprinse intr-un raport oficial al politiei si a retinut ca relele tratamente aplicate lui Constantin
Stoica de catre ofiterii de politie au fost motivate rasial.
In prezent, exista un alt caz prezentat de Romani CRISS Curtii Europene a Drepturilor Omului,
respectiv cazul Ciubotaru si altii contra Romaniei (“cazul Buhusi”). Curtea inca nu s-a
pronuntat, cauza fiind pe rol.

Responsabilitatea pentru incalcarea drepturilor omului revine lucratorilor care au luat parte in
mod direct la actiune. Acestia, in masura in care nu respecta procedurile de interventie si
legislatia in vigoare, se fac culpabili de incalcari ale drepturilor omului (prin utilizarea fortei
excesive, prin uzul nelegal al armelor de foc). Insa, dincolo de aceasta obligatie negativa, de
abtinere de la o conduita abuziva, exista si o obligatie pozitiva ce consta in planificarea actiunii
avand drept scop utilizarea la minim a fortei in cursul interventiei. Acest lucru constituie o forma
de asigurare a protectiei efective a drepturilor omului. De aici rezulta ca nu doar lucratorii
participanti la actiune sunt responsabili in cazul unei interventii ce a avut drept consecinta
incalcarea drepturilor omului, ci si ofiterii din esalonul superior, cei care au planificat actiunea,
in cazul in care nu au luat toate masurile necesare pentru a asigura utilizarea minima a fortei.
In speta McCann contra Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Curtea Europeana
a Drepturilor Omului merge chiar mai departe, aratand ca exista chiar si posibilitatea ca numai
ofiterii din esalonul superior sa se faca vinovati de incalcarea drepturilor omului prin actiunile lor
(planificare precara, fara a tine cont de utilizarea la minimum a fortei in scopul protectiei
drepturilor omului), in timp ce lucratorii participanti la actiune nu pot fi considerati
responsabili87.
Un alt element sensibil il constituie modul in care inalti oficiali ai statului roman prezinta un
punct de vedere oficial cu privire la actiunile fortelor de ordine. Astfel, exista situatii in care
inalti oficiali se pronunta in mod public, in mod categoric, in sensul legalitatii actiunii, chiar daca
sunt in curs de derulare investigatii oficiale atat din partea instatelor de judecata, cat mai ales din
partea institutiilor din subordinea acestora, sub aspect disciplinar.
Cu titlu de exemplu, in cazul interventiei fortelor de ordine in cartierul Apalina, Reghin, jud.
Mures, in data de 19.09.2006, Ministrul Administratiei si Internelor, dl. Vasile Blaga, a declarat88

ca “Politia si-a facut datoria si a respectat cadrul legal, iar evenimentul, desi regretabil, nu
poate fi reprosat fortelor de ordine, care au fost puse in situatia de a se apara in fata unei
multimi violente”. O luna mai tarziu, in data de 30.10.2006, Inspectoratul General al Politiei

87 Vezi in acest sens hotararea data de CEDO in cauza McCann contra Regatului Unit.
88 In buletinul informativ nr.613/19.09.2006 - Ministrul Vasile Blaga a adresat o scrisoare
europarlamentarilor Vicktoria Mohacsi si Katalin Levai.
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Romane a furnizat Romani CRISS89 urmatorul raspuns: “… s-a stabilit faptul ca gestionarea
evenimentelor de catre ofiterii responsabili din cadrul IJP Mures s-a efectuat in mod
necorespunzator, fapt ce a condus la luarea unor masuri cu incalcarea prevederilor legale in
vigoare si a dispozitiilor interne […]”. De asemenea, raspunsul preciza faptul ca s-a declansat
cercetarea prealabila la adresa unui numar de trei ofiteri de politie, responsabili cu gestionarea
situatiei: Comisar-sef de politie Ujica Valer, Comisar de politie Moldovan Alexandru si
Subcomisar de politie Gora Petru. In data de 12.02.2007, Inspectoratul General al Politiei
Romane a trimis o informare catre  Romani CRISS, in care se arata ca „in urma deliberarii, cu
unanimitate de voturi, s-a constatat nevinovatia politistilor cercetati, respectiv comisar de politie
Moldovan Alexandru [...] si sub-comisar de politie Gora Petru”. Raspunsul nu facea nicio
referire la vinovatia sau nevinovatia comisarului sef de politie, Ujica Valer.
Asemenea reactii, cu atat mai mult cu cat acest caz este departe de a fi unul singular90,
impieteaza asupra relatiei de incredere intre politie si comunitatile locale. Sustinerea in mod
public a legalitatii actiunii politiei, la foarte scurt timp dupa incident, in conditiile in care
investigatiile sunt in faza incipienta, induce, mai degraba, ideea unei disculpari a lucratorilor
participanti la actiune, in locul unei informari juste si echilibrate. Comunicarea ulterioara
evenimentelor are o importanta deosebita, avand in vedere faptul ca autoritatile pot demonstra
investigarea cu impartialitate a incidentului, contribuind astfel la cultivarea unei relatii de
incredere intre autoritati si comunitatile locale. Condamnarea publica la nivelul cel mai inalt a
abuzurilor si a manifestarilor rasiste trebuie sa fie dublata de adoptarea unei politici de toleranta
zero fata de asemenea comportamente, lucru solicitat, in mod explicit, si de catre Comisia
Europeana91.
In cazurile ce privesc conduita oficialilor responsabili cu aplicarea legii, prevederile legale
relevante in acest caz sunt cele din Constitutia Romaniei, cele din legea nr. 218/2002 si cele
din legea nr. 17/1996.
Astfel, Constitutia Romaniei prevede, la art. 22, urmatoarele: ”Dreptul la viata, precum si
dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate; Nimeni nu poate fi supus
torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant’’.
Legea 218/2002, privind organizarea si functionarea Politiei Romane, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002, prevede, la Capitolul V, drepturile si
obligatiile ce revin politistului in realizarea atributiilor de serviciu.
In ceea ce priveste drepturile politistului, potrivit art. 31 alin. 1 lit. e, acesta poate ”in
cazul…urmaririi unor infractori…sa intre in incinta locuintelor…indiferent de detinator sau de
proprietar...cu respectarea dispozitiilor legale”
Potrivit lit. g a aceluiasi articol, politistul are dreptul sa ”efectueze controale si razii atunci cand
exista indicii temeinice cu privire la…ascunderea unor infractori… “
Potrivit art. 31, alin. 2, “In exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, politistul are
obligatia sa respecte intocmai drepturile si libertatile fundamentale ale omului, prevazute de
lege si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului".
Art. 34 alin. 1 din Legea 218/2002, prevede ca ”Pentru descurajarea, impiedicarea si
neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura ordinea si linistea publica, actiuni

89 Urmare a memoriilor nr. 1022 si 1023 din 02.10.2006 adresate de catre Romani CRISS Ministerului
Administratiei si Internelor si, respectiv, Inspectoratului General al Politiei Romane, cu privire la
evenimentele petrecute in data de 07.09.2006
90 Vezi si cazul CRISS si Fundatia “Ruhama” vs IPJ Bihor.
91 Vezi Raportul Comisiei Europene de monitorizare a Romaniei – octombrie 2005, pag. 19.
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ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, politistii pot folosi scuturi
de protectie, casti cu vizor, bastoane din cauciuc, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive
cu substante iritant-lacrimogene si paralizante, jeturi de apa, arme cu glont din cauciuc si
catuse, caini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau
nu produc o vatamare corporala grava”.
Mijloacele prevazute la alin. 1 pot fi folosite impotriva persoanelor care, potrivt art. 34 alin. 2 lit.
d, ”se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale politistului,
numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune in pericol integritatea
corporala sau viata politistului”.
Din coroborarea prevederilor art. 34 alin. 3 si 4 din legea 218/2002 reiese ca folosirea

mijloacelor prevazute la alin. 1 impotriva participantilor la actiunile agresive se va face in mod
gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace si acordarea
timpului necesar pentru incetarea actiunilor, iar folosirea mijloacelor nu trebuie sa depaseasca
nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive; exceptie fac cazurile
extreme, iar legea  prevede ca orice actiune in public sau in cazuri extreme se face prin anuntare:
“Politia !” (art. 34 alin. 3 par. ultim din legea 218/2002).
Din continutul art. 35 alin. 1 si 2 al aceluiasi act normativ rezulta ca, in caz de necesitate,
politistul poate folosi, in situatiile si in conditiile prevazute de lege, forta armelor albe sau a
armelor de foc. Armele de foc se folosesc dupa somatia : “Stai, stai ca trag !”, la somatie
renuntandu-se in cazurile de legitima aparare.
Se interzice, potrivit art. 36 din legea nr. 218/2002, folosirea mijloacelor prevazute in continutul
dispozitiilor art. 34 si 35, “impotriva…copiilor, cu exceptia cazului in care acestia infaptuiesc un
atac armat sau in grup, care pun in pericol viata sau integritatea corporala a uneia ori mai
multor persoane”.
Folosirea mijloacelor din dotare se face potrivit art. 37 alin. 2, ”numai dupa avertizarea si
somarea, prin mijloace de amplificare sonora, a participantilor la dezordine asupra necesitatii
respectarii legii si ordinii publice. Daca dupa avertizare se incalca in continuare ordinea
publica si legile, politistul numit sef al dispozitivului de ordine sau sefii ierarhici ii someaza pe
participanti folosind formula: Atentiune, va rugam sa parasiti… Vom folosi forta !, urmata de
semnale sonore si luminoase. Daca dupa trecerea perioadei de timp necesare dispersarii cei
somati nu se supun, se foloseste o ultima somatie, astfel: Parasiti… Se va folosi forta”. Alin .3,
art. 37 prevede ca : ”Daca in astfel de situatii…se impune uzul de arma, in prealabil se va folosi
o ultima somatie, astfel: Parasiti… Se vor folosi armele de foc !”
Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc si al munitiilor, publicata in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, prevede, la Capitolul III, conditiile in care se poate
face uz de arma de catre persoanele care actioneaza pentru indeplinirea atributiilor de serviciu
sau a misiunilor militare.
Astfel, art. 47 din legea nr. 17/1996 dispune ca “persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot
face uz de arma in urmatoarele situatii :
a) impotriva acelora care ataca militari aflati in serviciul de protectie, mentinerea si restabilirea
ordinii de drept ;
b) impotriva acelora care ataca persoanele investite cu exercitiul autoritatii publice ;(pct. c, d,e)
...
f) pentru imobilizarea sau retinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii
temeinice ca au savarsit o infractiune si care riposteaza ori incearca sa riposteze cu arma ori cu
alte obiecte care pot pune in pericol viata ori integritatea corporala a persoanei.”
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Potrivit art. 48 din legea nr. 17/1996, ”Persoanele autorizate sa detina, sa poarte si sa
foloseasca arme pentru paza sau autoaparare pot face uz de arma, in legitima aparare sau in
stare de necesitate, potrivit legii.” Art. 49 par. 5 dispune ca “in situatiile prevazute la art. 47 lit
a, b, f si j, precum si la art. 48, se poate face uz de arma fara somatie, daca lipseste timpul
necesar pentru aceasta”.
Uzul de arma, in conditiile si situatiile prevazute in capitolul III din legea nr. 17/1996, se face,
potrivit art. 51 din lege, ”in asa fel incat sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se
foloseste arma, tragandu-se pe cat posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora”.
Atat legea nr. 17/1996, cat si legea nr. 218/2002, prevad ca se va evita pe cat posibil, uzul de
arma impotriva minorilor, femeilor sau batranilor, iar acesta se interzice “impotriva copiilor,
femeilor vizibil gravide, cu exceptia cazurilor in care infaptuiesc un atac armat sau in grup, care
pune in pericol viata si integritatea corporala a unei persoane”, precum si in situatiile in care s-
ar primejdui viata altor persoane.
In ceea ce priveste standardele internationale, Conventia Cadru pentru Protectia Minoritatilor
Nationale92 a Consiliului Europei, adoptata la Strasbourg la 1 februarie 1995, prevede in art. 6
ca: “Partile vor încuraja spiritul de toleranta si dialogul intercultural si vor lua masuri efective
pentru promovarea respectului reciproc, întelegerii si cooperarii dintre toate persoanele care
traiesc pe teritoriul lor, indiferent de identitatea etnica, culturala lingvistica ori religioasa a
acestora, îndeosebi în domeniile educatiei, culturii si al mijloacelor de informare.
Partile se angajeaza sa ia masuri corespunzatoare pentru a proteja persoanele care ar putea fi
victime ale amenintarilor sau actelor de discriminare, ostilitate sau violenta, datorita identitatii
lor etnice, culturale, lingvistice sau religioase.”
Principiile de baza privind folosirea fortei si a armelor de foc de catre autoritatile care aplica
legea au fost adoptate cu ocazia celui de-al VIII-lea Congres al Natiunilor Unite, privind
prevenirea infractiunilor si a tratamentului infractorilor, desfasurat la Havana – Cuba, 27
august – 7 septembrie 1990. Pentru acest caz consideram a fi relevante principiile
referitoare la prevederi speciale si cele in cazul adunarilor nelegale.

Astfel, Organizatia Natiunilor Unite transmite urmatoarele linii directoare:
“9. Autoritatile care aplica legea nu vor folosi armele de foc impotriva persoanelor, cu exceptia
cazurilor de auto-aparare sau apararea altora fata de o amenintare iminenta cu moartea  sau cu
ranirea grava, de prevenire a unui delict grav,care implica amenintare la adresa vietii, de
arestare a  persoanelor care prezinta pericol si care se opun autoritatii lor, sau in cazuri de
prevenire a fugii acestora, numai in cazul in care alte mijloace sunt insuficiente pentru atingerea
acestui obiectiv. In orice caz, folosirea intentionata a armelor de foc poate fi facuta doar in
scopul protejarii vietii si cand aceasta este strict inevitabil.

10. In situatiile prevazute la articolul 9, autoritatile care aplica legea se vor identifica si vor face
clara intentia de a folosi armele de foc, in timp suficient ca avertizarea sa fie luata in seama,
numai daca aceasta actiune nu il pune pe politist intr-o situatie de risc, sau creeaza riscul de a fi
ranite sau chiar ucise alte persoane, sau ar fi in mod clar nepotrivit sau fara rezultat in acele
circumstante.(...)
12. Deoarece toate persoanele au dreptul sa participle la intalniri care nu sunt interzise de lege,
pasnice, in concordanta cu principiile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului si ale

92 Conventia a fost ratificata de Romania prin Legea 33/1995, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
82 din 4 mai 1995.
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Pactului International asupra drepturilor civile si politice, guvernele si institutiile care aplica
legea si oficialitatile recunosc ca forta sau armele de foc pot fi folosite doar in concordanta cu
principiile 13 si 14.
13. Pentru dispersarea intalnirilor care nu sunt legale dar nu sunt nici violente, autoritatile care
aplica legea vor evita folosirea fortei sau, acolo unde aceasta nu este posibila, vor limita
folosirea fortei la limita  minima necesara.
14. Pentru dispersarea adunarilor cu caracter violent, autoritatile care aplica legea pot folosi
arme de foc doar atunci cand alte mijloace mai putin periculoase nu pot fi folosite, si numai la
limita minima necesara. Aceste autoritati nu vor folosi arme de foc in astfel de cazuri, cu
exceptia situatiilor stipulate in principiul 9.”

II.1.5 Codul de comportament pentru oficialitatile care aplica legea

Codul de comportament pentru oficialitatile care aplica legea, adoptat de catre Adunarea
Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 34/169 din 17 decemebrie 1979, prevede:
Articolul 1. ”Autoritatile care aplica legea vor indeplini tot timpul datoriile impuse de lege,
ajutand comunitatea si protejand toate persoanele impotriva actelor ilegale, in acord cu gradul
inalt de responsabilitate cerut de profesia lor.”
Articolul 2. “ In indeplinirea datoriei lor, organele care aplica legea vor respecta si proteja
demnitatea umana si vor mentine si spijini drepturile tuturor persoanelor”
Comentariu : a) Drepturile omului, amintite mai sus, sunt mentionate si aparate de legi nationale
si internationale. Printre instrumentele internationale relevante se numara Declaratia Universala
Drepturilor Omului, Conventia Internationala asupra Drepturilor Civile si Politice, Declaratia
pentru Protectia Tuturor Persoanelor.Or impotriva torturii sau a altor tratamente crude, inumane
sau degradante exista Conventia Internationala privind Eliminarea tututror Formelor de
Discriminare Rasiala, Conventia Internationala pentru Abolirea si Pedepsirea Apartheid-ului,
Conventia pentru Prevenirea si Pedepsirea Genocidului, Regulile de standard minim pentru
tratamentul prizonierilor si Conventia de la Viena privind relatiile consulare.
Articolul 3. “Autoritatile care aplica legea pot folosi forta numai atunci cand este strict necesar
si numai in gradul in care este necesar pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu.”
Comentariu :
a) Aceasta prevedere subliniaza faptul ca folosirea fortei de catre autoritati trebuie facuta doar in
cazuri exceptionale, deoarece acesta implica faptul ca autoritatile pot fi mandatate sa foloseasca
forta in cazuri in care aceasta este necesara pentru prevenirea unei crime. Deasemenea,  in
efectuarea arestarii de drept a infractorilor sau a suspectilor nu este permisa folosirea fortei
dioncolo de aceasta situatie.
b) Legea nationala restrictioneaza, in mod normal, folosirea fortei de catre autoritatile care aplica
legea in acord cu principiul proportionalitatii. Se intelege ca astfel de principii nationale de
proportionalitate se respecta in interpretarea acestei prevederi. In nici un caz aceasta prevedere
nu trebuie interpretata ca autorizand folosirea fortei disproportional cu obiectivul legitim care
trebuie atins.
c) Folosirea armelor de foc este considerata o masura extrema. Trebuie depuse toate eforturile
pentru a nu folosi armele de foc, in special impotriva copiilor. In general, armele de foc nu pot fi
folosite decat cu exceptia cazurilor cand suspectul opune rezistenta armata, , se pun in pericol
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vietile celorlalti si nu se pot lua alt fel de masuri pentru a captura suspectul. In orice situatie in
care s-a folosit o arma de foc trebuie facut un raport catre autoritatile competente

II.2 JURISPRUDENTA – ROMANI CRISS

II.2.1 CRISS si I.B vs. IPJ Gorj

In data de 05.04.2002, N.B  este arestat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si
retinut in arestul Politiei din Targu Carbunesti. La cateva  zile de la arestare, fratelui
victimei, P.D, i se aduce la cunostinta de catre N.B ca este batut de cadrele politiei din
Tg. Carbunesti (cpt. A., plt. C si ofiter B.).  Acest fapt este confirmat de catre D.D  si
C.M, fiind si ei arestati alaturi de victima.307 Acestia declara ca atat N.B  cat si ei sunt
batuti de catre politisti pentru a recunoaste si alte furturi, cu autori necunoscuti,  pe care
acestia nu le-au comis308.
”In timpul cercetarilor am fost batuti in nenumarate randuri de cate politistii A., C. si B.
Cel mai rau, insa,  era batut decedatul (n.n NB). Era scos la cercetari de mai multe ori, il
duceau inapoi si el zbiera ca din gura de sarpe. Alteori incepeau bataile si injuraturile
cum il scoteau din camera pentru ca el se opunea. Politistii ii dadeau cu picioarele in
burta si cu pumnii in coaste. L-am auzit de mai multe ori plangand in hohote si spunand
ca ii curge sange din nas si din gura”. Parintele lul C.M a declarat urmatoarele: “cpt.B.
a recunoscut in fata mea ca mi-a batut copilul, pe C.M, ca l-a invatat minte dandu-i doi
pumni in spate si cateva picioare. A mai recunoscut ca C. si A. l-au batut pe decedat.”309

Sotia fratelui victimei, in vizitele efectuate pe durata arestului, afirma ca N.B  ii povestea
despre bataile crunte la care fusese supus in arestul Politiei din Tg. Carbunesti. La
aproximativ doua saptamani de la arestarea din 05.04.2002, rudele lui N.B  si parintii lui
D.D  si C.M au  reclamat actele de violenta savarsite de catre politistii din Tg.
Carbunesti si au sesizat Parchetul Militar Craiova. De asemenea, au trimis sesizari la
Ministerul de Interne  si Ministerul Justitiei.
In data de 14 mai 2002, N.B  este trimis in penitenciarul Tg.Jiu. Comandantul
penitenciarului Tg. Jiu a  declarat  ca, la vizita medicala efectuata detinutului, acesta nu
prezenta semne particulare si starea sanatatii era buna. In ciuda acestui fapt, asa cum
rezulta din declaratia fratelui victimei, P.D, “colegii de camera din penitenciar au vorbit
la vorbitor si au spus ca,  pe timpul detentiei din Tg.Jiu,  N.B  vomita bucati de sange.”
Unul dintre colegii de penitenciar, cunoscut sub numele de Polisor, povesteaa, intr-o
scrisoare adresata rudelor victimei, ca ”in penitenciar l-au bagat pe carantina…Am
vorbit cu seful camerei ca este varul meu si sa nu se ia nimeni de el…seful de camera mi-
a raspuns: lasa Polisor ca am grija de el, dar vezi ca este foarte bolnav si vomita sange
si se pisa rosu…l-am intrebat, bai Nelule, ce este cu tine, de ce esti suparat, esti bolnav
sau se leaga cineva de tine si i-am spus …mai ai o saptamana de stat aici si te iau pe
camera cu mine…M-am dus la raport la domnu maior si i-am explicat ca este varul meu
si este copil si nu cunoaste detentia …si maiorul mi-a promis ca il baga cu mine pe
camera.” Dupa cateva zile, intorcandu-se de la munca, unul dintre colegii lui N.B il

307 Vezi declaratia lui D.P , fratele victimei, D.D si C.M arestati la Politia Tg. Carbunesti
308 Idem ;
309 Citat din declaratia scrisa si semnata de catre D.D, C.M si parintii acestora;
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anunta pe Polisor de starea critica a victimei. “Eu (n.n Polisor) m-am dus si i-am spus
sefului de camera ca ceva nu este in ordine cu Nelu, l-a chemat tiganu la el si l-a intrebat
ce il doare si i-a aratat ca este umflat in burta si tot ce mananca vomita…l-am intrebat
din nou cine l-a batut si de-abia mi-a spus ca l-au batut mascatii si anchetatorii la
Carbunesti si a sarit cu picioarele pe el …s-a rugat de mine sa nu spun la nimeni ca daca
aude cineva poate il ia inapoi la ancheta si il bate iar sa ia aneuri ca i sa spus ca daca
spune la careva il ia inapoi. Peste trei zile cand l-am vazut cum arata la fata si corpul
lui, nu imi venea sa cred, putea sa faca tratament in toate tarile ca nu mai scapa, cand
am ridicat tricoul de pe el si i-am pus mana pe pieptul lui intra degetul tot in el ,nu mai
spun de burta cum era de tare. Atunci a inceput sa planga ca l-am controlat….nu mai
putea rezista si am batut in usa ca nu mai putea rezista de durere, au venit doctorii de la
cabinet si cand l-au vazut l-au luat de urgenta.[…] si daca este nevoie de mine si de
baietii din camera, poti sa ne pui ca martori sa spunem adevarul “310

In ultimul moment, cand starea de sanatate a lui N.B se agravase, acesta este trimis de
urgenta la Spitalul Penitenciar Jilava unde decedeaza a doua zi la orele 10.20.311

Desi rudele victimei reclamasera actele de violenta savarsite in arestul Politiei Tg.
Carbunesti, pana la data decesului nici un raspuns oficial nu fusese remis acestora.
Imediat dupa deces si prezentarea in mass-media a acuzatiilor familiei decedatului, o
comisie formata din ofiteri superiori ai Inspectoratului General al Politiei Romane s-a
constituit pentru a cerceta conditiile in care a decedat N.B, iar reprezentanti ai
Parchetului Militar Craiova au desfasurat cercetari.

In urma mediatizarii cazului, in data de 10.06.2002, Romani CRISS s-a adresat in scris
Ministerului de Interne, Inspectoratului Judetean de Politie Gorj si Politiei Tg. Carbunesti, cu
privire la conditiile in care s-a produs decesul lui N.B, si Institutului de Medicina Legala ”Mina
Minovici” referitor la cauzele mortii. De asemenea, a fost adresata o sesizare si institutiei
Avocatul Poporului.
In data de 17.06.2002, reprezentanti ai Romani CRISS s-au deplasat la Tg. Jiu pentru a lua
legatura cu rudele victimei si cu persoane implicate in incident. La sediul Prefecturii Judetului
Gorj a fost contactat presedintele Partidei Romilor, filiala Gorj, dl. Pavel Nelu, consilier pe
problemele romilor in cadrul Prefecturii Judetului Gorj. Ulterior, Romani CRISS s-a deplasat la
Tg. Carbunesti pentru a discuta cu familia decedatului. Au fost purtate discutii cu fratele victimei
si sotia acestuia, care l-au vizitat pe N.B, in timpul arestului si a detentiei acestuia. Victima
povestise celor doi faptul ca este batut de catre politie pentru a recunoaste si savarsirea altor
infractiuni, pe care insa nu le comisese.
De asemenea, s-au purtat discutat cu parintii lui D.D si C.M, ambii fiind arestati in aceeasi
perioada cu victima, care aveau cunostinta despre faptul ca N.B era batut. In cadrul discutiilor,
C.M, sustine ca a fost si el batut in aceeasi perioada de catre politisti pentru a recunoaste alte
infractiuni si ca N.B i-a povestit faptul ca era suspus unor acte violenta crunte pentru a
recunoaste si alte fapte pe care nu le-a comis.
C.M a fost internat in spital, prezinta bilet medical de externare si analize medicale312.C.M este
unul dintre reclamantii actelor de violenta savarsite de catre politisti asupra sa si a lui NB in
perioada petrecuta in arestul Politiei din Tg. Carbunesti.

310 Citat din scrisoarea adresata de catre Polisor rudelor victimei in legatura cu starea acestuia in
penitenciarul din Tg.Jiu;
311 Certificatul medical constatator al decesului precizeaza cauza directa a mortii ca fiind insuficienta
cardio-respiratorie acuta, iar starea morbida initiala de pneumonie acuta atipica;
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Au urmat o serie de intalniri oficiale cu reprezentanti ai diferitelor departamente ale Prefecturii
Judetului Gorj, cu purtatorul de cuvant al IJP Gorj, maior C. M, care a declarat ca “nu se
confirma afirmatiile potrivit carora politistii din cadrul Politiei Tg. Carbunesti au exercitat acte
de violenta impotriva lui N.B.” De asemenea, a avut loc o intalnire cu primarul orasului Tg.
Carbunesti,  cu ocazia careia au fost infirmate relatarile din presa scrisa legate de proteste
violente ale romilor, desfasurate in fata sediului Politiei din Tg. Carbunesti, din ziua
inmormantarii tanarului.
Inspectoratul Judetean de Politie Gorj, in raspunsul adresat Romani CRISS, precizeaza ca „din
verificarile efectuate a rezultat faptul ca politistii de la subunitatea Tg. Carbunesti nu au exercitat
violente asupra lui (N.B. – n.n.), iar cercetarea s-a facut cu respectarea tuturor drepturilor
procesual-penale”313.
Serviciul de Medicina Legala a Judetului Ilfov, in raspunsul cu numarul A8/J/312 din
19.06.2002, precizeaza ca “…Raportul de autopsie va fi finalizat dupa primirea de la
Laboratorul de Anatomie Patologica al IML Bucuresti a rezultatelor histopatologice efectuate
(care dureaza cel putin 4 saptamani) si aceasta numai dupa achitarea taxelor corespunzatoare
acestor examene de catre Parchet…”.
Directia Generala a Penitenciarelor, in raspunsul cu numarul 122184 din 09.07.2002, precizeaza
ca ”…la depunerea detinutului N.B in Penitenciarul Targu Jiu, in data de 14.05.2002, din datele
comunicate de unitate reiese ca acesta era <Clinic sanatos> si nu prezenta semne obiective de
violenta. In intervalul 28.05 – 03.06.2002 se prezinta de 3 ori la cabinetul medical acuzand dureri
in hipocondrul drept, greturi, varsaturi alimentare si bilioase, simptomatologie interpretabila a fi
<Colica biliara>….In 03.06.2002 se prezinta la cabinetul medical cu aceeasi simptomatologie, in
plus reprezentand edeme ale membrelor inferioare, disurie, lombalgii difuze. Este transportat la
Spitalul Judetean Gorj – Serviciul de Urgenta, unde i se efectueaza radiografie abdominala,
radiografie pulmonara. Se exculde diagnosticul <Abdomen acut chirurgical>. La Serviciul Boli
Interne este diagnosticat cu <Pleurezie bazala stanga in observatie> si se recomanda internarea in
Spitalul Penitenciar Bucuresti…In data de 04.06.2002 se aproba transferul la Spitalul Penitenciar
Bucuresti, unde este internat in acceasi zi cu diagnosticul <Pleurezie bazala stanga> pe Sectia
Medicala….Intrucat starea generala se mentine alterata….este transferat la Sectia ATI (Anestezie
si Terapie Intensiva – n.n.) cu diagnosticul <Bronhopneumonie de etiologie neprecizata.
Anasarca. Suspiciune de insuficienta renala acuta. Anemie>…Pacientul prezinta stop cardio-
respirator, manevrele de defribilare si ventilatia cu balon fiind fara rezultat. Se constata decesul”.
Inspectoratul General al Politiei – Directia Cercetari Penale, prin raspunsul cu numarul 113.434
din 23.07.2002, precizeaza ca “…in urma verificarilor s-a stabilit ca asupra numitului B.N nu s-
au exercitat nici un fel de violente in perioada cat s-a aflat in arestul politiei, cercetarea acestuia
efectuandu-se cu respectarea normelor procedurale, in prezenta aparatorului sau ales”.
Institutia Avocatul Poporului precizeaza, in raspunsul cu numarul 6417 din 17.07.2002, ca
“…intrucat din analiza cererii rezulta ca aceasta priveste acte aflate in competenta exclusiva a
Parchetului Militar…plangerea formulata nu se incadreaza in obiectul de activitate al institutiei
Avocatul Poporului…”In acest sens va precizam ca, potrivit art. 2 (2) din Legea
35/1997…modificata si completata, in exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului nu se
substituie autoritatilor publice. In consecinta, cererea formulata nu poate fi retinuta spre
solutionare de Avocatul Poporului”.

312 Buletin de analize medicale radiologice nr.44 din 14.06.2002 cu rezultat: “desen biliabazal acentuat
bilateral; cord cu proeminenta arcului mijlociu stang;
313 Vezi raspunsul cu numarul 164906 din data de 14.06.2002 adresat Romani CRISS;
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In data de 01.07.2002, Romani CRISS a formulat un denunt la Parchetul Militar Craiova
impotriva ofiterilor si subofiterilor de politie: cpt. A, plt. C si ofiter B, privind supunerea la rele
tratamente si tortura a lui N.B, C.M si D.D.
Deoarece Parchetul Militar Craiova nu oferise nici un raspuns la denuntul formulat, CRISS a
revenit cu o scrisoare in data de 22.11.2002, prin intermediul careia s-au solicitat informatii cu
privire la stadiul cercetarilor si a solutiei dispuse in aceasta speta, in situatia in care dosarul
fusese finalizat.
Din raspunsul Parchetului Militar Craiova, emis in data de 08.01.2003 (dosar nr.
733/PMT/2002), rezulta ca “…deoarece autopsia a fost efectuata de Serviciul de Medicina
Legala al Judetului Ilfov, au fost facute demersurile necesare pe langa institutia respectiva si
Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, care au inaintat documentul solicitat la data de
15.11.2002. Fata de mentiunea medicului legist in sensul verificarii si a activitatii personalului
medical ce a acordat asistenta medicala in cadrul Spitalului de Urgenta Targu Jiu, au fost
solicitate toate documentele ce se refera la administrarea de medicamente pentru N.B. atat la
Spitalul Judetean Tg. Jiu, cat si la Cabinetul medical al Sectiei de detinere din penitenciarul Tg.
Jiu…Aceste materiale vor fi prezentate Institutului de Medicina Legala Mina Minovici
Bucuresti, pentru a se pronunta cu privire la existenta unei posibile culpe medicale…Dupa
primirea raportului se va adopta solutia in dosarul penal si va va fi comunicata”314.
Pe baza probatoriului administrat, Parchetul Militar Craiova, prin ordonanta nr. 733/PMT/2002
din 18.09.2003, a dispus neinceperea urmaririi penale fata de personalul medical ce a acordat
asistenta medicala, in speta col.dr. M. D de la Penitenciarul Targu Jiu, pentru infractiunile
prevazute de art. 246 si 249315 Cod Penal, cu motivarea ca faptele nu se confirma. In ceea ce
priveste cadrele de politie implicate, cpt. A, plt. C si ofiter B, Parchetul Militar Craiova, prin
aceeasi ordonanta, a dispus declinarea cauzei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova in
vederea continuarii cercetarilor, ca organ competent, potrivit Legii 360/2002316.
Impotriva ordonantei de neincepere a urmarii penale, atat organizatiile Romani CRISS si
APADOR-CH, in nume propriu, cat si parintii victimei, in nume personal, au depus plangere.
Prin Rezolutia nr.337/P/2003 din 27.10.2003, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova
dispune neinceprea urmarii penale fata de inspectorul principal A.I pentru infractiunea prevazuta
de art.267/1 Cod Penal, intrucat nu a rezultat savarsirea faptei. Procurorul mentioneaza in
rezolutie ca: „…organele de urmarire penala au dispus efectuarea unei expertize in cadrul IML
Bucuresti, in vederea stabilirii unei eventuale culpe medicale. In raportul intocmit (n.n de IML
Bucuresti) la 04.07.2003 si avizat de Comisia de Avizare si Control la 15.09.2003, s-a
concluzionat ca decesul lui N.B s-a produs prin insuficienta multipla de organe ce a aparut si s-a
dezvoltat pe fondul unei insuficiente renale acute, determinata de patologia renala. Din actele
medico-legale nu rezulta leziuni produse in urma unor acte de violenta, ci faptul ca evolutia
nefavorabila spre deces a fost influentata si de patologia respiratorie grava preexistenta,
tuberculoza pulmonara fibromodulara cu focare bronhopneumotice. In cauza au fost audiati mai
multi martori, iar declaratiile acestora nu confirma exercitarea de violente asupra inculpatului
N.B de catre inspectorul principal A.I”317.

314 Citat din raspunsul Parchetului Militar Craiova, emis in data de 08.01.2003 (dosar nr. 733/PMT/2002);
315 Art. 246 C.pen se refera la infractiunea de abuz in serviciu contra interselor persoanei, iar art. 249
C.pen. se refera la infractiunea de neglijenta in serviciu.
316 Vezi Parchetul Militar Craiova, Ordonanta nr.733/PMT/2002 din 18.09.2003;
317 Citat din Rezolutia nr.337/P/2003 din 27.10.2003, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova;
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Rezolutia Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a fost contestata, urmand ca Parchetul
Militar Teritorial Craiova sa dispuna masura legala in cauza. Totusi, prin raspunsul Parchetului
de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare, nr. 2251/2002 din
27.11. 2003, se mentine concluzia ordonantei de neincepere a urmaririi penale dispuse de
Parchetul de pe laga Tribunalul Craiova, cat si rezolutia Parchetului de pe langa Curte a de Apel
Craiova. Raspunsul mentioneaza, printre altele, ca „in ceea ce priveste existenta unei posibile
culpe medicale, s-a concluzionat ca medicul Penitenciarului Tg. Jiu a luat masurile necesare
pentru tratarea bolnavului la un esalon superior, masura impusa de evolutia bolii, astfel incat nu
s-a retinut culpa medicala. Fata de aceasta situatie, prin ordoanta din 18.09.2003, Parchetul de pe
langa Tribunalul Craiova a dispus neinceperea urmaririi penale fata de col. dr. M. D, sub
aspectul infractiunii de abuz in serviciu contra persoanelor si neglijenta in serviciu.
Prin aceeasi ordonata, desi cauza mortii lui N.B a fost neviolenta, s-a dispus si declinarea
dosarului la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova. Prin rezolutia adoptata, s-a dispus
neinceperea urmaririi penale fata de inspectorul principal A.I., sub aspectul infractiunii prevazute
de art 267/1, retinanu-se ca fapta nu exista”318

Odata cu primirea raspunsului de la Parchetul de pe langa Tribunalul Teritorial, in ceea ce
priveste culpa medicala, se va formula plangere la instanta de judecata competenta, in speta la
Tribunalul Militar Timisoara, urmandu-se epuizarea tuturor cailor interene de recurs. De
asemenea, va fi formulata plangere si impotriva rezolutiei de neincepere a urmarii penale dispuse
de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, in ceea ce priveste relele tratamente si tortura.
Indata de  11 septembrie 2007, Curtea de Apel Craiova admite plangerea formulata de B.I
impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova in dosarul 337/P2003,
desfiintand rezolutia, si trimite cauza la  Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova in vederea
redeschiderii urmariri penale fata de A. I.

II.2.1.1 Considerente ale Romani CRISS si referinte APADOR - CH in solutionarea legala
a cazului

In opinia Romani CRISS, tratamentul aplicat atat lui N.B cat si celor doi minori (D.D si B.C)
reprezinta, in fapt, un act de tortura urmat de decesul uneia dintre victime.
Asociatia APADOR-CH considera ca exista un mare semn de intrebare cu privire la
“examinarea lui N.B. de catre specialistii de la spitalul Tg.Jiu. Capul, picioarele si abdomenul
detinutului erau foarte umflate, varsa si urina sange si totusi nici unul din doctori nu a
recomandat un examen urologic, desi acestea puteau fi simptome ale unei grave disfunctii a
rinichilor. Certificatul de deces din 7 iunie 2002 (se pare ca ar exista doua cu continut usor
diferit) mentioneaza numai “clasica” insuficienta cardio-respiratorie si pneumonie “acuta
atipica”, fara nici o referire la rinichii distrusi.” 319

“De altminteri, ar fi greu de crezut ca un tanar de 18 ani poate muri de o “pleurezie” sau o
“pneumonie” chiar si “atipica” in doar doua luni. Daca la introducerea in arest i s-a facut
examenul radiologic – ceea ce pare indoielnic – rezultatul nu putea fi decat negativ (altfel nu
putea fi tinut aproape sase saptamani in arest si apoi transferat la Tg. Jiu). Prin urmare,
“pleurezia” sau “pneumonia” – chiar daca nu aceasta este cauza decesului – a fost contractata

318 Citat din raspunsul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia Parchetelor
Militare, nr. 2251/2002 din 27.11. 2003;
319 Citat din APADOR-CH, Raport asupra cazului N.B. din Targu Carbunesti Judetul Gorj, disponibil la
adresa http://www.apador.org/rspec.htm ;
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in timpul detentiei, iar o perioada de doua luni este prea scurta pentru a cauza decesul.
Detinutul a murit pe 5 iunie dimineata si a fost inmormantat in Carbunesti pe 9 iunie. Toti cei
care l-au vazut pe N.B. dupa ce a fost adus de la Jilava, i-au vazut fata foarte umflata si au
ramas convinsi ca “totul i se trage de la bataie”320.
La circa 10 zile dupa decesul lui N.B, reprezentantii APADOR-CH au mers la spitalul Jilava,
unde se aflau actele medicale ale detinutului cu doua exceptii: “raportul de autopsie si fisa
medicala ce ar fi trebuit intocmita in arestul Politiei din Tg. Carbunesti. Absenta fisei medicale,
ce ar fi trebuit intocmita de catre Politia din Tg. Carbunesti, ridica doua probleme: fie nu a
existat (ceea ce inseamna ca N.B nu a fost vazut de nici un doctor pe intreaga durata a sederii in
arestul Politiei din Tg. Carbunesti), fie s-a “pierdut” pe traseul arest – Penitenciarul Tg. Jiu –
Spitalul Penitenciar Jilava. Daca fisa medicala nu a fost intocmita de la bun inceput, aceasta
inseamna o incalcare a art. 40 din Legea Politiei nr. 218/2002 (obligatia politistilor de a lua
“masurile necesare pentru ocrotirea vietii, sanatatii si integritatii corporale a persoanelor a
caror paza o asigura...”), precum si a reglementarilor in vigoare privind aresturile politiei
(Legea 23/1969 si regulamentul de ordine interioara), acestea din urma prevazand, in mod
expres, consultarea de catre un medic si intocmirea fisei medicale in cazul unei persoane
introduse in arest, in termen de maximum 24 de ore321.
Fisa medicala, impreuna cu rezultatul radiografiei pulmonare se anexeaza la dosarul de
penitenciar (intocmit de politie), toate aceste documente fiind predate penitenciarului in care este
transferat detinutul. Penitenciarul nu are dreptul sa primeasca un detinut transferat din arestul
politiei fara fisa medicala. Daca Penitenciarul Tg. Jiu l-a primit pe N.B fara actele medicale
respective, atunci si medicul si cadrele penitenciarului de serviciu pe data de 14 mai sunt in
culpa”322.
Asociatia APADOR-CH a constatat lipsa actelor medicale de la politie din dosarul lui N.B, ceea
ce indica ignorarea totala a obligatiei legale a politistilor cu privire la protectia integritatii fizice
si psihice a persoanelor aflate in custodia politiei. In opinia APADOR-CH, careia Romani
CRISS i se raliaza, medicul penitenciarului si cadrele de serviciu pe data de 14 mai (data
transferarii lui N.B si a celor doi minori din arestul Politiei din Tg. Carbunesti in penitenciar) nu
trebuia sa accepte primirea tanarului fara actele medicale obligatorii.
Romani CRISS considera ca ceilalti petitionari nu au avut curajul sa spuna adevarul, fiind
amenintati cu exercitarea de acte de violenta fizica asupra lor de catre politisti, procurorul
folosind ca probe declaratiile altor politisti, fapt ce duce la incalcarea Conventiei Europene a
Drepturilor Omului si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului statueaza: “ Obligatia de a proteja dreptul la viata
conform art. 2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, relationat cu sarcina generala a
statului din art.1 de a “asigura fiecaruia din jurisdictia sa drepturile si libertatile definite in
Conventie” implica si existenta unei forme efective de investigatie oficiala in cazul uciderii de
persoane ca rezultat al uzului de forta (vezi mutatis mutandis, decizia McCann vs. Marea
Britanie, pct. 161 si decizia Kaya vs. Turcia din 19 februarie 1998, Hotariari ale judecatorilor si
decizii, 1998-I, p.324, 86). Scopul esential al acestui tip de investigatie este de a asigura
implementarea efectiva a legilor interne care protejeaza dreptul la viata si, in cazul in care sunt
implicati reprezentanti si organisme ale statelor, sa asigure ca isi asuma responsabilitatea

320 Idem;
321 Idem;
322 Idem;

http://www.apador.org/rspec.htm
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pentru decesele din jurisdictia lor. Forma de investigatie care indeplineste aceste scopuri poate
varia in diferite circumstante. “
Pentru o investigare a unei crime nelegitime comise de reprezentanti ai statului, persoana
responsabila cu realizarea investigatiei ar trebui sa fie independenta de cei implicati (vezi, de ex.,
Decizia Gulec vs. Turcia din 27 iulie 1998, Raportul din 1998 –IV, pag.81-82; Ogur vs. Turcia
(GC) nr. 21954/93, Curtea Europeana a Drepturilor Omului 1999-III, pag.91-92). Aceasta nu
insemana lipsa unei conexiuni ierarhice sau institutionale, ci o independenta practica ( vezi, ca
exemplu, Hotararea Ergi vs. Turcia din 28 iulie 1998, Hotarari 1998-IV, pag.83-84, cand
procurorul care investiga moartea unei fete in timpul unui conflict a demonstrat lipsa de
independenta prin faptul ca se baza pe informatiile oferite de jandarmii implicati in incident).
Autoritatile trebuiau sa fi luat masurile adecvate pentru a proteja probele privitoare la incident si,
unde este cazul, sa fi efectuat o autopsie din care sa rezulte o inregistrare exacta a ranilor si
analiza obiectiva a concluziilor medicale, inclusiv cauza decesului (vezi autopsia, de ex., cazului
Salman vs. Turcia citat anterior, martori ex. cauza Tanrikulu vs. Turcia (GC), nr. 23763/94,
CEDO, 1999-IV, pag.109; probe de medicina judiciara ex. Cauza Gul vs. Turcia, nr. 22676/93,
(Sectiunea 4), pag.89).
Orice deficienta din investigatie care submineaza stabilirea cauzei decesului unei persoane sau
persoanele responsabile vor intra in contradictie cu acest standard(citat din Hotararea Curtii
Europene a Drepturilor Omului din data 4 mai 2001, in cauza Jordan vs. Marea Britanie).
De asemenea, nu s-au depus diligentele necesare pentru a se afla cauza reala a mortii numitului
N.B, si nu s-a stabilit cu corectitudine ca in momentul retinerii era sanatos. Consideram, in acest
sens, ca au fost incalcate art. 2 si art. 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, ratificata
de Romania prin Legea nr.30/1994 si modificata prin Protocolul nr.11, ratificat prin Legea
nr.79/1995. Potrivit acestor articole, statul roman avea obligatia de a proteja viata lui N.B,
precum si pe aceea de a nu-l supune la tortura, tratamente inumane sau degradante.
Mentionam, in aceasta privinta, faptul ca in cauza Selmovs impotriva Frantei, prin Hotararea din
28 iulie 1999, Curtea Europeana a Drepturilor Omului “considera ca atunci cand un individ este
retinut de politie si se afla intr-o stare buna de sanatate, iar apoi se constata ca este ranit la data
eliberarii lui, revine statului obligatia de furniza o explicatie plauzibila pentru origniea ranilor,
in lipsa careia art.3 in mod evident este aplicabil.”
Curtea aminteste ca art.3 consacra una din valorile fundamentale ale societatilor democratice.
Chiar in imprejurarile cele mai dificile, precum lupta impotriva terorimsului si a crimei
organizte, Conventia interzice in termeni absoluti tortura si predepsele sau tratamentele
inumane sau degradante. Art. 3 nu prevede restrictii, prin aceasta deosebindu-se de majoritatea
clauzelor normative ale Conventiei si Protocoalelor, iar potrivit art 15 parag. 2, el nu este supus
la nici o derogare, chiar in caz de pericol public aminantand viata natiunii.
Curtea aminteste, ca, fata de o persoana privata de libertate, utilizarea fortei fizice care nu este
strict necesara in raport cu comportamentul respectivei persoane aduce atingere demintatii
umane si constituie, in principiu, o violare a dreptului grantat de art. 3.”
In cauza Mouisel impotriva Frantei, prin Hotararea din 14 noiebrie 2002, CEDO precizeaza
faptul ca “art.3 impune Statelor sa protejeze integritatea fizica a persoanelor private de
libertate, in special prin administratea tratamentelor necesare. Curtea a afirmat dreptul oricarui
detinut la conditii de detentie conforme demnitatii umane, pentru a asigura modalitati de
executare care sa nu il supuna pe cel in cauza unor pericole sau incercari de o intensitate care
sa depaseasca nivelul inevitabil de suferinta inerent detentiei, adaugand, ca pe langa starea de



66

sanatate a detinutului, trebuei asigurata bunastarea lui intr-un mod adecvat fata de exigentele
practice ale privarii de libertate.“
In cauza Orak impotriva Turciei, prin Hotararea din 14 februarie 2002, Curtea Europeana a
Drepturilor omului retine urmatoarele: “ tinand cont de importanta protectiei art.2, Curtea
trebuie sa examineze in mod extrem de atent cazurile in care se ajunge la decesul unei persoane,
unad in considerare nu numai actele agentilor statului, ci si ansamblul impreujuarilor cauzei.
Persoanele retinute sunt intr-o stare de vulnerabilitate, iar autoritatile au obligatia de a le
proteja. In consecinta, atunci cand un individ este retinut si se afla intr-o buna stare  de
sanatate, iar apoi se constata ca este ranit in momentul eliberarii, revine statului obligatia de a
furniza o explicatie plauzibila pentur originea ranilor. Obligatia revine autoritatilor de a
justifica tratamentul aplicat unui retinut cu atat mai mult atunci cand individul a decedat. “
Pentru aprecierea probelor, curtea a adoptat in general, pana in prezent criteriul probei dincolo de
orice dubiu rezonabil. Totusi, o asemenea proba poate rezulta dintr-un fascicul de indicii sau de
prezumtii necontestate, suficient de grave, precise si coordonate. Daca evenimentele in cauza, in
totalitatea lor sau in parte, sunt cunoscute exclusiv de catre autoritati, cum este cazul persoanelor
supuse controlului lor in cazul retinerii, orice rana sau deces survenit in timpul acestei perioade
de detentie da nastere unor puternice prezumtii de fapt. In realitate, trebuie sa se considere ca
sarcina probei revine autoritatilor, care trebuie sa furnizeze o explicatie satisfacatoare si
convingatoare.
Prin urmare, orice rani constatate in timpul detentiei angajeaza, in principiu, raspunderea
statului: mai intai o raspundere “negativa”, constand in a nu recurge la utilizarea excesiva a fortei
chiar in imprejurarile care intra subincidenta parag. 2 lit a,b, si c; apoi o raspundere “pozitiva”,
care ii revine statului  in scopul protejarii vietii persoanelor private de libertate.
Curtea aminteste si ca obligatia de a proteja dreptul la viata, potrivit art. 2 al conventiei,
impreuna cu obligatia generala a statului, potrivit art.1 din convetie, de a garanta persoanelor
aflate sub jurisdictia sa drepturile si libertatile, implica si cere o investigatie efectiva atunci cand
recurgerea la forta a antrenat decesul unei persoane. Sub acest aspect, CEDO sublinieaza ca
obligatia nu vizeaza numai cauzele in care se stabileste ca decesul a fost cauzat de un agent al
statului.

II.2.2 CRISS si altii vs. IPJ Bacau si IPJ Neamt

In data de 5 decembrie 2002, Inspectoratele Judetene de Politie Bacau si Neamt  au
organizat o actiune in cartierul Orbic, situat in localitatea Buhusi, judetul Bacau, in
vederea  prinderii  unor persoane date in urmarire generala si locala pentru savarsirea
infractiunilor de furt si talharie. Asa cum reiese din articolele publicate in cotidianul
local Monitorul de Bacau in data de 6 decembrie, la actiunea desfasurata in jurul orelor
11.00 diminieata, in data de 5 decembrie, au  participat aproximativ 45 de politisti din
cadrul Detasamentului de Protectie si Interventie Rapida (DPIR), Bacau si Neamt,
numarul acestora crescand  pe parcursul derularii evenimentelor cu inca 40 de efective
din cadrul Comandamentului Teritorial de Jandarmi Bacau.. Descinderea politiei in
comunitatea de romi din Buhusi s-a soldat cu moartea a doua persoane si ranirea altor
doua din randul romilor,  precum si cu ranirea a patru politisti din trupele de interventie.
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Din relatarile martorilor reiese ca prima victima impuscata mortal este C.G, tatal unuia
dintre urmaritii general.. In jurul orei 11.00, in timp ce se afla in drum spre fantana,cu
galeti in mana, pentru a lua apa,  C.G  a fost oprit de catre  jandarmi. Discutia a
degeneratintr-o altercatie, in urma careia jandarmul a folosit arma din dotare
impuscandu-l. C.M, fratele primului decedat, C.G, a declarat urmatoarele: “eu m-am
dus sa il iau de acolo si sa vad unde l-au impuscat… cand am ajuns langa el,  jandarmul
a tras si in mine,… in mana mea…” In acelasi timp, fortele de ordine inconjurasera
imobilul unde se refugiasera cei trei urmariti general (C.F, C.C si C.O).
G.V, mama proprietarei imobilului in cauza, a  declarat ca: “Ieri (5 decembrie 2002 –
n.n.), pe la ora 12.00, au venit in jur de 70 de lucratori, politisti si jandarmi,  si au
inconjurat toata casa.  A strigat o vecina la mine (D.S) sa ii aduc cheia ca au inceput sa
imi strice geamurile si usile sa intre acolo. Nu stiam ca se afla cineva in podul casei.
Cand am ajuns, l-am intrebat pe sectoristul nostru care era acolo: cei cu dvs. in aceasta
casa? El a spus: Aveti pe cineva aici! Eu m-am dus si le-am deschis usa si au vazut ca nu
am pod pe dinauntru, dupa care am iesit afara. Ei toti au inceput sa inconjoare casa si sa
rupa din tavan. Au inceput cu jeturile lacrimogene ca eu nu puteam nici sa mai stau de
miros. Deodata am auzit doua impuscaturi, eram acolo la fata locului (afara, in curte).
C.C, unul dintre urmariti, a strigat din pod: “nu mai trageti ca ati impuscat doi”, dupa
care a coborat si s-a predat. A doua oara, s-a dat C.F. Cand el s-a dat jos din pod, unul
din gardieni a pus o pusca de vanatoare (am recunoscut dupa teava ca era lunga) si l-a
impuscat in abdomen, de la doi metri. Cartusul a trecut prin el si s-a oprit in peretele de
chirpici. Jandarmii cand au vazut ca a cazut jos (avem un paravan de scandura) au rupt
paravanul si l-au tras jos asa cum tragi o carpa. Cand l-a tras jos, la izbit de pamant si
baiatul a decedat. Eu am inceput sa plang si sa tip si le-am spus sa nu mai traga, ca eu
am vorbit pe tiganeste cu ei sa coboare, iar politistii mi-au spus: “…daca asa am primit
“ordinul de sus” sa il aducem mort daca nu viu, asa facem…”. Al treilea baiat, O.C. era
impuscat deja in pod si a coborat o data cu C.F. Baietii astia doi (F  si  O) nu erau
urmariti general. Politia a spus ca C.F  trebuia impuscat deoarece a coborat cu un topor,
lucru care nu este adevarat din punctul meu de vedere. Toporul era al S.D,  in curtea
acesteia, la cioplitor, iar politistii l-au luat cu ei”. Tot din marturia doamnei G.V a
reiesit ca, dupa ce s-a tras cu arma, unul dintre politisti i-a strans la un loc pe jandarmi
si le-a spus: “in viata vietilor voastre ceea ce ati facut acum sa nu mai faceti
niciodata…”.

C.V, martor la incident,  precizeaza: “…Eu eram in drum. C.G  se ducea la apa cu doua
galeti. Jandarmii vroiau sa ne indeparteze de casa. Oamenii cand au vazut jandarmii, au
vrut sa se uite si ei, ca asa suntem noi curiosi. Cand ne-am dus acolo sa vedem despre ce
este vorba, au dat cu gaze lacrimogene si C.G  a spus ca merge sa aduca apa la copii. S-
a luat la incaierare cu un jandarm. Un alt jandarm dupa gard a tras cu pusca de
vanatoare in G si el a cazut. Ala a tras primul. Celalalt jandarm cu care s-a incaierat a
scos pistolul si a mai tras 3-4 focuri de arma in el”. Din marturia lui C.V  reiese ca
“…dupa ce s-a tras cu arma prima oara, comandatul Politiei, Simion Ardelean, a
spus:”ati tras, acum descurcati-va!”. “… Fratele lui G, M,  s-a dus sa il scoata de acolo
si a tras si in el, ranindu-l in palma stanga”.
In incident a fost ranit si un copil in varsta de 14 ani, elev in clasa a saptea. Cu privire la
incident, mama aceastuia, R.A, , a declarat ca: ”… pe la ora 11.00 s-a auzit galagie si
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am iesit la poarta. Am vazut multi politisti pe drum, in fata casei V”. R.A s-a deplasat la
locul unde erau politistii, distanta intre casa unde locuieste si locul incidentului fiind de
aproximativ 50 de metri. Ea precizeaza ca in momentul in care a ajuns la locul
incidentului “a auzit 4 – 5 impuscaturi”. Mama copilului povesteste ce a vazut la locul
incidentului, imediat dupa ce a fost impuscat C. F. G, sotul V, s-a apropiat de C.F pentru
a verifica starea acestuia precum si locul impuscaturii. In timp ce ii ridica puloverul, G
a fost tras de catre un jandarm, in momentul imediat urmator fiindu-i pulverizat spray
paralizant in ochi. Printre multimea adunata in fata casei incercuita de politisti  se afla si
V.V, in varsta de 14 ani, care avea in mana un bat, cu care, asa cum reiese din declaratia
mamei acestuia, nu a lovit insa pe nimeni. R.A a declarat  ca s-a dus dupa copil, l-a tras
din multime si au fugit la o vecina in casa. Acolo baiatul a inceput sa planga spunand ca
a fost impuscat in spate. La scurt timp, acesta a fost transportat cu salvarea la spital.
V.V (14 ani) si C.O,  raniti in cadrul incidentului, au fost internati la Spitalul Judetean
Bacau, avand plagi impuscate. Rudele nu au putut sa-i viziteze, acesul acestora fiind
interzis. La data la care echipa Romani CRISS se afla in localitate pentru documentarea
cazului, mama tanarului de 14 ani nu a reusit sa intre sa isi  viziteze baiatul, pentru a-i
da schimburi si mancare, aceasta situatie persistand si in data de 9 decembrie 2002, la 4
zile dupa incident.
Punctul de vedere al Inspectoratului Judetean de Politie – Bacau. In data de
07.12.2002, reprezentanti ai organizatiei Romani CRISS si Rom- Star Bacau,
presedintele Partidei Romilor - filiala Bacau si 2 femei, mama lui V.V, in varsta de 14
ani, impuscat, respectiv sora unuia dintre decedati, s-au intalnit la sediul Inspectoratului
Judetean de Politie Bacau cu reprezentanti ai Politiei - domnul Comisar - Sef Damian si
Col. Isachi.
Actiunea de interventie a Politiei. Interventia Politiei s-a realizat in baza unui plan de
actiune comun al Inspectoratului Judetean de Politie Bacau si Neamt, cadre ale Politiei
din Buhusi si sefi de post din localitatile limitrofe. In data de 5 decembrie 2002,
aproximativ 45 de cadre D.P.I.R. si ale Politiei Bacau si Neamt,  in baza unei actiuni
comune,  au stabilit, in prealabil la sediul Politiei din Buhusi, felul si obiectivele
actiunii, persoanele cautate, urmaritii locali si general. Aceste date au fost identificate
prin intermediul dosarelor prezentate de sefii posturilor de politie ale localitatilor
limitrofe. Avand in vedere faptul ca,  in comunitatea din Orbic, posibila prezenta a
politiei este anuntata prin forme specifice in randul persoanelor din comunitate pentru ca
urmaritii sa poata  fugi in padure, actiunea a fost gandita astfel incat persoanele vizate
sa fie prinse si in padure.
Planul de actiune. Cadrele D.P.I.R  dinspre padure i-au determinat pe cei urmariti sa se
intoarca in sat, unde si-au abandonat caii si au disparut. Urmele lasate au indicat o
casa, proprietatea personala a V.A, aflata in Italia. Astfel, dispozitivele au fost centrate
in curtea casei unde s-au identificat persoanele urmarite, iar echipele s-au grupat aici. In
acelasi timp, cetatenii din comunitate s-au adunat in jurul casei iar o parte din dispozitiv
a incercat sa indeparteze “ curiosii”.
Primul incident. C.G, in varsta de 42 - 44 de ani, este tatal lui C.F. C.F era urmarit
general pentru talharie pe  raza judetelor Bacau si Neamt. Se pare ca C.G  se apropiase
de dispozitivul grupat in fata casei, crezand ca fiul sau este urmarit. Acesta insa nu se
afla acolo. C.G este implicat intr-o altercatie, are loc o actiune violenta in cadrul careia
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unul dintre jandarmi face uz de armamentul din dotare. Drept urmare, C.G decedeaza in
drum spre spital.

Continuarea actiunii Fortele D.P.I.R, aflate in curtea casei in care se ascunsesera cei
trei urmariti, incep actiunea de evacuare a urmaritilor. Cei trei se aflau ascunsi in podul
casei. Cadrele DPIR fac uz de gaze lacrimogene care sunt lansate in podul casei.
Imediat, cei din pod incearca sa sparga tavanul. La somatiile facutede catre politisti in
sensul predarii urmaritilor, C.C  a coborat spunand ca se preda. Ulterior, in prezenta
avocatului si a doi martori, acesta isi recunoaste faptele.

In schimb, potrivit declaratiilor reprezentantilor politiei, C.F si C.O au incercat sa
agreseze cadrele de politie cu un topor. La un moment dat, din randul D.P.I.R s-a auzit :
« M-a lovit in cap! ».  Cadrele D.P.I.R  au facut uz de armamentul din dotare iar C.F
este impuscat si decedeaza. (plaga impuscata) C.O este impuscat dar ramane in viata,
fiind internat la Spitalul Judetean Bacau. C.F era urmarit pentru savarsirea infractiunii
de talharie in localitatea Filipesti si a fost scos de sub urmarie penala in urma decesului
survenit. C.O este urmarit general, inclusiv pentru infractiunea de talharie.
Reprezentantii politiei au subliniat faptul ca amprentele acestuia au fost identificate in
casa reclamantului privind savarsirea talhariei din Filipesti.
Un alt element in actiune93- Potrivit politiei V.V, in varsta de 14 ani, a participat la
lovirea unui cadru DPIR din Neamt fiind complice, dar,  la data interviului, datele
prezentate nu erau definitive. “V.V  nu avea ce sa caute acolo. El a intrat in curtea casei,
iar intre romii care au lovit politistul a fost si el”, au declarat  reprezentantii politiei.
In cadrul intalnirii care a avut loc la IJP– Bacau, Romani CRISS a solicitat explicatii cu
privireatat  la  starea de sanatate a victimelor,  cat si legat de faptul ca parintele nu
poate sa isi viziteze copilul internat. Reprezentantii acestei institutii au confirmat faptul
ca baiatul nu este pus sub acuzatie si nici nu exista mandat de retinere, iar motivul
invocat a fost securitatea tanarului si a personalului medical. Din punctul de vedere al
Romani CRISS, politia nu are nici un motiv sa limiteze accesul parintelui de a-si vizita
copilul. De asemenea, nu exista nici o pozitie a Directiei pentru Protectia Copilului
privind starea de sanatate a acestuia si vatamarea pe care a suportat-o.
A doua zi dupa incident, in comunitatea din Orbic, la locul de desfasurare a
evenimentului, au fost deplasati, impreuna cu o echipa de procurori de la Parchetul de
pe langa Curtea de Apel Bacau, 170 de Jandarmi. Motivul prezentei unui asemenea
numar a fost justificat de un zvon privind o posibila sechestrare a politistilor de catre
romi. Aceasta informatie nu s-a confirmat, comportamentul persoanelor din comunitate
fiind lipsit de orice intentie care sa duca cu gandul la un asemenea scenariu.94

Punctul de vedere al Primariei Buhusi. Cu ocazia documentarii realizate de CRISS pe
marginea incidentului  petrecut in data de 5 decembrie, primarul localitatii Buhusi,
Turcea Ionel, afirma urmatoarele: "Evenimentul este regretabil, dar violenta romilor
este cunoscuta, cat si infractiunile tipice care terorizeaza lumea din tara. Am avut
probleme cu ei chiar si cu implementarea Legii 416/2001, privind venitul minim

93 V.V. in varsta de 14 ani, in cursul actiunii cadrelor DPIR este impuscat in spate;

94 Sectiunea II.2 - Punctul de vedere al Inspectoratului Judetean de Politie Bacau - a fost scrisa in baza
interviului realizat la sediul Politiei din Bacau;
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garantat, si nu pot sa ii aduc in oras sa lucreze pentru ca sunt violenti si foarte rai, de
aceea trebuie sa aiba un lider. Actiunea se justifica, este conform legii si este facuta cu
profesionalism de catre ofiterii de politie. Daca nu veneau jandarmii era un adevarat
macel. Am fost informat de aceasta actiune cu cateva zile in urma si vreau sa dau
posibilitatea in continuare politiei sa-si faca datoria”.
In ceea ce priveste copilul de 14 ani, V.V, primarul afirma ca acesta “era urmarit de
Politia Buhusi pentru 30 de infractiuni de furt si talharie” (ceea ce nu este sustinut de
reprezenantii politiei – n.n.). Actiunile politiei, conform afirmatiilor primarului, nu se vor
termina aici si vor continua pana la  prinderea a inca 5 urmariti general. La finalul
discutiilor, primarul a afirmat ca “Buhusiul o sa aiba si peste 25 de ani probleme cu
romii din Mocirla (zona locuita de romi – n.n.)”.95

Persoanele lovite in urma actiunii
Din randul cadrelor DPIR si Politie :
1. I.E - exista riscul sa-si piarda ochiul stang si este internat in spitalul din Bacau ;
2. V.C- prezinta traumatism cranial acut inchis, edem cerebral, fiind internat in spitalul

din Piatra Neamt;
3. S.V - prezinta traumatism cranio-cerebral, traumatism umar stangsi se afla  internat

in spitalul din Piatra Neamt;
4. N.N - prezinta traumatism cranio cerebral deschis, fisura craniu, internat la spitatul

din Iasi.

Din randul Romilor :
1. C.G,  in varsta de 42 de ani, tatal a cinci copii, prezinta plaga impuscata si a

decedat;
2. C.F,  in varsta de 24 de ani, prezinta plaga impuscata si a decedat;
3. C.O, in varsta de 24 de ani, prezinta plaga impuscata, este in viata, internat la

Spitalul Judetean Bacau;
4. V.V,  in varsta de 14 ani, prezinta plaga impuscata, este in viata, internat la Spitalul

Judetean Bacau.

in perioada 6 - 7 decembrie 2002, Romani CRISSsi organizatia C.R.E.D.O Rom Star – Bacau au
realizat, in parteneriat, o documentare asupra acestui incident, pentru stabilirea cursului
evenimentelor si prevenirea unui eventual conflict interetnic,. Au fost intervievati romii, martori
la eveniment, reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie Bacau si primarul orasului
Buhusi.

In data de 10 decembrie 2002, cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Omului, Romani
CRISS si organizatia Aven Amentza au realizat un mars de protest fata de evenimentele
petrecute in data de 5 decembrie 2002, in localitatea Buhusi, judetul Bacau. Marsul s-a
desfasurat pe traseul: strada Buzesti, nr. 19 (sediul Romani CRISS) – Piata Victoriei – B-dul
Lascar Catargiu – B-dul Gheorghe Magheru – B-dul Nicolae Balcescu – B-dul Regina Elisabeta
– Str. Elie Radu – Sediul Ministerului de Interne (unde protestatarii au stationat circa 30 de
minute)).

95 Citat din interviul realizat de CRISS in orasul Buhusi cu primarul Turcea Ionel;
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Dupa documentarea initiala din 6 - 7 decembrie 2002, membri ai Romani CRISS s-au deplasat la
Buhusi in perioada 14 - 15 decembrie 2002 pentru a acorda sprijin victimelor incidentului din 5
decembrie 2002. In data de 15.12.2002, opt persoane (C.V, G.V, C.E, C.A, R.A, C.E, G.V si
C.A) au imputernicit organizatiile Romani CRISS si Rom-Star Bacau pentru a  le reprezenta atat
in fata institutiilor abilitate ale statului , cat si si la nivel international, respectiv in fata Curtii
Europene a Drepturilor Omului.

In data de 12.12.2002, Romani CRISS s-a adresat oficial Inspectoratelor Judetene de Politie
Bacau si Neamt, pentru a solicita un punct de vedere al institutiilor cu privire la incidentele din 5
decembrie 2002 si cu referire la o eventuala ancheta privind uzul de arma si actiunea propriu-
zisa.96

Prin adresa nr. 222232 din 14.01.2003, Inspectoratul Judetean de Politie Bacau a raspuns adresei
transmise de Romani CRISS, mentionand faptul ca mai multe infractiuni de talharie si furt au
avut ca autori persoane din cartierul Orbic, orasul Buhusi si, in ciuda actiunilor organizate de
politie, autorii au reusit sa fuga, refugiindu-se in padurea invecinata. “In ziua de 5.12.2002 s-a
organizat o actiune comuna din cadrul IJP Bacau si IJP Neamt reusindu-se depistarea unui
numar de 3 persoane urmarite general (C.C., C.G. si C.F.) care s-au ascuns in podul unei case
nelocuite, una din persoane fiind inarmate cu un topor.” Raspunsul politiei mentioneaza ca
“politistii participanti la actiune au fost inconjurati de circa 200 de persoane, rude si vecini ai
celor depistati, care, pentru a inlesni scaparea urmaritilor, au recurs la manifestari violente lovind
politistii aflati in misiune cu diferite obiecte contondente (bate, pietre, topoare etc.)”97

Inspectoratul Judetean de Politie Neamt a raspuns prin adresa nr. 7537 din 10.01.2003,
mentionand ca la actiunea din 05.12.2002 au participat un numar de 18 politisti din cadrul IJP
Neamt in vederea prinderii si tragerii la raspundere penala a unui numar de 4 invinuiti respectiv
C.C, C.O, S.F si C.G “… cei cautati impreuna cu alti romi adunati in sprijinul lor au agresat
politistii din dispozitiv pentru a-si asigura scaparea si in consecinta organele de ordine au
folosit forta pentru autoaparare si pentru retinerea celor in cauza. In acest context au fost raniti
4 politisti de la IJP Neamt, 1 jandarm de la Centrul de Jandarmi Judetean Bacau si patru
persoane din randul romilor implicati in conflict din care 2 au decedat.”98 (Adresa IJP Neamt nu
mentioneaza insa faptul ca si ceilalti doi raniti romi au fost impuscati, intr-adevar fiind in viata).

Constatand ca, din data de 05.12.2002, mamei minorului V.V nu i s-a permis sa-si viziteze fiul
internat la spital, invocandu-se regulamnetul intern al sectiei medicale, reprezentatii CRISS au
insotit-o pe R.A la Spitalul Judetean Bacau. Ajunsi la intrarea in Sectia de Chirurgie Infantila,
mama copilului insotita de Costel Bercus, Directorul executiv al Romani CRISS, av. Dezideriu
Gergely si Balan Paustin - Presedinte al C.R.E.D.O. Rom-Star Bacau au fost opriti de medicul de
serviciu. Acesta nu a permis accesul mamei in salonul in care era internat V.V si a refuzat sa
ofere informatii privind starea actuala de sanatate a baiatului, precizand doar ca este bine. Desi a
fost solicitata fisa medicala de observatie a copilului, dr. Babin a refuzat sa ofere informatii.

96 Vezi Dosar Buhusi existent la Romani CRISS, adresa nr. 925 din 12.12.2002 catre Inspectoratul
Judetean de Politie Bacau si adresa nr. 924 din 12.12. 2002 catre Inspectoratul Judetean de Politie Neamt;
97 Citat adresa IJP-Bacau cu numar de inregistrare nr. 222232 din 14.01.2003;
98 Citat din adresa IJP Neamt, cu numar de inregistrare 7537 din 10.01.2003;
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Cu aceeasi ocazie a fost vizitat si C.O, internat cu plaga impuscata in Spitalul Judetean Bacau.
Spre deosebire de cazul anterior, doctorul de serviciu al sectiei la care se afla internat a pus la
dispozitie toate informatiile cerute cu privire la starea de sanatate si fisa medicala de observatie.
Totodata, accesul mamei lui C.O a fost permis.

Constatand situatia refuzului de a permite accesul mamei la fiul sau minor, in varsta de 14 ani, si
prezentarii unor informatii detaliate privind starea de sanatate a copilului, Romani CRISS s-a
adresat Ministerului Sanatatii si Familiei printr-o sesizare in care a fost mentionata atitudinea
medicului. In acest sens, Romani CRISS a solicitat dispunerea unei anchete care sa aiba in
vedere faptele prezentate ce releva situatia inaceptabila a unei persoane de fi tinut “prizonier”
intr-o institutie publica, fara a se permite accesul reprezentantului sau legal si cunoasterea
indeaproape a starii de sanatate a acestuia.99 In acelasi sens, a fost sesizata Autoritatea Nationala
pentru Protectia Copilului si Adoptie 100, precum si Comisia pentru Protectia Copilului din cadrul
Consilului Judetean Bacau.101

In data de 17.12.2002, Romani CRISS a transmis o sesizare in atentia Directorului Spitalului
Judetean Bacau, prezentand cazul mentionat si solicitand informatii cu privire la data cand a fost
internat minorul V.V, conditiile in care acesta a fost internat, diagnosticul la internare, starea de
sanatate a acestuia la externare, precum si motivele care au stat la baza refuzului de a permite
vizita mamei minorului.

Prin adresa nr. 75 din 15.01.2003, Directia Generala pentru Protectia Copilului din cadrul
Consiliului Judetean Bacau a raspuns sesizarii CRISS, informand organizatia ca minorul V.V a
fost internat la sectia Chirurgie Infantila in perioada 05.12.-16.12.2002, dupa care a fost externat,
aflandu-se in familie. In ceea ce priveste comportamentul personalului medical, Consiliul
Judetean Bacau a sesizat Directia de Sanatate Publica Bacau.

In data de 13.12.2002 a fost contractat in Bacau un avocat pentru a asista victimele in fata
organelor de cercetare penala, respectiv Inspectoratul Judetean de Politie si Parchetul de pe langa
Curtea de Apel Bacau si, de asemenea, un avocat din Bucuresti pentru a intari suportul legal al
victimelor.

In data de 25.03.2003, Romani CRISS a denuntat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau
faptele ofiterilor si agentilor de politie, cadre DPIR si ale Politiei Bacau si Neamt, participanti in
data de 05.12.2002 la actiunea organizata de Inspectoratele Judetene de Politie Bacau si Neamt,
in cartierul Orbic, situat in localitatea Buhusi, judetul Bacau102.

Deoarece pana in data de 24.07.2003 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau nu a emis o
ordonanta de incepere sau neincepere a urmaririi penale fata de invinuiti, Romani CRISS a

99 Citat din adresa Romani CRISS nr. 928 din 16.02.2002 transmisa Ministerului Sanatatii si Familiei, in
atentia Doamnei Ministru, Daniela Bartos.
100 Vezi Dosarul Buhusi existent la Romani CRISS, Adresa nr. 927 din 16.12.2002 in atentia Autoritatii
Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptiei adresata doamnei Secretar de Stat Gabriela Coman;
101 Vezi Dosarul Buhusi existent la Romani CRISS, Adresa nr. 929 din 16.12.2002 in atentia Comisiei
pentru Protectia Copilului - Consiliul Judetean Bacau, adresata domnului Director Florin Brasoveanu;
102 Vezi Denunt numarul 111/25.03.2003 existent la dosarul Romani CRISS;
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revenit cu o scrisoare prin care a solicitat o intrevedere cu Procurorul General al Parchetului de
pe langa Curtea de Apel Bacau, in vederea clarificarii aspectelor legate de situatia dosarului
penal in cauza103.

In data de 04.08.2003, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau a raspuns oficial Romani
CRISS cu privire la denuntul adresat in ceea ce priveste incidentul petrecut in data de
05.12.2002, in localitatea Buhusi, judetul Bacau.

Din raspunsul parchetului din data de 04.08.2003 reiese ca “…prin rezolutia procurorului s-a
dispus neinceperea urmaririi penale fata de lucratorii de politie din cadrul IPJ Neamt,
participantii in data de 05.12.2002 la actiunea organizata in cartierul Orbic al orasului Buhusi,
judetul Bacau, avand ca scop capturarea urmaritilor general, retinandu-se ca impuscarea
mortala a doua persoane si vatamarea corporala a altora s-a facut in conditii de legitima
aparare”.

Partile vatamate in cauza au primit comunicarea scrisa din partea Parchetului de pe langa Curtea
de Apel Bacau, iar Romani CRISS, in numele propriu si al victimelor, a depus plangere
impotriva rezolutiei procurorului din data de 07.07.2003, atacata la organul ierarhic superior,
respectiv Procurorul General al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau. Deoarece
procurorul general a dispus neinceperea urmaririi penale considerand temeinica rezolutia
procurorului, Romani CRISS si partile vatamate au depus plangere la instanta civila, Respectiv
Curtea de Apel Bacau, impotriva ordonantei dispuse de procurorul general.104

Romani CRISS si partile vatamate au fost citate de catre instanta, primul termen al procesului
fiind fixat pentru data de 11.02. 2004. Plangerea depusa de Romani CRISS a fost solutionata la
data de 27.02.2004. Dupa deliberare, Curtea de Apel Bacau a admis plangerea CRISS, a
desfiintat rezolutia parchetului si a restituit cauza la procuror in vederea administrarii probelor
solicitate de aparatorul CRISS si al partilor vatamate.105 Dupa motivarea recursului parchetului,
dosarul a fost  judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a mentinut neinceperea urmaririi
penale.

Dosarul se afla in momentul de fata pe rolul Curtii Europene  a Drepturilor Omului, ca urmarea a
plangerii introduse de partile vatamate  in lucru confirmat de scrisoarea din data de 7 augut 2007
trimisa de CEDO.

Consideratii

Romani CRISS considera ca, in realitate, din relatarile martorilor cat si din celalalte probe
administrate rezulta ca finalitatea acestora a fost deturnata in sensul ascunderii adevarului,

103 Scrisoarea are numarul de iesire 286/24.07.2003;
104 Vezi, in acest sens, raspunsul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, nr. 55/II/2004 din
22.01.2004 adresata Romani CRISS: „ Va facem cunoscut ca, plangerea dvs, a fost inregistrata la
aceasta unitate de parchet cu numarul de mai sus, din data de 20.01.2004 si a fost trimisa Curtii de Apel
Bacau , spre competenta solutionare.”
105 Vezi Informare privind solutionarea cazului Buhusi, realizata de avocat L.I, angajat in cauza de
Romani CRISS.
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respectiv al protejarii organelor de ordine care au actionat abuziv, lipsite de orice coordonare,
incalcand dispozitiile imperative ale reglementarilor privind modul de folosire a armamentului
din dotare, precum si a dispozitiilor legale privind dreptul la viata, la integritate fizica si psihica
ale persoanei, la viata inima, familiala si privata, dreptul de a nu fi supus tratamentelor inumane
si degradante, dreptul la protectie impotriva oricaror forme de discriminare.
Impuscarea mortala a lui C.G si a lui C.F contravine art. 2 al Conventiei Europene a Drepturilor
Omului, care garanteaza dreptul la viata cat, si art. 8 ce se refera la respectarea dreptului la viata
familiala si privata. Ranirea lui V.V, C.O si a lui M.C reprezinta o incalcare a art. 3 al Conventiei
Europene a Drepturilor Omului, care dispune ca nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor
sau tratamentelor inumane ori degradante, si a art. 5 privind dreptul la libertate si siguranta. In
plus, comportamentul discriminatoriu al autoritatilor constituie o incalcare a art. 14 al conventiei,
coroborat cu art. 2, 3, 5 si 8.
Curtea Europena a Drepturilor Omului a dispus in speta Jordan v. Marea Britanie, prin decizia
din 4 mai 2001, ca:
”…102. Articolul 2, care asigura dreptul la viata si precizeaza circumstantele in care se poate
justifica deprivarea de viata, constituie una dintre prevederile fundamentale ale conventiei de la
care nu este permisa nici o derogare pe timp de pace conform articolului 15. Impreuna cu
articolul 3 pastreaza una dintre valorile de baza ale societatilor democratice ale Consiliului
Europei. Asadar, circumstantele care justifica deprivarea de viata trebuie analizate strict.
Subiectul si scopul conventiei ca si instrument pentru protectia fiintelor umane necesita,  ca si
articolul 2, sa fie interpretat si aplicat astfel incat sa ofere o siguranta practica si eficienta (vezi
McCann si altii v. Decizia Marii Britanii din 27 septembrie 1995, Seria A nr. 324, pg. 45-46,
146-147).
104. Textul articolului 2, citit per ansamblu, demonstreaza ca se refera nu doar la crimele la
nivel international, ci si la situatiile in care se permite “uzul de forta” care poate rezulta, nevoit,
in deprivarea de viata. Uzul deliberat sau intentionat de forta letala este un factor care poate fi
luat in considerare cand i se evalueaza necesitatea. Orice uz de forta nu trebuie sa fie decat
“absolut necesar” pentru indeplinirea unuia sau mai multor scopuri prevazute in sub-
paragrafele a), b) si c). Aceasta exprimare indica faptul ca e nevoie de un test de necesitate mai
restrictiv in comparatie cu cea care se aplica in mod normal cand actiunea unui stat este
“necesara intr-o societate democratica”, conform paragrafelor 2, art. 8-11 din conventie.
Asadar, uzul de forta trebuie sa fie proportional cu indeplinirea scopurilor ingaduite (Decizia
McCann, citat mai sus, pg 148-149).
105. Obligatia de a proteja dreptul la viata, conform articolului 2 din conventie, relationat cu
sarcina generala a statului din articolul 1 de “a asigura fiecaruia din jurisdictia sa drepturile si
libertatile definite in conventie”, implica si existenta unei forme efective de investigatie oficiala
in cazul uciderii de persoane ca rezultat al uzului de forta (vezi mutatis mutandis, decizia
McCann citat mai sus, p. 49, 161, si decizia Kaya v. Turkey din 19 februarie 1998, Rapoarte ale
judecatilor si deciziilor1998-I, p. 324, 86). Scopul esential al acestui tip de investigatie este de a
asigura implementarea efectiva a legilor interne care protejeaza dreptul la viata si, in cazul in
care sunt implicati reprezentanti si organisme ale statelor, sa asigure ca isi asuma
responsabilitatea pentru decesele din jurisdictia lor. Forma de investigatie care indeplineste
aceste scopuri poate varia in diferite circumstante. Totusi, indiferent de cum se va pune in
aplicare, statele trebuie sa actioneze din proprie vointa imediat ce problema le-a fost supusa
atentiei. Nu pot lasa initiativa in seama rudei celei mai apropriate de a formula o plangere sau
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a-si asuma responsabilitatea pentru initierea oricarei proceduri de investigatie (vezi de exemplu
mutatis mutandis, Ilhan v. Turkey [GC] nr. 22277/93, ECHR 2000-VII, pg 63).
106. Pentru o investigare a unei crime nelegitime comise de reprezentanti ai statului, persoana
responsabila cu realizarea investigatiei ar trebui sa fie independenta de cei implicati (vezi ex.
Decizia Güleç v. Turkey din 27 iulie 1998, Rapoarte 1998-IV, pg 81-82; Ögur v. Turkey, [GC]
nr. 21954/93, ECHR 1999-III, pg 91-92). Aceasta nu inseamna lipsa unei conexiuni ierarhice
sau institutionale, ci o independenta practica (vezi ca exemplu Decizia Ergi v. Turkey din 28
iulie 1998, Rapoarte 1998-IV, pg 83-84, cand procurorul care investiga moartea unei fete in
timpul unui conflict a demonstrat lipsa de independenta prin faptul ca se baza pe informatia
oferita de jandarmii implicati in incident).
107. Investigatia trebuie sa fie eficienta si in sensul ca va duce la stabilirea daca uzul de forta in
aceste cazuri a fost sau nu justificat de circumstante (ex. decizia Kaya v. Turkey, citat mai sus, p.
324, pg. 87) si sa identifice si pedepseasca pe cei responsabili (Ögur v. Turkey, citat mai sus,
pg.88). Nu este o obligatie a rezultatelor, ci a mijloacelor. Autoritatile trebuie sa fi luat masurile
adecvate pentru a proteja probele privitoare la incident si, unde este cazul, o autopsie din care
rezulta o inregistrare exacta a ranilor  si o analiza obiectiva a concluziilor medicale, inclusiv
cauza decesului (vezi autopsii, ex. Salman v. Turkey citat mai sus, pg. 106; martori ex. Tanrikulu
v. Turkey [GC], nr. 23763/94, ECHR 1999-IV, pg. 109; probe de medicina judiciara ex. Gül v.
Turkey, 22676/93, [Sectiunea 4], pg. 89). Orice deficienta din investigatie care submineaza
sstabilirea cauzei decesului unei persoane sau persoanele responsabile va intra in contradictie
cu acest standard.
108. In acest context este implicita cerinta de promptitudine si ratiune (vezi decizia Yasa v.
Turkey din 2 septembrie 1998, Rapoarte 1998-IV, pp. 2439-2440, pg. 102-104; Cakici v. Turkey
citat mai sus, pg. 80, 87 and 106; Tanrikulu v. Turkey, citat mai sus, pg. 109; Mahmut Kaya
v. Turkey, nr. 22535/93, [Sectiunea I] ECHR 2000-III, pg. 106-107). Trebuie sa se accepte ca
pot exista obstacole sau dificultati in derularea unei investigatii intr-o situatie anume. Totusi, un
raspuns prompt al autoritatilor in investigarea unui caz de uz de forta poate fi privit, in general,
ca esential in mentinerea increderii publice in privinta respectarii literii legii si prevenirea
oricarei aparente de complot sau toleranta fata de acte ilegale.
109. Din acelasi motiv, trebuie sa existe un element al unei cercetari publice atente a
investigatiei sau a rezultatelor sale, pentru a asigura responsabilitatea, atat in teorie cat si in
practica. Gradul cercetarii publice cerute poate varia de la caz la caz. Totusi, in toate cazurile,
ruda cea mai apropiata a victimei trebuie implicata in procedura pentru a i se asigura interesele
legitime (vezi Güleç v. Turkey, citat mai sus, p. 1733, pg. 82, cand tatal victimei nu a fost
informat de decizia de a nu se incepe urmarirea penala; Ögur v. Turkey, citat mai sus, pg. 92,
cand familia victimei nu a avut acces la investigatie si documentele curtii; Gül v. Turkey
judgment, citat mai sus, pg. 93).“
Adevarata situatie de fapt confirma nelegalitatea solutiei de neincepere a urmaririi penale,
rezultata atat din modul defectuos in care a fost conceput planul de actiune dispus de politie, cat
si din modul haotic in care a actionat fiecare politist, care a evidentiat enorme carente de
comportament, mentalitate si usurinta cu care vietile oamenilor pot fi suprimate dupa bunul plac
al fiecaruia.
In realitate, din relatarile martorilor oculari, rezulta o cu totul alta situatie de fapt decat cea
sustinuta de catre organele de ordine. Astfel, in ceea ce priveste victima C.G (tatal unuia dintre
urmaritii general), unul dintre martorii prezenti la incident arata ca aceasta a fost impuscata in
timp ce se ducea spre fantana, pentru a aduce apa copiilor, in urma unei altercatii cu unul dintre
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jandarmi. Martorul arata ca C.G „s-a luat la incaierare cu un jadarm. Un alt jandarm dupa gard
a tras cu pusca de vanatoare in C.G. si el a cazut. Ala a tras primul. Celalalt janadarm cu care
s-a incaierat a scos pistolul si a mai tras 3-4 focuri de arma in el.” Acelasi martor precizeaza ca
„dupa ce s-a tras cu arma prima oara, comandantul politiei a spus ati tras, acum descurcati-va.
Fratele lui C.G. s-a dus sa-l scoata de acolo si a tras si in el ranindu-l in palma stanga.”
In ceea ce priveste victima C.F, mama proprietarei imobiliului in care s-au desfasurat
evenimentele arata ca a auzit 2 impuscaturi, moment in care unul din urmaritii aflati in podul
casei a strigat sa inceteze focul pentru ca au fost ranite 2 persoane, dupa care a coborat si s-a
predat. Cand a coborat si C.F, unul dintre gardieni l-a impuscat in abdomen, de la distanta de 2
metri, cartusul trecand prin el si oprindu-se in peretele de chiripici. Aceeasi martora afirma ca
politistii au spus ca au primit ordin „de sus” sa il prinda pe C.F „mort sau viu” si au actionat in
consecinta. Tot din marturia acestei rezulta ca, dupa ce s-a tras cu arma, unul dintre politisti i-a
strans la un loc pe jadarmi si le-a spus „in viata vietilor voastre ceea ce ati facut acum sa nu mai
faceti niciodata”.
Modul defectuos de organizare a intregii actiuni si lipsa de profesionalism a cadrelor de ordine
angajate in aceasta operatiune au culminat insa cu ranirea grava a minorului de 14 ani, V.V, a
carui singura vina a fost aceea de a se fi aflat in mod intamplator in multimea de curiosi adunata
la locul incidentului. Ulterior, V.V a fost internat la spitalul din localitate cu diagnosticul “plaga
impuscata”. Concluziile procurorului privind impuscarea lui V.V, precizate in rezolutia din
7.07.2003 in care se mentioneaza ca “minorul s-a postat in dreptul unui paravan confectionat
din P.F.L., prin care a patruns un cartus si i-a produs o plaga impuscata”, sunt incorecte.
Procurorul general, in raspunsul sau, mentioneaza ca in ceea ce priveste ranirea minorului V.V
lipsecte cu desavrasire latura subiectiva a infractiunii, cu alte cuvinte intentia de impuscare.
Insa, rana rezultata prin impuscarea minorului este tipica unei impuscari directe fara
intampinarea vreunui obstacol. Daca impuscarea s-ar fi realizat prin penetrarea, in prima faza, a
paravanului confectionat din P.F.L, urmele secundare ale impuscarii ar fi fost retinute pe acest
material. Rana minorului, insa, contrazice ipoteza retinuta de procuror. Mai mult, chiar
acceptand prin absurd ca ipoteza prezentata de parchet ar fi reala (lucru contrazis de expertizele
tehnice), lipsa intentiei directe sau indirecte nu poate exclude in mod automat culpa, din moment
ce lucratorii de politie erau constienti de faptul ca in jurul lor se aflau mai multe persoane pe care
puteau sa le raneasca, avand in vedere ca au folosit armamentul din dotare.

II.2.3 CRISS si G.C vs. Sectia 5 Politie din Bucuresti

In data de 19.09.2007, in jurul orei 03.00, un echipaj de politie din cadrul sectiei 5 din
Bucuresti, care patrula cu masina in zona soselei Chitila, a observat doua persoane,
intre care si C.A, care la vederea politistilor au fugit unul pe jos iar altul cu masina spre
strada Rozelor. La un moment dat, masina a iesit de pe carosabil din cauza lucrarilor ce
se efectuau, iar soferul  a fugit fiind urmarit de unul dintre politisti. Acesta a intrat in
curtea unui imobil si, in timp ce incerca sa escaledeze un gard pentru sari in curtea unui
vecin, a fost impuscat mortal de catre politistul care il urmarea.

Conform declaratilor martorilor, vecinii C.A si  T.R, in dimineata zilei de 19 .09.2006, in
jurul orelor 3.00, au auzit o impuscatura de pistol in curtea casei si l-au vazut pe
politistul S.A langa victima C.A, care era cu fata in sus, trantit la pamant, si caruia ii
curgea sange din gat. In timp ce C.A si T.R incercau sa-i opreasca sangerarea si sa-l
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duca la spital, politistul S.A vorbea la telefon cu unul dintre sefii sai spunandu-i “sa
aranjeze cu doctori”. Desi atat C.A cat si T.R au insistat pe langa politisti sa transporte
victima la spital, acestia au refuzat pe motiv ca murdaresc masina si o sa vina seful lui
sa-l duca la spital. Dupa aproximativ 45 de minute, la insistentele parintilor victimei si a
vecinilor care venisera in curtea imobilului, politistii au transportat  victima, alaturi de
mama acesteia, la spitalul Floreasca cu masina politiei, insa fara a merge cu sirena de la
masina in functiune si  de asemenea, mergand cu viteza mica.106 Ajungand la spital,
victima a decedat in urma ’’hemoragiei interne si externe consecinta a unei plagi
impuscate laterocervicale stangi cu leziune de vena jugulara stanga si fractura
vertebrala cervicala C2. Intre plaga impuscata care a determinat leziunea de vena
jugulara stanga si deces exista o legatura de cauzalitate directa”.107

Potrivit agent sef B.L din cadrul sectiei 5 Politie din Bucuresti si a ag. pr. S.A din cadrul
Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, ’’ in data de 19.09.2006, in  jurul
orelor 03.00, in timp ce efectuau serviciul de patrulare cu autoturismul din dotare pe sos.
Chitila, la intersectia cu Strada Rozelor, au observat o persoana de sex masculin  langa
un autoturism.

Dupa legitimarea persoanei respective, vazand comportamentul ciudat al acestuia (a
vorbit tot timpul la telefon), cei 2 politisti s-au deplasat pe strada Marmurei, iar la
intersectia cu strada Huluburei au observat un autotren langa care statea o persoana.108

In momentul in care s-au apropiat de autotren pt a legitima persoana aflata in apropiere
din spatele autotrenului a demarat un autoturism marca Dacia papuc.109 Desi au pornit
semnalele luminoase, avertizand astfel soferului autoturismului sa opreasca, acesta  a
refuzat sa opreasca, continundu-si drumul. La intersectia strazii Rozelor cu sos Chitilei,
soferul Daciei Papuc a franat puternic, aruncandu-se din masina si a fugit pe jos. In
continuare, agentul principal S.A. l-a urmarit pe acesta si somat atat verbal cat si  cu
armamentul din dotare (prin executarea a doua  focuri de arma in plan vertical) 110. La
intersectia strazilor Moldovei cu Oastei, soferul Daciei papuc  a intrat in curtea unui
imobil, incercand  sa escaledeze un gard pentru a sari in curtea unui vecin si a scapa de
urmarire,  moment in care ag. pr. S.A, care il urmarea, l-a somat verbal dupa care a
executat un foc de arma in dreptul picioarelor.111 In acelasi moment, soferul urmarit s-a
dezechilibrat si glontul l-a lovit in jurul gatului. Vazand ca soferul Daciei este impuscat
in zona gatului ag. pr. S.A l-a transportat la spitalul Floreasca unde victima a
decedat.112”

106 Potriit declaratilor lui C.G si T.R
107 Conform raportului de constatare medico - legala necroptica intocmit dupa efectuarea autopsiei nr A3/

1472 /2006, emis de catre Institutul National de Medicina Legala Bucuresti.

108 Potrivit procesului verbal nr 889979 din data de 21.09.2006 incheiat de catre ag pr. S.A.
109 Idem.
110 Idem.
111 Idem.
112 Idem.
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In acest caz, Romani CRISS a contractat un avocat pentru reprezentarea intereselor victimei in
instanta. Prin rezolutia 4910/P/2006, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus
neinceperea urmaririi penale impotriva politistului S.A. Rezolutiile Parchetului Tribunalului
Bucuresti au fost contestate prin plangerea din data de 7.12.2007, dosarul aflandu-se in acest
moment pe rolul Tribunalului Bucuresti.

II.2.4 Romani CRISS, Fundatia RUHAMA si altii vs. IJP Bihor

In data de 9 mai 2006, in jurul orelor 06.00, un numar de aproximativ 30-35 de politisti
in uniforma, civili si reprezentanti ai Detasamentului Politiei de Interventie Rapida
(DPIR) au descins in comunitatea de romi din localitatea Gepiu, jud. Bihor, in vederea
combaterii furtului de energie electrica. In urma acestei descinderi, un numar de 5
persoane de etnie roma au fost agresate de catre politisti; 4 persoane au obtinut
certificate medico-legale, necesitand intre 2 si 4 zile de ingrijiri medicale.
Conform declaratiei lui V.F. “In data de 9 mai 2006, in timp ce ma aflam in fata casei,
am vazut un grup de aproximativ 15 politisti in uniforma si civili, printre care se aflau si
politisti imbracati in combinezoane negre (n.n. lucratori ai DPIR) care se indreptau spre
casele locuite de romi. Am intrat in casa si in cateva momente 2 politisti, dintre care unul
imbracat in uniforma si unul civil, au intrat la mine in casa cerandu-mi actul de
identitate. Dupa ce le-am prezentat actul, am fost scos afara in curte, unde se mai aflau 4
persoane legate cu catuse, cate doi, si anume: D.M si V.C, respectiv V.A si H.C. Eu,
impreuna cu T. D, fiul meu, am fost legati cu o alta pereche de catuse. Eu am solicitat sa
nu fiu incatusat cu fiul meu, ci cu o alta persoana. In acel moment, politistul civil, pe
nume S, a cerut un baston de la un reprezentant al politiei de interventie, cu care m-a
lovit atat pe mine cat si pe fiul meu de mai multe ori, peste spate si umarul stang, fiul
meu fiind lovit peste spate. De asemenea, a fost lovita si sotia mea, H.M, de catre acelasi
politist S, aceasta avand in brate un copil. Ulterior ni s-a ordonat celor 7 persoane, 6
incatusati si unul fara catuse, ca o sa mergem  pe jos spre postul de politie Gepiu, « ca
nu sunteti domni, sa mergeti cu masina113. »

In strada principala, alaturi de noi (7 persoane, sase incatusate si una libera) au mai fost
aduse aproximativ 20 de persoane din comunitate si am format un grup. Am fost dusi pe
jos spre postul de politie al comunei Gepiu, fiind insotiti permanent de politisti (in partea
stanga a soselei si in spate). In grup se aflau barbati, femei si copii114

Eu am fost audiat penultimul, declaratia fiind scrisa de politistul S, eu doar semnand-o.
Precizez ca nu stiu sa scriu si sa citesc. Nu am fost audiat in prezenta unui avocat sau
reprezentant al romilor, desi am solicitat sa fiu insotit de consilierul local ales al
romilor. In jurul orelor 13.00 am ajuns acasa115.

Conform declaratiei lui T.D, unul din romii din Gepiu, date cotidianului local Jurnalul
Bihorean, fortele de ordine au folosit excesiv forta in cadrul actiunii din Gepiu si i-au
supus pe romi unui tratament inuman si degradant: “Au venit mascatii dimineata cu

113 Conform declaratiei lui V.F.
114 Idem
115 Idem
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cainii si m-au scos afara din casa. Au vrut sa-mi puna catusele, sa ma lege impreuna cu
tata. Le-am zis sa nu ne incatuseze, ca nu suntem criminali, dar au zis sa nu comentam si
au inceput sa ne loveasca ca pe caini. Ne-or prins ca am furat curent, dar sa ne dea
ameda, nu sa se comporte cu noi ca si cu niste criminali”116.

Presa locala a prezentat pe larg evenimentele petrecute in data de 9 mai 2006 in
localitatea Gepiu, conform comunicatelor si interviurilor reprezentantilor Fundatiei
Ruhama, prezenti la desfasurarea unora dintre evenimentele din Gepiu, conform unor
declaratii ale victimelor si prezentand punctul de vedere al politiei, care neaga cele
intamplate. Ziarul local Jurnalul de dimineata publica, in data de 10.05.2006, un articol
cu titlul “Minte sau nu Politia ?”, in care suspecteaza ca politia minte atunci cand neaga
folosirea fortei in interventia din Gepiu. Cotidianul Realitatea Bihoreana publica, la
aceeasi data,10.05.2006, articolul intitulat ”Romii batuti de Ziua Europei”, care
prezinta punctele de vedere contradictorii privitoare la evenimentele din Gepiu ale
romilor si Fundatiei Ruhama pe de o parte, si a Inspectoratului Judetean de Politie (IJP)
pe de alta parte.117 Articole similare sunt publicate si de cotidienele Jurnal Bihorean118 si
Crisana119. Articole legate de evenimentele de la Gepiu sunt publicate si in data de 11.05
2006 in presa locala, evidentiind punctul de vedere al IJP care contrazice constatarile
din certificatele medico-legale obtinute de patru victime si declaratiile reprezentantilor
Fundatiei Ruhama.120

Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, prin nota de caz intitulata «Gepiu – actiune
pentru prevenirea si combaterea furtului de energie electrica » a purtatorului de cuvant
al Biroului de presa, subinspector Alina Farcuta, emis in data de 09 mai 2006 , a negat
ca pe durata actinunii politia ar fi folosit forta sau mijloacele din dotare. Conform
acestui comunicat, scopul actiunii politiei a fost prevenirea si combaterea furturilor de
energie electrica, rezultatul fiind depistarea a 11 familii care furau energie electrica si
prinderea unui condamnat pentru comiterea unei infractiunii. IJP acuza Fundatia
Ruhama ca a «sesizat in mod nereal mass-media cu privire la folosirea fortei in
derularea actiunii », acuzand-o de dezinformare si neaga de asemenea ca la baza
actiunii politistilor s-ar afla orice motivatie etnica.

Cazul a fost documentat si monitorizat in parteneriat de Romani CRISS si Fundatia Ruhama,
interventia in caz incepand inca din data de 09.05.2006. De asemenea, au fost luate declaratii
extrajudiciare atat din partea victimelor, cat si a martorilor. In data de 24 mai 2006 a fost

116 A se vedea articolul ”Rromii, Electrica si politistii” din Jurnalul Bihorean din data de 10.05.2006.
117A se vedea articolul publicat in ziarul Realitatea Bihoreana, intitulat ”Romii batuti de Ziua Europei”,
din data de 10.05.2006
118 A se vedea articolul publicat in ziarul Jurnal Bihorean, intitulat “Romii, Electica si Politistii”, din data
de 10.05.2006
119 A se vedea articolul publicat in ziarul Crisana, intitulat ”Ziua «victoriei« Detasamentului de
Interventie Rapida asupra romilor din Gepiu”, din data de 10.05.2006
120 A se vedea: articolul publicat in cotidianul Realitatea Bihoreana in data de 11 mai 2006 intitulat
”Romii se vor plange la Bruxelles”; articolul publicat in ziarul Jurnal Bihorean in data de 11.05.2006
intitulat ”Romii se plang la Bruxelles” ; si articolul publicat in ziarul «Crisana« in data de 11.05.2006
intitulat «Leziunile romilor si concluziile medicilor legisti contrazic declaratiile politistilor”
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transmisa o scrisoare catre Inspectoratul Judetean de Politie Bihor, prin care se solicita un punct
de vedere oficial cu privire la acest caz.
La aceeasi data a fost trimisa o scrisoare deschisa catre Ministerul Administratiei si Internelor, cu
privire la conduita unor membrii ai fortelor de politie. Scrisoarea a fost trimisa deasemenea
Presedintiei si Guvernului Romaniei.
Ministerul Administratiei si Internelor a raspuns scrisorii deschise adresate de catre Romani
CRISS prin adresa nr. 8038 din 06.06.2006. In adresa se arata faptul ca, in vederea stabilirii
veridicitatii aspectelor semnalate de presa locala cu privire la evenimentele petrecute in data de 9
mai 2006, conducerea IGPR a dispus efectuarea unor verificari in urma carora s-a stabilit faptul
ca “politistii participanti la actiune au actionat in limitele competentelor legale, fara a fi
incalcate drepturile si libertatilor cetatenilor de etnie roma.“ In continuare, se arata ca “la
formularea concluziei au fost avute in vedere declaratiile politistilor participanti la actiune,
declaratiile celor patru cetateni de etnie roma pentru care S.M.L Bihor  a eliberat  certificate
medico –legale, declaratii ale reprezentantilor S.C Electrica participanti la actiune, ale
primarului localitatii Gepiu si ale prefectului judetului Bihor. De asemenea, Parchetul de pe
langa Tribunalul Bihor a fost sesizat cu privire la presupusele abuzuri savarsite de politistii din
cadrul IPJ Bihor cu ocazia actiunii desfasurate in ziua de 09.05.2006, acesta urmand a se
pronunta potrivit competentei.“
In caz au fost derulate cercetari de catre Politia Salonta, jud. Bihor. Romani CRISS a contractat
un avocat in vederea acordarii de asistenta legala pentru victime. Avocatul a depus plangere
penala la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea impotriva reprezentantilor IPJ Bihor
implicati in caz. Plangerea penala pentru infractiunea de purtare abuziva a fost inregistrata la
Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor la data de 30.05.2006, formand dosarul nr.303/P/ 2006.
Intrucat s-a constatat ca gradul profesional al unuia dintre politisti (comisar) atrage alta
competenta, la data de 14.06.2006 dosarul  a fost declinat la Parchetul de pe linga Curtea de Apel
Oradea, sub dosar nr. 100/P/ 2006, unde se afla si in prezent.

II.2.5 CRISS si altii vs IPJ Iasi

In data de 20 iulie 2007, in jurul orelor 06.00, in satul Zanea din comuna Ciurea, judetul
Iasi a avut loc o interventie a trupelor speciale ale politiei.
Scopul acestei interventii a fost identificarea si prinderea unor persoane care erau
condamnate definitiv si care aveau mandate de executare a pedepsei. Ca urmare a
actiunii politiei, au fost retinute patru persoane, respectiv, S.M, S.F,S.C si S.M. In urma
interventei politiei, un numar de aproximativ 17-18 persoane (printre ele aflandu-se
femei, copii, batrani, bolnavi) au fost agreasate, batute sau  ranite prin impuscare,iar 2
minore in varsta de 12, respectiv 15 ani au fost internate in spital.
Din discutiile purtate cu subcomisarul Mursa, coordonatorul actiunii politiei, au reiesit
urmatoarele:
Actiunea fortelor de interventie  in comunitate a avut toate avizele si aprobarile
necesare, scopul actiunii fiind aducerea la indeplinire a unui numar de 10 mandate de
executare, ce datau din perioada 2002-2006, dintre care la unele se apropiau termenele
de presciptie. Au fost gasite (si arestate)  4 persoane cu 6 mandate, S.M avand 3
mandate, si au ramas de identificat si retinut 6 persoane cu 6 mandate de executare.
Inainte de actiune s-a realizat o analiza a riscurilor, cunoscandu-se faptul ca accesul in
comunitate se realizeaza foarte greu si faptul ca romii „sunt agresivi si ca  folosesc, in
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astfel de situatii, femeile si copiii pe post de scut uman”. Printre altele, ca ilustrare a
„comportamentului  de agresivitate” al romilor, se arata ca politistul din localitate (mai
recent, politist de origine roma) nu are curaj sa intre in comunitate, fiind amenintat de
catre romi.
Pentru realizarea planului de interventie s-au luat in discutie 3 factori de risc:

 atacarea fortelor de ordine de catre membrii comunitatii;
 distrugerea autoturismelor politiei;
 impiedicarea organelor de politie de a executa  mandatele;

La actiune a participat un numar de 128 de politisti, care au fost impartiti pe echipe ce
au intrat simultan in cele 10 locatii unde se presupune ca se gaseau persoanele urmarite.
La 9 dintre cele 10 locatii nu au existat probleme deosebite, nefiind necesara folosirea
armamentului din dotare. Situatia a degenerat la casa lui S.M, fiul bulibasei S.F. Timpul
de cautare, identificare, retinere si imobilizare a acestuia a fost mai mare deoarece se
ascunsese in pod.
Politistii au fost atacati de membrii comunitatii cu „o ploaie de pietre”, caramizi,
existand chiar lupte corp la corp in momentul cand l-au imobilizat si condus la masina
pe S.M. De aceea, a fost necesara folosirea armamentului din dotare, a spray-urilor
paralizante, a focurilor de avertisment trase in plan vertical si care au ricosat, ranind o
parte din membrii comunitatii. Unii dintre  politisti au avut hainele rupte, a fost avariata
o masina a politiei, iar 2 politisti au fost raniti. Acestia au scos certificate medico- legale
si au depus plangere la parchet.
In ceea ce priveste folosirea armamentului din dotare, care a dus la ranirea prin
impuscare a mai multor persoane (inclusiv  a celor 2 minore), domnul subcomisar Mursa
a precizat ca nu detine detalii, dar ca a sesizat parchetul imediat dupa revenirea din
actiune, existand la momentul actual o ancheta a parchetului, care a primit si caseta in
care s-a filmat actiunea politiei. De asemenea, s-a desfasurat o ancheta interna efectuata
de 2 ofiteri de politie din cadrul IGPR
Dl. Mursa crede ca actiunea spontana de protest a romilor fata de fortele de politie a fost
destul de periculoasa, dar nu se poate vorbi de o pregatire anterioara, de o „tehnica
speciala” de aparare folosita de romi.
Din relatarile romilor, au reiesit urmatoarele:
Un numar relativ mare de adulti si minori au fost agresati de fortele de interventie, care
au folosit spray-uri paralizante, cu efect puternic, pulverizate din rezervoare purtate in
spatele lucratorilor de politie. Acestia au reclamat ca, pe durata interventiei politiei, au
fost distrue bunuri persoanale, in special bunurile din locuinte, precum si ca au fost ucisi
prin impuscare un numar de 25 de caini.
Persoanele care au fost batute sau impuscatese se tem sa depuna plangere impotriva
politistilor, deoarece au fost intimidati, amenintati cu represalii, ca li se va interzice
intrarea in Iasi etc. Acesta este si motivul pentru care persoanele agresate si ranite nu au
mers, in prima instanta, sa-si scoata certificate medico-legale.
In data de 20 iulie 2007, un membru al organizatiei Romani CRISS se afla in Iasi. Astfel,
s-a deplasat la spitalul de pediatrie din Iasi, unde se aflau internate cele două fetite, S.G
si S.I. In urma discutiei purtate cu S.M.B, tatal minorei S.G, a reiesit ca in acea
dimineataacesta a auzit galagie si a iesit la poarta, unde a vazut politistii care trageau cu
petarde cu gaze lacrimogene. Apoi l-a auzit pe unul dintre politisti dand ordin sa traga.
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Politistul in cauza se cheama R.D, iar S.M.B il cunostea anterior, fiind din aceeasi
localitate. Bulibasa S.F a precizat, referitor la politistul R.D, ca era un personaj
cunoscut in localitate, avand o relatie buna cu acesta. In momentul interventiei, conform
afirmatiilor lui S.F, Roman Dorel si-a scos cagula si a strigat “Va omor pe toti!”.
Pentru punerea in executare a unui mandat de arestare pe numele lui S.C, politia a
apelat la forta, desi, din relatarile martorilor (fiul si sotia acestuia), S.C a precizat ca se
preda si ca va insoti organele de politie fara a opune rezistenta. S.C a fost luat, aruncat
pe burta cu mainile la spate si imobilizat de 5 politisti. S.C are handicap de gradul 2
accentuat, neputand sa miste o mana si un picior. In acelasi timp in care un echipaj de
politie intra in casa lui S.C, alte trei echipaje intrau in casa unui vecin al acestuia, in
casa fiicei acestuia, S.B, si in casa fiului acestuia, S.I. Fiica, S.B, a precizat ca organele
de interventie i-au amenintat pe cei din casa cu pustile, au strigat la ei si le-au adresat
injurii si apelative ofensatoare precum „tigani borati”. S.B are urme pe corp de la
loviturile aplicate de politisti cu bastoanele de cauciuc. S.I a fost, de asemenea, agresat
de catre politisti, amenintat cu pusca, trantit la pamant si imobilizat timp de 30 de
minute.
Pe langa rudele celor arestat, si cei in casele carora a intrat politia, copii si tineri
neimplicati au cazut victime ale interventiei in forta a politiei. Astfel, S.S, in varsta de 14
ani, a declarat ca se uita la ce se intampla cand 2 politisti l-au prins, l-au pus la pamant
si l-au amenintat cu pusca.
Din relatarile lui S.F (zis I) si ale rudelor acestuia, una dintre cele 4 persoane arestate
de politie in data de 20 iulie 2007, copiii, fratii si tatal lui S.F au fost batuti, 9 copii au
fost injurati si scuipati decatre politisti, iar unul dintre copii, in varsta de 2 ani, a fost
bruscat.
Momentul in care politistii au ranit cele doua minore, S.I si S.G este prezentat in moduri
diferite de catre politie si de catre romi. Seful politiei municipale a precizat ca nu era in
apropierea incidentului. Politia sustine ca au fost trase gloante de avertizare in plan
vertical, deoarece romii devenisera agresivi in urma retinerii lui S.M. Din afirmatiile
politiei, gloantele au ricosat si au ranit cele doua fetite. Din relatarile minorei S.I,
aceasta a iesit din casa insotita de verisoara sa, S.G, deoarece au auzit impuscaturi si
femeile tipand afara. Ajunsa in dreptul portii, S.I a vazut organe de interventie tragand
mai multe gloante la rand in fata si tintind, la un moment dat, spre ele. Ambele fetite au
cazut atinse de alice, iar cei care au tras au plecat cand le-au vazut cazand. Minorele au
fost trasportate la spital de masina serviciului de ambulanta care insotea fortele de
ordine.
Situatia celor doua minore care au fost impuscate este dupa cum urmeaza:

 minora S.G, in varsta de 12 ani, prezinta plaga impuscata in zona
inghinala stanga cu retentie de corp strain radioopac migrator cu
localizare finala in artera lobara inferioara a pulmonului stang, fiind
internata in spital in perioada 20.07.2007 – 17.08.2007. Din certificatul
medico-legal nr. 5100 din 20.08.2007 rezulta ca viata minorei a fost pusa
in pericol si ca necesita 30-35 de zile de ingirijiri medicale. Operatia de
extractie poate fi realizata in Germania sau Statele Unite ale Americii si
costa aproximativ 100.000 euro.

 minora S.I, in varsta de 15 ani, a fost impuscata in bratul si piciorul stang.
Diagnosticul medical a fost: plaga impuscata 1/3 medie antero-externa
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brat stang cu retentie de corp strain radioopac – operat; plaga excoriata
regiunea externa superioara a marelui trohanter stang tratat conservator;
plaga impuscata profunda musculara regiunea externa interioara a
marelui trohanter stang cu retentie de corp strain – operat; plaga
escoriativa contuzionata regiunea scafoidiana dorsala antepicior drept
tratata conservator. In 20 si 21 iulie 2007 au fost extrase alicele, minora
fiind externata in 25 iulie, continuandu-se tratamentul ambulatoriu. In
data de 3 august i s-au scos firele de la operatie. Conform certificatului
medico-legal S.I a necesitat 14-15 zile de ingrijiri medicale.

In data 17 august 2007, Romani CRISS a adresat o scrisoare Inspectoratului General de Politie
precum si Institutului pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii, prin care se solicita şi
informatii cu privire la ancheta administrativă realizata de catre Inspectoratul General de Politie
privind interventia fortelor de ordine in comunitatea de romi din localitatea Ciurea, din data de
20 iulie 2007, precum si rezultatele şi raportul acesteia.
Prin adresa numarul 186.053 din 27.09.2007, Inspectoratul General de Politie comunica
urmatoarele: ”Actiunea fortelor de ordine organizata in data de 20.07.2007 in comuna Ciurea
catunul de Romi Zanea judetul Iasi a fost legala iar Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a
considerat-o justificata si necesara pentru contracarea actiunilor violente a grupurilor de
romi.”. In continuare se arata ca „pentru stabilirea existentei sau inexistentei unor abateri
disciplinare Inspectoratul General de Politie a dispus la data de 26.07.2007 cercetarea
prealabila a sefului D.P.I.R. Iasi  scms R. T.”
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi efectueaza cercetari in dosarul nr 331/P/2007 privind
desfasurarea evenimentelor din dimineata zilei de 20.07.2007 din localitatea Zanea, comuna
Ciurea Judetul Iasi.
Ca urmare a evenimentelor prezentate, romii au formulat mai multe plangeri penale colective
(una a fost semnata de 136 de persoane si adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie), 5 plangeri individuale la Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi,
Parchetului de pe langa Inalata Curte de Casatie si Justitie, Prefectul Judetului Iasi, Ministrul
Justitiei, Ministrul Internelor si Reformei Administrative, Primul-Ministru al Romaniei si
Presedintele Romaniei. Pana in prezent nu au fost primite solutii din partea institutiilor sesizate.
In datale de 22 si 29 octombrie 2007 au fost formulate cinci actiuni civile (reclamanti fiind S.I,
S.M.B, S.D, S.M si S.I) in fata Judecatoriei Iasi, impotriva Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, Inspectoratului Judetean de Politie Iasi, Z.L – seful IPJ Iasi, R.D – seful DPIR
Iasi, M.L – seful Politiei Municipiului Iasi si S.S din cadrul DPIR Iasi. Plangerile au vizat
obligarea paratilor la plata de daune pentru prejudiciile morale si materiale cauzate, in temeiul
art. 1000, alin 3, raportat la art. 998 si art. 999 din Codul civil. In temeiul art. 18, lit. o) din legea
146/1997 s-a solcitat scutirea de taxa de timbru, prejudiciul rezultand din fapta penala. Cauzele
se afla in fata instantei de fond (Judecatoria Iasi), avand termene de judecata in 23, 27, 30
octombrie si 12 si 17 decembrie 2007.
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II.2.6 CRISS, Liga ProEuropa si altii vs. IPJ Mures

In data de 07.09.2006, in urma unei interventii a politiei si a fortelor speciale in
comunitatea din Apalina, Reghin, judetul Mures, a fost identificat un numar de 37 de
victime, dintre care 20 de barbati si 17 femei, 32 de persoane majore si 5 minore, 22 de
persoane impuscate si 15 lovite sau amenintate cu arma, 36 de romi si 1 de etnie
romana,121 precum si ranirea unui numar de trei politisti din cadrul D.P.I.R.122

Din relatarile romilor implicati sau martori in evenimente a reiesit ca in data de
07.09.2006, in jurul orelor 16.00 – 16.30, doua persoane din cartierul Apalina, B.A si
B.G, s-au intalnit, pe o terasa din municipiul Reghin, cu un lucrator de politie din cadrul
Inspectoratului Judetean de Politie Mures, R.O, in speta politistul de legatura cu
comunitatile de romi, intre acestia existand o discutie/altercatie in urma careia politistul
a reclamat la inspectorat ca a fost agresat de cei doi.
Drept urmare, in jurul orelor 17.00-17.30, doua autoturisme de politie, marca Dacia
Logan, in care se aflau circa 7-8 politisti imbracati in civil si o duba a D.P.I.R., in care
aflau 7 politisti imbracati in combinezoane de culoare neagra si cu cagule pe fata, au
intrat in comunitatea de romi din cartierul Apalina, pe str. Caprioarei.
In timp ce masinile se aflau in mers, politistii imbracati in civil l-au chemat pe liderul
comunitatii de romi, Dl. B.I, pentru a discuta cu privire la doua citatii. B.I s-a deplasat
pe str. Caprioarei pe o distanta de aproximativ 10 metri si a observat ca cei doi politisti
D.P.I.R care stateau pe locurile din fata ale dubei isi pregateau spray-urile si pistoalele.
B.I le-a spus: “Ce faceti cu spray-urile in mana? Stati linistiti ca nu se intampla
nimic!”123

Cei doi politisti D.P.I.R au coborat, iar cel de pe locul din dreapta al dubei a inceput sa
dea cu spray si sa loveasca persoanele din jurul dubei, in mare parte femei si copii
minori. Soferul dubei a venit spre B.I, i-a pus pistolul la cap si i-a zis: “Te impusc,
tigane!”, impingandu-l circa 5-6 m. Atunci un politist in civil a strigat sa il lase in pace
pentru ca este liderul romilor si ca ei l-au chemat124.
Politistul D.P.I.R l-a lasat si s-a indreptat spre minorul K.P, in varsta de 16 ani, care
venea in pas rapid, fara a fi inarmat si fara a striga. Politistul D.P.I.R l-a lovit in cap cu
un obiect de culoare neagra, in zona urechii stangi. K.P a cazut la pamant inconstient,
sangerand abundent. In timp ce se afla la pamant, cei doi politisti D.P.I.R l-au lovit cu
picioarele pe K.P, dar s-au oprit cand politistii in civil au strigat sa il lase in pace ca il
omoara. Politistii in civil, impreuna cu K.P si parintii acestuia, au urcat in Logan-uri si
aumers in marsarier pe ulita, au iesit in str. Caprioarei si au plecat spre spital pentru a-i
fi acordate ingrijiri medicale125 lui K.P.

121 Din documentarea realizata de Romani CRISS si Liga ProEuropa, conform discutiilor purtate cu
membrii comunitatii – pentru detalii vezi Raportul de caz.
122 Conform articolului „Ape tulburi la Apalina” aparut in cotidianul 24 de Ore Muresene, in data
19.09.2006.
123 Conform declaratiei extrajudiciare a D-lui B.I.
124 Idem.
125 Idem.
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Intre timp au coborat inca trei politisti D.P.I.R care au folosit sprayul si au lovit un grup
de circa 10-15 persoane. In timp ce Daciile Logan mergeau in masarier pe ulita pentru a
iesi pe str. Caprioarei, soferul dubei D.P.I.R a tras primul foc de arma. Au coborat apoi
inca doi politisti D.P.I.R care, impreuna cu ceilalti doi politisti, au iesit in str.
Caprioarei. Acolo, doi politisti  au inaintat inspre sosea (str. Semanatorilor) iar ceilaiti
doi in sens opus, impuscand si lovind mai multe persoane. Ceilalti trei au continuat sa
loveasca si sa impuste mai multe persoane pe ulita126.
S-au reunit apoi langa duba, unde unul a urcat la volan, trei au mers in fata dubei si alti
trei in spatele acesteia continuand sa traga. Aproape de sosea, o parte dintre politistii
D.P.I.R au ramas fara munitie. In cursul interventiei, politistii D.P.I.R au folosit
urmatoarele arme: spray-uri lacrimogene, grenade lacrimogene, bastoane de cauciuc,
pistoale si pusti.
Din relatarile reprezentantilor IPJ Mures au reiesit urmatoarele:
,,In vederea punerii in aplicare a procedurii de citare, in jurul orei 17, un numar de
sase lucratori de politie si o grupa de sapte lucratori D.P.I.R s-au deplasat in cartierul
Apalina, in vederea depistari a doi agresori si invitarea la sediul politiei.
Ajunsi in cartierul Apalina, politisti au fost intampinati de un numar mare de cetateni
de etnie roma, care au inconjurat masinile politiei. In conditiile intensificarii actelor de
violenta, luptatorii D.P.I.R au coborat din autospeciala.....Urmare a interventiei
luptatorilor D.P.I.R, acestia folosind substante iritant-lacrimogene, cinci spray-uri,16
cartuse cu gloante de cauciuc, 42 de cartuse calibrul 9mm pentru pistol tip Glock, toate
trase in plan vertical si doua grenade’’.

In perioada 11-22 septembrie 2006, Romani CRISS127 si Liga ProEuropa au realizat, in
parteneriat, o documentare asupra acestui incident, pentru stabilirea cursului evenimentelor si
prevenirea unui eventual conflict interetnic. Au fost intervievati romii si martori la eveniment si
au fost purtate discutii, in cadrul uneiserii de intalniri, cu reprezentanti ai autoritatilor locale.
In data de 11.09.2006, reprezentanti ai organizatiilor Romani CRISS si Liga ProEuropa128,
Presedintele Partidei Romilor – filiala Mures si patru persoane din comunitatea de romi din
Apalina129 s-au intalnit la sediul politiei municipale Reghin cu reprezentanti ai politiei – domnul
Ion Cabulea – comandatul Inspectoratului Judetean de Politie Mures, domnul Campeanu –
comandantul Politiei Municipale Reghin, dl. D, procuror in cadrul Parchetul de pe langa
Judecatoria Reghin si reprezentanti ai autoritatii locale, respectiv dl. N. A, Primarul Municipiului
Reghin, dl. Kovacs, consilier local si dl. N.T din cadrul Biroului Judetean pentru Romi –
Prefectura judetului Mures. Intalnirea a avut drept scop evaluarea situatiei la momentul dat, sub
aspectul starii de tensiune existente. Membrii comunitatii de romi au declarat ca starea nu este
tensionata si ca este exclusa posibilitatea unor eventuale incidente cu politia.
In data de 18 septembrie 2006,  europarlamentarele Victoria Mohacsi si Katalin Levai au
efectuat o vizita de documentare in cartierul Apalina, municipiul Reghin, o conferinta de presa si
o intalnire cu autoritatile locale. Astfel, in cadrul conferintei de presa, acestea au afirmat ca

126 Idem.
127 Echipa CRISS a fost compusa din Margareta Matache – Director executiv, Marian Mandache –
Coordonatorul Departamentului de Drepturile Omului si Liviu Daraban – Asistent proiecte.
128 Dl. Marian Mandache – Coordonator al Departamentului  de Drepturile Omului si dl. Liviu Daraban –
Asistent proiecte in cadrul Romani CRISS si respectiv dl. Istvan Haller – Coordonatorul Biroului de
Drepturile Omului in cadrul organizatiei Liga Pro Europa.
129 Dl. B.I – liderul comunitatii, dl. B.L, dl. C.C, dl. C.Z.



86

evenimentele petrecute in 7 septembrie 2006 “au reprezentat o pedepsire colectiva a comunitatii
locale de romi de catre autoritatile statului” si ca “fortele de ordine au folosit armamentul din
dotare la intamplare, fara avertisment, ranind populatia civila din comunitate” . Acestea au mai
adaugat faptul ca au vazut poze cu persoane rome impuscate, “iar acest lucru nu poate fi
acceptat sub nici o forma”. Acestea au mai aratat ca “Membrii Parlamentului European sunt
ingroziti de astfel de actiuni care contravin standardelor europene legale si etice, mai ales ca
acest incident a fost precedat, in ultimele sase luni, de alte trei cazuri similare de incalcare a
drepturilor omului (Pata Rat, Chitila si Gepiu) in Romania.”.
In replica, Ministrul Administratiei si Internelor a trimis o scrisoare celor doua reprezentante ale
Parlamentului European, asigurand ca “interventia in acest caz a fortelor de ordine a avut loc cu
respectarea cadrului legal, iar evenimentul, desi regretabil prin consecintele sale, nu poate fi
reprosat fortelor de ordine, care au fost puse in situatia de a se apara in fata unei multimi
violente, de peste 150 de persoane”.130

In data de 2 octombrie 2006, Romani CRISS a trimis adrese oficiale catre Ministerul
Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul Judetean de
Politie Mures si Institutului pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii 131 in care solicita un
punct de vedere oficial al institutiilor respective, cu privire la derularea evenimentelor din data
de 7.07.2006, in comunitatea romilor din localitatea Apalina, judetul Mures.

In plus, s-a solicitat comunicarea de informatii cu privire la obiectivul actiunii fortelor de
ordine, citatiile procedurale, persoanele ranite din randul fortelor de ordine, ancheta
adminstrativa cu privire la incident si daca au fost realizate raporte cu privire la utilizarea
armelor de foc.

In data de 4 octombrie 2007, CRISS a trimis scrisoarea oficiala catre Primaria si catre Institutia
Prefectului Judetului Mures132, prin care solicita un punct de vedere oficial cu privire la
incidentul din data de 7 septembrie 2006.

Urmare a memoriilor adresate de Romani CRISS Ministerului Administratiei si Internelor si,
respectiv, Inspectoratului General al Politiei Romane, cu privire la evenimentele petrecute in
data de 07.09.2006 conducerea Inspectoratului General al Politiei a dispus verificarea
aspectelor semnalate, in urma careia au rezultat urmatoarele, inter alia: “… s-a stabilit faptul ca
gestionarea evenimentelor de catre ofiterii responsabili din cadrul IJP Mures s-a efectuat in mod
necorespunzator, fapt ce a condus la luarea unor masuri cu incalcarea prevederilor legale in
vigoare si a dispozitiilor interne. […] Cazurile de folosire excesiva a fortei au caracter de
exceptie si nu caracterizeaza conduita profesionala a personalului apartinand Politiei Romane.”

In cazul interventiei fortelor de ordine in cartierul Apalina, Reghin, jud. Mures, in data de
19.09.2006, s-a confirmat precipitarea cu care inalti oficiali ai politiei se pronunta in aceste tipuri
de situatii, fara a avea la baza o cercetarea amanuntita si impartiala a faptelor.
În ceea ce priveşte declaraţia publică a adjunctului comandantului Inspectoratului General al
Poliţiei cu referire la cazul din Apalina, aceasta a fost făcută la câteva ore de la investigaţie. Este

130 Conform Buletinului Informativ nr. 613 din 19.09.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor –
Directia de Informare si Relatii Publice – Serviciul Comunicare Publica.
131 Adresele au numarele de iesire 1022, 1023, 1024 si respectiv 1025 din data de 2 octombrie 2006.
132 Adresele cu numarele de iesire 1036 si respectiv 1037 din 4 octombrie 2006.
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simptomatic faptul că Ministrul Administraţiei si Internelor si adjunctul comandantului IGPR îşi
permit, după o investigaţie cel mult sumară şi în mod cert neconforma cu standardele
internationale in materie, să se pronunţe cu privire la legalitatea intervenţiei poliţiei. Aceste
lucruri subliniază faptul că sistemul de anchetare administrativă la nivelul IGPR nu îndeplineşte
cerinţele minimale de imparţialitate şi eficienta.
Astfel, Ministrul Administratiei si Internelor, dl. Vasile Blaga a declarat133 ca “Politia si-a facut
datoria si a respectat cadrul legal, iar evenimentul, desi regretabil, nu poate fi reprosat fortelor
de ordine, care au fost puse in situatia de a se apara in fata unei multimi violente” . O luna mai
tarziu, in data de 30.10.2006, Inspectoratul General al Politiei Romane a furnizat Romani
CRISS134 urmatorul raspuns: “… s-a stabilit faptul ca gestionarea evenimentelor de catre ofiterii
responsabili din cadrul IJP Mures s-a efectuat in mod necorespunzator, fapt ce a condus la
luarea unor masuri cu incalcarea prevederilor legale in vigoare si a dispozitiilor interne […]”.
De asemenea, raspunsul preciza faptul ca s-a declansat cercetarea prealabila la adresa unui numar
de trei ofiteri de politie responsabili cu gestionarea situatiei: Comisar sef de politie U. V,
Comisar de politie M. A si Subcomisar de politie G.P. In data de 12.02.2007, Inspectoratul
General al Politiei Romane a informat Romani CRISS ca „in urma deliberarii, cu unanimitate de
voturi, s-a constatat nevinovatia politistilor cercetati, respectiv comisar de politie M. A. [...] si
sub-comisar de politie G. P”. Raspunsul nu facea nicio referire la vinovatia sau nevinovatia
comisarului sef de politie U V.
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani C.R.I.S.S si Centrul Rromilor
“AMARE RROMENTZA”, membre ale Aliantei Civice a Romilor din Romania, au initiat, in
data de 09.10.2006, ora 11, a unui mars de protest fata de abuzurile repetate ale politiei in
comunitatile de romi, in contextul ultimului abuz al politiei si al fortelor D.P.I.R in comunitatea
de romi din Municipiul Reghin.

In cazul de la Apalina, Reghin, Romani CRISS a contractat doi avocati pentru a reprezenta
partile vatamate.
Prin ordonanta numarul 704/P/2006 din data 16.01.2007, Parchetul de pe langa Tribunalul Mures
a dispus urmatoarele:
1. Neinceperea urmaririi penale fata de numitii S.P, I.C, M.V, F.M, H.D, P.S, si J.G.P, fata de
care s-au efectuat acte premergatoare sub aspectul savarsiri infractiunii prev.de art 20 rap.la
art.174,175 lit.i Cod penal;
2. Declinarea competentei in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Reghin in vederea
continuarii efectuarii de cercetari penale in cauza, sub aspectul savarsirii de catre sus-numiti a
infractiunilor de purtare abuziva, lovire, vatamare corporala grava prevazute de art.250,180,181
si 182 Cod penal.
Impotriva ordonantei s-a formulat plangere pe de o parte de catre C.S, prin care se solicita
punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a invinuitilor S.P, I.C, M.V, F.M,
H.D, P.S pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor calificat, fapta prevazuta si pedepsita
de art.20 raportat la art.174, art.175 alin.1 lit.i Cod penal.

133 In buletinul informativ nr.613/19.09.2006 - Ministrul Vasile Blaga a adresat o scrisoare
europarlamentarilor Vicktoria Mohacsi si Katalin Levai.
134 Urmare a memoriilor nr. 1022 si 1023 din 02.10.2006 adresate de Romani CRISS, Ministerului
Administratiei si Internelor si, respectiv, Inspectoratului General al Politiei Romane, cu privire la
evenimentele petrecute in data de 07.09.2006
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Pe de alta parte, au formulat plangere in termen restul petitionarilor prin aparator ales, solicitand
tragerea la raspundere penala a celor sapte membri ai echipei D.P.I.R.

II.2.7 Romani CRISS, Asociatia “Romano Suno” si altii vs. IPJ Cluj (caz Bontida)

In data de 3 august 2006, in jurul orelor 19.30 – 20.00, un numar de 5 tineri, intre care
doi minori, sunt ridicatiti de catre politistii din Bontida, judetul Cluj, insotiti de
jandarmi, si transportati la sediul postului de politie din localitate. Asupra acestora
jandarmii au exercitat acte de violentaatat pe traseul urmat spre postul de politie, cat si
in sediul postului de politie.
Din relatarile romilor reiese ca actiunea politiei a vut loc ca urmare a altercatiei pe care
au avut-o cu trei tineri din aceiasi localitate, in cursul lunii iulie. Potrivit declaratiei lui
K.E, in data de 3 august 2006, in jurul orei 19.30, in timp ce se afla in fata unui magazin,
impreuna cu alti doi tineri, in dreptul sau opresc doua masini, respectiv un autoturism
Dacia Logan si o duba de culoare albastra, apartinand jandarmeriei. Din autoturismul
Dacia a coborat un politist, imbracat cu un tricou de culoare verde135, care l-a intrebat
daca numele sau este K.E, ulterior invitandu-l sa intre in duba. In momentul in care a
dorit sa intre in duba,  acesta este lovit cu pumnul in piept de catre un reprezentant al
jandarmeriei, loviturile continuand, dupa ce s-a asezat pe bancheta, in zona coastelor si
in piept136.
Cele doua masini isi continua deplasarea spre comunitatea de romi din localitatea
Bontida, iar la intersectia dintre strada principala si strada Florilor137 sunt urcate in
duba alte doua persoane, asupra carora jandarmii au exercitat, de asemenea, acte de
violenta. A doua persoana urcata in duba este minorul B.D.B. Potrivit declaratiei
reprezentantului legal al acestuia, in data de 3 august 2006, in jurul orelor 20.00, in timp
ce se deplasa catre o unitate comerciala pentru a cumpara paine, cele doua masini
opresc la o distanta de aproximativ 10 metri de locul unde acesta se gasea, unul dintre
politisti facand semn catre un jandarm sa il invite in duba. In momentul in care minorul
refuza sa urce in masina, acesta este lovit de catre un jandarm cu pumnul in fata. In
urma loviturii, minorul a fost trantit pe podeaua masinii. Un alt jandarm il ridica si il
aseaza langa K.E, acesta lovindu-i pe ambii cu pumnul in coaste si piept.
Urmatoarea persoana urcata in duba jandarmeriei este M.L. Potrivit declaratiei
acestuia, in data de 3 august 2006, in jurul orei 20.00, in timp ce intentiona sa se
deplaseze spre o unitate comerciala, a observat cele doua masini, respectiv autoturismul
Dacia Logan si duba de culoare albastra apartinand jandarmeriei. Si acesta este invitat
sa urce in duba de catre politistul imbracat cu tricou de culoare verde si, cand a urcat,a
vazut ca in duba se aflau ceilalti doi tineri, respectiv K.E. si B.D.B. Acesta din urma
plangea si ii ruga pe jandarmi sa nu il mai loveasca. M.L este lovit si el de catre unul
dintre jandarmi cu pumnul in fata, iar ulterior in fata si in coaste138.

135 Potrivit declaratiei victimei, acesta este incadrat la Postul de Politie al comunei Bontida;
136 A se vedea in acest sens declaratia victimei K.E, prezenta la dosarul Romani CRISS.
137 Strada pe care locuieste o parte din comunitatea de romi;
138 Potrivit declaratiei victimei, acesta a fost asezata in pozitie culcat, cu capul intre picioarele
jandarmului.
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Cele doua masini isi continua deplasarea prin comunitatea de romi, oprindu-se la
locuinta minorului N.F.S, care este urcat in autoturismul Dacia Logan. In acelasi
autoturism este urcat si K.T, fiind luat din locuinta proprie.
Cei cinci tineri romi sunt transportati la sediul postului de politie al comunei Bontida. In
sediul postului de politie sunt exercitate, de catre un jandarm, acte de violenta asupra
minorului N.F.S, K.T si K.E. Reprezentantii jandarmeriei au intocmit procese verbale
pentru trei dintre cei cinci tineri in legatura cu un scandal petrecut in data de 21 iulie
2006 in localitatea Bontida.
La iesirea din sediul postului de politiei doi dintre tinerii romi au lesinat, fiind solicitata
interventia Serviciului de Ambulanta Cluj. In urma incidentului,  trei dintre tinerii
condusi la postul de politie s-au prezentat la medicul legist, unde au fost constatate
urmatoarele: ”excoriatie la nivelul regiuni parietale, tumefactie, echimoza violacee
palida, in acest sens au fost eliberate certificate medico-legale victimelor”.139

Romani CRISS a documentat cazul in perioada 3-4 august 2006, in parteneriat cu Asociatia
“Romano Suno” din Cluj. Reprezentantii celor doua organizatii au purtat o discutie cu
reprezentatii politiei locale si au luat declaratii din partea victimelor si a martorilor.
In data de 21 august 2006, Romani CRISS a solicitat comunicarea unui punct de vedere oficial
asupra evenimentelor din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane (IGJR),
Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), Inspectoratului Judetean de Jandarmi Cluj
(IJJ),  Inspectoratului Judetean de Politie Cluj (IPJ), Ministerului Administratiei si Internelor
(MAI) si Postului de Politie Bontida.140

Prin adresa nr. 832962 din 01.09.2006, IPJ Cluj a aratat ca, urmare a plangerilor penale
formulate cu privire la altercatia din data 21 iulie 2006, in data de 3 august 2006 a avut loc o
actiune pentru identificarea autorilor agresiuni, solicitandu-se sprijinul IJJ Cluj. Intrucat din
declaratiile tinerilor codusi la postul de politie rezulta ca cei care i-au agresat au fost lucratorii ai
Inspectoratului Judetean de Jandarmi Cluj, lucrarea a fost inaintata acestei institutii pentru
competenta solutionare. Prin adresa cu nr. 77.025 din 12.09.2006, IGPR a aratat ca ”din
declaratiile tinerilor romi care au fost condusi la sediul postului de politie rezulta ca au fost
agresati in duba jandarmeriei, de catre lucratorii jandarmi si nu de catre politstii de la postul de
politie, pe care ii cunosc”.
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj, prin adresa nr. 867799 din 13.09.2006, a aratat ca “N.F
a fost acostat si batut de 10-15 persoane de de etnie roma”. Intrucat acesta nu a putut sa ofere
numele suspectilor, ci doar porecle si semnalmente, in baza plangerii penale formulate de N.F, in
data de 03.08.2006, in jurul orelor 19.00, echipajul de jandarmi si lucratorii de politie s-au
deplasat in comunitatea de romi unde i-au identificat pe V.N si B.D.Br si s-a luat masura
sanctionarii contraventionale de catre jandarmi pentru provocare si participare efectiva la un
scandal141. Dupa intocmirea proceselor-verbale de sanctionare, acestia au parasit postul de
politie, iar din rapoartele jandarmilor si politistilor participanti nu reiese ca asupra celor doi s-au
exercitat violente fizice sau contrangeri.
Lucratorii de politie si jandarmii au revenit in comunitatea de romi unde au identificat pe K.T.,
K.E., N.F.S.142, B.D.B. si M.L. participanti la scandalul din 21.07.2006 au fost condusi la postul
de politie.

139 Potrivit  certificatelor medico - legale numarul :4893,4894,4895 din 04.08.2006
140 Conform adreselor Romani CRISS cu nr. de iesire 912-917 din 21 august 2006.
141 V.N a fost sanctionat cu avertisment scris si B.D.Br cu amenda in cuantum de 500 lei.
142 K.T, K.E, N.F.S au fost sanctionati contraventional cu amenda in cuantum de cate 200 lei.
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In timp ce jandarmii intocmeau procesele-verbale de sanctionare, in fata sediului de politie “s-au
adunat in jurul orelor 20,30 aproximativ 80-100 de cetateni de etnie roma, majoritatea femei si
copii, nemultumiti ca persoanele respective erau sanctionate contraventional, si care aducea
injurii si amenintari la adresa fortelor de ordine. Printre acestia se afla si numitul T.I. cu
domiciliul in localitatea Bontida, consilier local si reprezentant al Partidei Romilor care incerca
sa medieze si sa aplaneze conflictul izbucnit, care in declaratia data cu ocazia evenimentelor nu
a vazut jandarmi sau politsti care sa exercite violente sau loviri asupra persoanelor de etnie
roma conduse la postul de politie”. Pentru a evita orice suspiciuni cu privire la savarsirea unor
acte de violenta, a fost permis accesul in postul de politie numitilor B.D.Br, T.I, M.A si C.I.
IJJ Cluj a mai arata ca, la iesirea jandarmilor din postul de politie, “cetatenii de etnie rroma,
aflati in strada vociferand repetat, au inconjurat autovehiculul unitatii noastre, asezand copii in
fata acestuia, incercand prin aceasta sa impiedice deplasarea efectivelor de jandarmi din fata
postului de politie. Jandarmii au sesizat ca 2 (doua) persoane de etnie roma s-au intins pe jos in
fata sediului Postului de politie cu scopul de a incita multimea la acte de violenta, motivand ca
au recurs la acest gest datorita faptului ca au fost bruscati de efectivele de jandarmi si politie .
Dupa somarea prin portavoce de catre comandantul grupei, persoanele turbulente s-au
dispersat.” Dupa punerea in miscare a autovehiculului, in timp ce se deplasa spre iesirea din
localitate, din multimea adunata au fost aruncate mai multe pietre, una dintre aceste producand
spargerea lunetei masinii.
Anterior parasirii postului de politie de catre jandarmi, din multimea adunata in fata acestuia s-a
aruncat o piatra in sediul politie, provocand spargerea unui geam. Ulterior, in urma cercetarilor
efectuate de politie, s-a reusit identificarea autorului “in persoana minorului, B.C, in varsta de
11 ani, care a fost cercetat pentru mai multe furturi comise pe raza comunei Bontida”.
IJJ Cluj a concluzionat ca, in urma verificarilor si cercetarilor efectuate in cauza, rezulta ca
actiunea comuna a echipajului de jandarmi si a politistilor s-a desfasurat legal, in baza ordinelor
si instructiunilor in vigoare, iar in rapoartele intocmite atat de politistii cat si de jandarmii
participanti la actiune acestia sustin ca nu au exercitat asupra cetatenilor de etnie rroma condusi
la post constrangeri morale sau fizice, loviri sau alte violente, dimpotriva cele care au avut de
suferit (distrugeri) in urma actiunii fiind cele doua institutii.
Pe viitor, s-a dispus ca actiunile sa fie filmate si inregistrate pe suport magnetic, pentru a servi ca
mijloc de proba si a nu mai exista interpretari sau divergente asupra modului de comportare a
ambelor parti.
Prin adresa nr. 13941 din 28.09.2006, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane reafirma
cele prezentate de IJJ Cluj si concluzioneaza ca actiunea s-a desfasurat in mod legal, in baza
ordinelor si instructiunilor specifice institutiei.
In acest caz, Romani CRISS a contractat un avocat pentru reprezentarea in instanta a intereselor
victimelor. Astfel, in data de 28.08.2006, a fost introdusa plangere penala impotriva
reprezentantilor jandarmeriei.
Prin rezolutia nr. 17/P/2007 din data de 20 iunie 2007, Parchetul Militar Cluj a dispus
neinceperea urmaririi penale impotriva reprezentantilor jandarmeriei.

II.2.8 CRISS si C.M vs. Politia Transporturi Bucuresti

In ziua de 08.11.2005, in jurul orelor 10.00 A.M, in timp ce se indrepta impreuna cu mama
sa catre casa, minora C.M, in varsta de 13 ani, vrand sa tranverseze liniile de cale ferata
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din spatele statiei CFR Chitila Triaj, a fost impuscata de catre un politist din cadrul Politiei
Transporturi Bucuresti.
Potrivit declaratiilor extrajudiciare date de catre victima si martorii prezenti, C.M a fost
impuscata in timp ce se afla cu spatele la politist, in momentul in care cobora pe scarile
unui tren stationat pe linia pe care trebuia sa o traverseze pentru a se indrepta spre casa
unde domicilia. In declaratii se mentioneaza ca nu a existat  nici un moment in care viata
sau intergritatea fizica a politistului sa fie puse in pericol.
Conform acelorasi declaratii, distanta de la care s-a tras asupra minorei a fost de maxim 3
metri.

Imediat dupa ce a impuscat-o pe C.M, politistul a fugit si s-a urcat intr- una dintre locomotivele
aflate in apropiere si care circula cu vitezaredusa.
Victima a fost dusa la Spitalul Universitar Central, unde a fost operata, extregandu-i-se, in
prima faza, un numar de 15 alice din ficat. C.M a  ramas internata in spital o luna de zile.In
biletul de externare din spital, emis indata 8 decembrie 2005,  se specifica internarea la sectia
Chirurgie II, cu diagnosticul: plaga impuscata; explozie hepatica; soc hemoragic;
hemoperitoneu masiv; pleurezie; fracturi costale drepte IX.
Din cauza gravitatii leziunilor suferite prin impuscare, minora CM a fost ulterior internata,
suferind alte interventii chirurgicale (vezi celelalte bilete de internare in spital sunt la date
diferite), conform biletului de iesire din spital din data de 1 martie 2006, in care se specifica
internarea la sectia Chirurgie II cu diagnosticul traumatism toraco – abdominal prin impuscare,
urmata de o alta internare si iesire din spital, conform biletului din data de 31 mai 2006 in cadrul
sectiei Chirurgie II cu diagnosticul plaga impuscata hepatica.
Romani CRISS a contractat un avocat pentru a reprezenta victima in fata instantei de judecata.
Acesta a introdus, in numele minorei, o plangere penala impotriva politistului de la Politia
Transporturi Bucuresti, plangere care a fost inaintata Parchetului de pe langa Tribunalul
Bucuresti.
Pana la sfarsitul anului 2007, desi de la data la care a avut loc actiunea prin care a fost impuscata

C.M au trecut 2 ani si in ciuda numeroaselor solicitari pe care avocatul contractat de Romani
CRISS le-a facut, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti nu trecuse la identificarea
politistului care a tras, fiind audiata doar minora.

II.2.9 Romani CRISS, Asociatia “Romano Suno” si altii vs. IPJ Cluj (Caz Pata Rat)

La groapa de gunoi a oraşului Cluj-Napoca, în zona cunoscută sub numele de Pata Rât,
trăiesc mai mult familii de romi, ai căror membri insumeaza aproximativ 120 de
persoane. Aceştia locuiesc în 15 colibe improvizate din scânduri, acoperite cu nailon şi
smoală, conditiile de locuit fiind precare. Îndeletnicirea principală a acestora este
colectarea deşeurilor metalice şi a altor categorii de deşeuri din groapa de gunoi, pe
care apoi le valorifica pentru a-si asigura veniturile pentru subzistenţă. Aceste persoane
au trăit timp de 7 ani în zona Pădurii Mănăştur, dar au fost mutate de acolo de către
Poliţia şi reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca. 143

În zilele de 05.11.2005, respectiv 08.11.2005, s-au dsfăşurat două razii succesive ale
poliţiei clujene, efectivele care au participat la aceste acţiuni făcând parte din Forţa 7,
respectiv Forţa 2, structuri ale Poliţiei. Acţiunile au vizat identificarea unor presupuşi
infractori care ar fi sustras bunuri din cabanele aflate în zonele limitrofe gropii de gunoi.

143 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor , prezente la dosarul Romani CRISS.
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Prima razie a politiei. In data de 05.11.2005, doi cai apartinand romilor au disparut,144

motiv pentru care toti barbatii s-au mobilizat si au plecat in cautarea cailor. Acest lucru
s-a intamplat spre seara, acasa ramanand copiii si femeile.
In jurul orei 23.00, un numar de 20 de politisti si reprezentanti ai fortelor speciale s-au
deplasat in comunitatea de romi din Pata Rat, ca urmare a unor sesizari cu privire la
existenta unor bunuri furate.145 Ajunsi la fata locului, politistii au strigat „Suntem de la
politie de la sectorul 7, Forta 7! Iesiti afara!”.
Politistii au scos afara toate persoanele pe care le-au gasit in colibe, prinzandu-le de cap
sau de par si le-au aruncat la pamant.146 Acelasi tratament a fost aplicat si persoanelor
care se aflau deja afara. Fortele de ordine au adunat toate femeile si copiii intr-un singur
loc, iar o parte dintre lucratorii de politie au inceput sa perchezitioneze colibele.
Mai multi politisti din randul fortelor speciale au intrat in colibe si au inceput sa confiste
tot ce gaseau. Au confiscat televizoare, casetofoane, coverturi, bani, telefoane si baterii
de masina.147 Bunurile au fost bagate in masina politiei. Romii nu au semnat nici un act
de confiscare (proces-verbal).
In timpul in care fortele speciale cautau in colibele romilor, o fata din comunitate a
incercat sa scoata din coliba niste haine ca sa imbrace copiii. Un reprezentant al fortelor
speciale a vazut-o si a trantit-o la pamant. In timp ce aceasta se afla la pamant, politistul
in cauza i-a aplicat mai multe lovituri cu bastonul peste maini, picioare si spate,
eveniment la care au asistat si  copiii. Politistul nu s-a oprit pana cand fata nu a fugit din
mainile lui si s-a adapostit la o batrana din comunitate.
Un reprezentant al fortelor speciale a luat o legatura de fan, a aprins-o si a aruncat-o in
coliba fetei batute. Coliba a luat foc, iar focul s-a extins si la o coliba invecinata. Astfel,
doua colibe au fost arse integral. In acest timp, femeile si copiii romi erau adunati si
culcati la pamant. Copiii au inceput sa planga si unele femei au inceput sa urle de frica,
motiv pentru care reprezentantii fortelor speciale si politistii i-au injurau si au strigat sa
inceteze.
La data documentarii cazului, conform relatarilor parintilor, copiii au ramas socati de
cele intamplate, unii dintre ei nemaiputand sa doarma noaptea. Dupa plecarea politiei,
romii au constatat ca din colibe le lipsesc bunuri de valoare chiar si bani.
A doua razie a politiei. In data de 08.11.2005, in jurul orei 05.00 - 05.30, un numar de
60 de cadre ale politiei, inclusiv din randul fortelor speciale, au facut o a doua razie la
groapa de gunoi pentru prinderea unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de
furt. 148

Politia si reprezentantii fortelor speciale au imprejmuit intreaga zona locuita de catre
romi. Ajunsi in fata colibelor au strigat: „Politia, iesiti afara, suntem de la sectorul doi,
Forta doi!”. Afara se aflau cativa romi pe care i-au trantit cu fata la pamant. Au recurs
apoi la scoaterea celorlalti romi care erau in colibe. Au spart usile,  i-au prins de cap
sau de par si i-au aruncat afara din colibe cu fata la pamant. Dupa ce toate persoanele
din comunitate au fost scoase afara din colibe, politistii i-au impartit: barbatii intr-o
parte si femeile intr-o parte.

144 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor, prezente la dosarul Romani CRISS.
145 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor, prezente la dosarul Romani CRISS.
146 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor, prezente la dosarul Romani CRISS.
147 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor, prezente la dosarul Romani CRISS.
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Pe barbatii i-au culcat cu fata la pamant, le au pus piciorul pe cap si i-au incatusat. In
timp ce erau la pamant, unii au fost loviti de catre fortele speciale, in repetate randuri,
cu pumni si picioarele in spate. ”I-au aruncat in masini ca pe niste caini”149 si au fost
dusi la sectia de politie pentru audieri.
In acest timp, femeile au fost nevoite sa se grupeze in fata colibelor impreuna cu copiii
care plangeau in continuu.
Fortele speciale au perchezitionat fiecare coliba in parte, luand orice bun care
considerau ca este dobandit ilicit. Toate bunurile, inclusiv doi porci, au fost duse in
masina politiei. . Unul dintre porci a fost pus in portbagajul unei masini de politie de
catre un politist care a spus „ii bag un mar in gura si mananc costita si eu.  Numai voi sa
mancati carne, tiganilor?!”150. Dupa ce au confiscat bunurile din colibe,  politistii s-au
dus in spatele celor 13 colibe ramase si au aprins, cu bricheta, nailonul care le
acoperea. Focul s-a extins foarte usor, colibele romilor arzand in intregime.
Chiar daca romii nu s-au manifestat in mod violent, acestia au fost loviti cu bastoanele
din dotare de catre reprezentantii fortelor speciale151, cauzandu-li-se rani la cap. O parte
dintre violentele exercitate au fost surpinse in format video de jurnalistii care insoteau
fortele de ordine.
Deşi era însărcinată în luna a II-a, C.M a fost bătută de fortele de ordine cu o scândură,
până când scândura s-a rupt, pentru că a întrebat unde este dus bărbatul sau şi pentru că
a încercat să scot din coliba câteva haine şi bunuri. C.M a fost lovită peste mână, peste
spate şi peste picioare. 152

L.D a fost lovită peste faţă de mai multe ori de către un agent de poliţie pentru că le-a
cerut politistilor să nu îl mai lovească pe soţul sau şi a încercat să scoata din colibă
câteva lucruri personale.
L.L a fost lovită cu pumnul în tâmplă pentru că a îndrăznit să strânga lucrurile din colibă
şi să le puna în căruţă, în condiţiile în care unul dintre reprezentantii forţelor de ordine
i-a spus să plece din colibă şi să lase lucrurile acolo pentru că altfel o va lovi.
L.A a fost lovit cu pumnul în faţă de către o persoană care face parte din forţele speciale
si care a intrat peste el în colibă, unde dormea cu feţita sa. Nu cunoaste motivul pentru
care a fost lovit pentru că nu a fost avertizat în prealabil să faca sau să nu faca ceva.
L.T a fost bătut de către agenţii de ordine, aşa cum reiese din materialul filmat şi difuzat
de către Antena 1. In materialul video se observă cum L.T este lovit în mod repetat în cap
şi trântit la pământ, chiar dacă nu s-a manifestat în nici un fel, nici fizic, nici verbal faţă
de forţele de ordine.
In timp ce s-a dat foc colibelor, un copil se afla inauntru. Mama acestuia s-a aruncat in
coliba dupa copil pentru a-l salva si a reusit sa-l scoata, dar copilul a suferit arsuri
puternice la piciorul drept153.
Toate familiile au ramas atat fara colibe cat si fara haine, acte de identitate sau alte
bunuri personale deoarece politistii nu le au permis sa isi scoata ceva din colibe.
Femeile au plecat spre sectia de politie unde au fost dusi barbatii din comunitate. La
politie nu le a fost permisa intrarea in sectie si a avut loc o altercatie verbala intre

149 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor, prezente la dosarul Romani CRISS.
150 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor, prezente la dosarul Romani CRISS.
151 Conform inregistrarii video a postului Antena 1.
152 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor, prezente la dosarul Romani CRISS.
153 Conform declaratiilor extrajudiciare ale victimelor si martorilor, prezente la dosarul Romani CRISS.
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politistii si femei. Barbatii au fost amprentati, fotografiati siinterogati. Niciunul dintre ei
nu a recunoscut nici una dintre faptele incriminate de catre politisti. Romii sustin ca nu
au semnat nimic la sectia de politie.
Unul dintre romii care a intretinut un dialog verbal mai violent cu unul dintre politisti a
fost dus in spatele sectiei de politie. Acolo a fost legat si batut cu bastonul peste picioare,
pe coapse, spate si incheieturi. Nu au fost formulate acuzatii impotriva niciuneia dintre
persoanele retinute.
In jurul orei 12.00 au fost trimisi acasa. A doua zi, in comunitatea de romi au venit
reprezentanti ai politiei care au adus hamurile pe care le-au confiscat, spunand ca nu
sunt furate.
Incepand cu data de 08.11.2005, romii traiesc in camp liber, ezitand sa isi
reconstruiasca locuintele, de teama ca evenimentele s-ar putea repeta.

In urma vizitei de documentare efectuate impreuna cu Gabriel Dandoci, monitor de drepturile
omului, Romani CRISS a contractat un avocat care sa reprezinte interesele romilor in instanta.
Avocatul a introdus o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, actiunea
fiind motivata astfel:

Consideratii
“Infracţiunea de purtare abuzivă – formă simplă şi formă agravată. Condiţia subiectului
activ este îndeplinită, agenţii de poliţie fiind funţionari publici în sensul legii penale. Condiţia ca
actele să fie săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu este de asemenea intrunita, deoarece
vinovaţii se aflau în acel loc tocmai pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu. In ceea ce priveşte
latura obiectivă a infracţiunii, mai concret elementul material, agenţii de poliţie, care trebuie
identificaţi în cadrul urmăririi penale ce se impune a fi începută în cauză, au recurs la acte de
violenţă şi expresii jignitoare la adresa victimelor. Or, aceste fapte reprezintă elementele
constitutive al infracţiunii de purtare abuzivă, atât în forma sa simplă, cât şi în forma agravată.
Cât priveşte latura subiectivă, respectiv forma de vinovăţie cu care au fost săvârşite aceste acte
materiale, din latura obiectivă rezultă în mod clar că s-a acţionat cu intenţie directă, autorii
conştientizând rezultatul acţiunii lor şi dorind acest rezultat (de altfel, imaginile difuzate la
televiziune susţin acest lucru).
Infracţiunea de ameninţare. Elementele constitutive ale infracţiunii sunt prezente. Victimele au
fost ameninţate chiar şi cu moartea de către agenţii de poliţie care au participat la cele două
misiuni. Atâta vreme cât se poate dovedi elementul material al infracţiunii de ameninţare,
inclusiv prin declaraţii ale martorilor şi ţinând cont de faptul că aceste acţiuni au fost săvârşite în
scopul de a intimida, ele au fost săvârşite cu intenţie directă.
Având în vedere faptul că suntem în prezenţa unui fapt în cazul căruia acţiunea penală se pune în
mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, a fost sesizat in mod explicit parchetul
pentru a identifica persoanele vinovate, astfel incat, în urma stabilirii identităţii acestora, să poata
fi utilizata calea plângerii prealabile directe.
Infracţiunea de distrugere în formă agravată. Conform art. 217, alin. 4 din Codul penal,
acţiunea de distrugere a unui bun, indiferent de acţiunea concretă prin care se săvârşeşte, dacă
are loc prin incendierea bunului respectiv, atrage o pedeapsă mai mare decât in cazul distrugerii
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în formă simplă. Raportat la împrejurările concrete ale cauzei, sunt îndeplinite elementele
constitutive ale acestei infracţiuni. Astfel, acţiunea de distrugere a avut loc fiind evidentă după
rămăşiţele colibelor distruse. De asemenea, faptul că au fost distruse prin incendiere este dovedit
atât cu aspecte obiective,  urmele lăsate de foc, dar şi subiective, in speta declaraţiile tuturor
celor care locuiau în colibe.
In privinta autorilor, trebuie identificate strict persoanele care au aprins focul, deoarece toate
probele arată că incendiul a fost pornit în timpul celor două misiuni ale poliţiei în zonă. Toate
împrejurările conduc spre concluzia că acţiunea a fost săvârşită cu intenţie directă (în unele
colibe au fost aruncate mănunchiuri de fân aprins pentru a le da foc in mod direct). Alte colibe s-
au aprins de la cele care ardeau deja, împrejurare care nu înlătură caracterul penal al faptei, ci
doar modifică elementul subiectiv, vinovăţia, din intenţie directă în intenţie indirectă (raportat la
modul de dispunere al colibelor, este evident că incendiind una dintre ele autorii au acceptat şi
incendierea celorlalte, mai ales că ştiau din ce material au fost confecţionate). Acest aspect este
lipsit însă de implicaţii practice, de vreme ce în cazul ambelor forme de vinovăţie se realizează
conţinutul infracţiunii de distrugere.”

II.2.10 CONSIDERENTE PRIVIND SOLUTIONAREA CAZURILOR

In cauza Keenan impotriva Marii Britanii, prin Hotararea din 3 aprilie 2002, Curtea Europeana a
Drepturilor Omului mentioneaza, sub aspectul incalcarii art.3, ca: “ este important de amintit ca
autoritatile au o obligatie de protejare a sanatatii persoanelor private de libertate. Absenta unui
tratament medical adecvat poate semnifica un tratament contrar art. 3 din Conventie”.
In cauza Al-Adsani impotriva Marii Britanii, prin Hotararea din 21 noiembrie 2001, CEDO
mentioneaza ca: “In mod cert , art.1 si art.3 combinate fac sa existe, pentru statele parti, obligatii
pozitive menite sa impiedice tortura si alte forme de rele tratamente si sa asigure o reparatie”.
Astfel, in jurisprudenta sa, CEDO a spus ca aceste doua dispozitii comanda statelor sa ia masuri
apte sa impiedice indivizii tinand de jurisdictia lor sa fie supusi la torura, pedepse ori tratamente
inumane sau degradante.
De asemenea, a concluzionat ca art. 13 combinat cu art. 3 impune statelor obligatia de a efectua o
ancheta aprofundata si obiectiva cu privire la cazurile de tortura si a considerat ca atunci cand un
individ afirma, intr-un mod care poate fi sustinut, ca a suferit violente grave, ilicite si contrare art
3 din partea politiei sau a altor servicii comparabile ale statului, aceasta dispozitie, combinata cu
indatorirea generala impusa statelor prin art.1, cere in mod implicit sa aiba loc o ancheta oficiala
efectiva.
In cazul Cazul Pantea impotriva Romaniei, in Hotararea din 03.09.2003, referitor la caracterul
adecvat al investigatiilor intreprinse de autoritatile interne:
1. Curtea reaminteste ca, atunci cand o persoana reclama ca a suferit, din partea politiei sau a
altor servicii comparabile ale statului, tratamente contrare articolului 3 al conventiei, aceasta
dispozitie, coroborata cu obligatia generala impusa statului prin articolul 1 de a “recunoaste
pentru orice persoana aflata sub jurisdictia lor drepturile si libertatile prevazute (...) [in]
Conventie”, implica efectuarea unei anchete oficiale efective.
Aceasta ancheta, similara cu cea solicitata prin articolul 2, trebuie sa poata conduce la
identificarea si sanctionarea persoanelor responsabile. Daca lucrurile nu se intampla astfel, in
ciuda importantei sale fundamentale, interdictia legala generala a tratamentelor inumane sau
degradante va fi ineficienta in practica, si va fi posibil ca, in anumite cazuri, functionarii publici
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sa incalce, bucurandu-se de o cvasi-impunitate, drepturile celor supusi controlului lor (Labita,
precitat, § 131 ; Assenov, precitat, § 102).
In materie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului reaminteste, in egala masura, ceea ce a
declarat in decizia din cazul Ilhan versus Turcia din 27 iunie 2000: “(…) exigenta articolului 13
din Conventie si in virtutea caruia orice persoana ce are o reclamatie cu privire la violarea
articolului 3 trebuie sa dispuna de un recurs efectiv care sa ofere in general recurentului un
remediu si garantiile procedurale necesare impotriva posibilelor abuziri ale functionarilor
publici. (…) chestiunea de a sti daca este adecvat sau necesar, intr-un caz dat, constatarea unei
violari procedurale ale articolului 3, va depinde de circumstantele concrete ale spetei” ([GC],
nr. 22277/93, § 92, CEDH 2000-VII).
2. Curtea reaminteste ca obligatia care incumba autoritatilor interne, conform conventiei, de a
oferi un recurs efectiv pentru a valorifica reclamatiile fondate pe articolul 3 nu presupune, in
mod necesar, sanctionarea cu orice pret a functionarilor publici implicati in posibile cazuri de
rele tratamente. Conventia solicita numai “investigatii potrivite pentru a conduce la pedepsirea
vinovatilor” (Egmez versus Cipru, nr. 30873/96, § 70, CEDH 2000-XII).
3. Fara indoiala, autoritatile interne nu au ramas pasive fata de acuzatiile grave de rele
tratamente in cazul reclamantului. Totusi, din avizul CEDO, acest lucru  nu este suficient pentru
a elibera Statul de responsabilitate in ce priveste incalcarea articolul 3 din conventie sub aspect
procedural. Curtea reaminteste in acest sens ca autoritatile nu trebuie sa subestimeze importanta
mesajului pe care il trimit catre toate persoanele implicate, si opiniei publice, atunci cand decid
sa inceapa sau nu urmarirea penala a functionarilor publici banuiti de aplicarea de tratamente
contrare articolului 3 din conventie. In particular, CEDO apreciaza ca autoritatile nu trebuie, in
nici un caz, sa lase impresia ca sunt dispuse sa lase asemenea tratamente nesanctionate (Egmez,
precitat, § 71).
Pornind de la cazurile similare deja soluţionate de către Curtea Europenă pentru Drepturile
Omului şi având în vedere cazurile documentate de către Organizaţia Romani CRISS cu privire
la acţiunile abuzie ale poliţiei în comunităţile de romi, câteva concluzii se pot despinde:

- necesitatea elaborării de tipuri de intervenţie adaptate în comunităţile cu grad de coeziune
crescut şi implicarea activă a poliţiştilor de etnie romă în astfel de acţiuni;
- pregătirea profesională continuă a lucrătorilor din poliţie cu privire la respectarea drepturilor
omului, principiului nediscriminării, promovării bunei guvernări în comunităţile multiculturale;
- asigurarea unui interpret în cursul intervenţiilor poliţiei în comunităţile de romi pentru a facilita
comunicarea dintre comunitate şi lucrătorii de poliţie;
- elaborarea unor proceduri interne imparţiale de evaluare şi verificare a intervenţiei poliţiştilor
în comunităţile de romi;
- sancţionarea personelor găsite vinovate de intervenţii abuzive, astfel încât să descurajeze pe
viitor astfel de atitudini;
- analizarea cazurilor de abuz al poliţiei documentate de către Romani CRISS  în cadrul Comisiei
Ministeriale pentru Romi din cadrul MIRA şi asigurarea unor proceduri de investigaţii
transparente privind intervenţiile poliţiştilor în comunităţilor de romi.
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II.3 POLITICILE EDUCATIONALE SI NEDISCRIMINAREA: DESEGREGAREA
SCOLARA A COPIILOR ROMI IN ROMANIA (Iulius ROSTAS)

Comisia Prezidentiala pentru Analiza si Elaborarea Politicilor din Domeniile Educatiei si
Cercetarii a diagnosticat sistemul educational romanesc ca fiind ineficient, nerelevant, de slaba
calitate si inechitabil.154 In privinta primelor trei diagnostice, rezultatele obtinute de elevii din
Romania la testele internationale le transforma intro concluzie logica, in ciuda incercarilor mass
media si a unor politicieni de a identifica si rasfrange meritele si rezultatele catorva elevi
exceptionali la nivelul intregului sistem de educatie romanesc. Raportul comisiei prezidentiale
este printre primele documente programatice care ataca problema echitatii in educatie, dincolo de
clivajul rural-urban dar si din prisma clivajului etnic, chiar daca indirect prin referinta la grupuri
defavorizate. Sunt oferite date despre situatia educationala a romilor si este mentionat pericolul
crizei demografice. Faptul ca nu se ofera solutii la problema echitatii reprezinta un punct slab al
raportului.
Obiectivul prezentei sectiuni a raportului este de a aduce in atentie o problema majora in privinta
echitatii in educatie din perspectiva clivajului etnic - segregarea, de a trece in revista aparitia si
dezvoltarea unui discurs anti-segregationist, analiza masurilor luate de Ministerul Educatiei si
Cercetarii si alte institutii pentru combaterea segregarii si, in final, recomanadrea unor masuri
care ar ajusta inechitatile din sistemul educational romanesc.
In privinta politicilor publice fata de romi asistam la un paradox. Pe de o parte, documentele
programatice ale Guvernului Romaniei - Strategia nationala pentru romi, Planul National de
Dezvoltare - mentioneaza ca obiectiv integrarea romilor, iar pe de alta parte, in educatie, romii
sunt izolati fie in scoli frecventate in totalitate sau in majoritate de romi sau in clase separate.
Segregarea copiilor romi in cadrul sistemului educational reprezinta un factor structural care
reproduce inegalitatile existente in societate, intre romi si ne-romi. Segregarea restrange accesul
pe piata muncii prin limitarea cunostintelor despre piata muncii si prin slaba pregatire a viitorilor
actori pe piata muncii. Segregarea are efect asupra participarii scolare, a ratei promovabilitatii si
a performantei scolare a copiilor romi. Lipsa educatiei sau educatia insuficienta, combinate cu
prejudecatile fata de romi, fac accesul pe piata muncii foarte dificil sau aproape imposibil pentru
acesti tineri.
Segregarea contribuie pe deplin la izolarea si marginalizarea comunitatii de romi. Recunoasterea
deschisa si in ansamblu a acestor probleme, cat si a cauzelor care le genereaza, atat de catre
comunitatea de romi cat si de societate in general si de autoritatile scolare, este o conditie de
baza necesara asigurarii succesului diferitelor interventii curente sau care vor fi initiate in
sprijinul schimbarii situatiei exemplificate. Lipsa abordarii sau abordarea neadecvata a situatiei
educationale a copiilor romi, intretine cercul vicios al problemelor care domina comunitatea
roma.

Inainte de a analiza aspectele mai sus mentionate, o clarificare este necesara. Segregarea nu este
o caracteristica numai a post-comunismului. Segregarea romilor in diferite domenii ale vietii
publice – accesul la locuinte, educatie, sanatate etc. – a fost prezenta de secole in istoria romilor
si este urmarea politicilor de asimilare fortata a romilor practicate de diferite regimuri politice.
Ceea ce post-comunismul aduce nou este dimensiunea fenomenului si modul de operare.

154 A se vedea Raportul Comisiei Prezidentiale pentru analiza si elaborarea politicilor din domeniile
educatiei si cercetarii, p. 7-9, iulie 2007, disponibil la www.presidency.ro



98

Prin incercarile de sedentarizare fortata din partea autoritatilor, romii au fost asezati la marginea
satelor sau oraselor. Politicile de modernizare/urbanizare si industrializare din timpul
comunismului au condus la aparitia unor cartiere intregi locuite in majoritate de romi.  Accesul
acestora din urma la diverse facilitati si servicii publice depindea in mare masura de aria in care
locuiau. O arie geografica era arondata unei scoli, unui cabinet medical sau spital etc., iar cei
care doreau sa foloseasca alte facilitati si servicii trebuiau sa-si schimbe domiciliul, un lucru care
nu se afla la indemana oricui. Asadar, romii erau segregati de facto si in comunism, doar ca
aceste aspecte nu erau cunoscute publicului larg si nici discutate public.
Post-comunismul aduce cu sine o exacerbare a fenomenului segregarii. Dificultatile tranzitiei
spre democratie si criza social-economica au afectat intrega societate. Romii au fost in mod
disproportionat afectati de fenomenul somajului, care a condus la pierderea altor facilitati conexe
locului de munca: locuinta, asigurarea de sanatate, lipsa unui venit constant, etc. In plus,
arondarea geografica a fost inlocuita cu dorinta parintilor ne-romi de a-si separa copiii de colegii
lor romi. Alti factori au acum intaietate in generarea segregarii copiilor romi in educatie. Mai
mult, in post-comunism aceste aspecte devin vizibile si discutate public.

II.3.1 Discursul anti-segregationist

In februarie 2003, Programul pentru Participarea Romilor al Institutului pentru o Societate
Deschisa din Budapesta, impreuna cu Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi din Cluj,
a organizat la Cluj o dezbatere privind miscarea romilor din Romania la care au participat peste
patruzeci de organizatii ale romilor. In cadrul acestei dezbateri, una din propunerile pentru
mobilizarea comunitatilor de romi in jurul unor probleme a fost educatia copiilor romi si
problema segregarii. Era pentru prima data cand activistii romi din Romania discutau problema
segregarii in educatie. Multi dintre participanti erau nedumeriti de folosirea acestui concept in
privinta educatiei pentru romi, asociindu-l mai degraba cu situatia afro-americanilor sau cu
situatia non-albilor din Africa de Sud.
La finalul dezbaterii, activistii de la Romani CRISS au plecat intr-o vizita de monitorizare in
judetul Salaj. La Cehei, judetul Salaj, a fost documentat de Romani CRISS primul caz de
segregare a copiilor romi in educatie. Copiii romi erau separati de colegii lor ne-romi, invatau
intr-o cladire separata, aflata in spatele cladirii centrale a scolii, in conditii total improprii
desfasurarii activitatii didactice – pereti imbibati cu apa, lipsa incalzirii, lipsa materialelor
didactice, etc – in contrast evident cu conditiile pe care le aveau colegii lor de alta etnie. Raportul
intocmit a fost facut public, iar Romani CRISS a sesizat nou creatul Consiliu National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD).

Urmand vizitei reprezentantilor CNCD la Cehei, Consiliul Director al CNCD a decis ca
respectivul caz constituie discriminare conform legislatiei interne, dar au sanctionat doar cu
avertisment autoritatile pentru acest act ilegal. Decizia CNCD a creat ambiguitate si a trimis
mesajul ca segregarea romilor este un act tolerat in anumite conditii. Mai mult, CNCD a luat in
discutie doar conditiile de desfasurare a activitatii didactice si nu a luat in calcul si calitatea
inferioara pe care copii romi din Cehei o primeau in comparatie cu colegii lor de alta etnie.155

155 A se vedea Hotararea CNCD nr.218/23.06.2003 disponibila la
http://www.cncd.org.ro/jurisprudenta.pdf

www.presidency.ro


99

Mihai Surdu, pe atunci cercetator la Institutului pentru Cercetarea Calitatii Vietii (ICCV), a
produs, ca bursier al Institutului pentru O Societate Deschisa de la Budapesta, prima cercetare
din Romania privind segregarea copiilor romi in educatie, in anul 2003.156 Aceasta cercetare a
constituit un element de baza  al discursului impotriva segregarii in educatie a copiilor romi.

II.3.2 Definirea segregarii

In anul scolar 2003-2004, a inceput implementarea programului PHARE “Accesul la educatie
pentru grupurile dezavantajate cu focalizare pe romi” (PHARE 2001), in al carui comitetul de
sprijin  au fost invitati reprezentanti ai diverselor ministere si institutii guvernamentale,
organizatii inter-guvernamentale si organizatii ne-guvernamentale ale romilor sau care au avut
proiecte educationale pentru romi. Acesta a fost cadrul de dialog al activistilor pentru drepturile
romilor cu institutiile statului si Ministerul Educatiei si Cercetarii privind segregarea copiilor
romi in cadrul sistemului educational romanesc. Discutarea diverselor cazuri de segregare
semnalate de activistii romi din teren, discutarea situatiei din alte tarii si vizitele pe teren
intreprinse de Comitetul de Sprijin al Programului PHARE au determinat reactia rapida a
Ministerului Educatiei. In stransa colaborare cu unii membrii ai comitetului de sprijin,
reprezentantii ministerului educatiei au elaborat o Notificare privind Eliminarea Segregarii in
Educatie.157

Conform notificarii, “segregarea este o forma grava de discriminare. In cadrul sistemului
educational, cu exceptia scolilor/claselor cu predarea tuturor disciplinelor in limba romani,
segregarea consta in separarea fizica, intentionata sau neintentionata, a copiilor romi de restul
copiilor in scoli, clase, cladiri si alte facilitati, astfel incat numarul copiilor romi fata de cei
neromi este disproportionat de mare in raport cu procentul pe care copiii romi de varsta scolara il
reprezinta din totalul populatiei de varsta scolara in respectiva unitate administrativ teritoriala
(UAT).”

Notificarea mentioneaza legatura directa dintre segregare si calitatea educatiei imediat dupa
definitia segregarii.158 Din pacate, acest aspect este foarte adesea ignorat de cei care vorbesc
despre desegregare sau care au responsabilitati in procesul de desegregare. CNCD nu face
aceasta legatura intre calitatea educatiei si segregare si chiar in plangerile catre CNCD acest
aspect nu este mentionat.
Teritorialitatea este un factor important in analiza procentajelor din definitia de mai sus.
Alegerea unor unitati administrative ca orasul sau comuna este un indicator realist in analiza
cazurilor de segregare. Daca s-ar lua in considerare ca unitate intreaga tara, atunci proportia
copiilor romi din totalul populatiei scolare din tara ar fi fost punctul de referinta in compararea
proportiilor si evaluarea situatiilor de segregare. O asemenea ipoteza nu ia in calcul distributia

156 Mihai Surdu, “Desegregating Roma Schools: a Cost-Benefit-Analysis”, Budapesta, 2003, disponibil la
http://pdc.ceu.hu/view/source/International_Policy_Fellowships_5.html
157 Notificarea 29323/20.04.2004 disponibila la http://www.edu.ro/download/notadmrr3.pdf
158 “Segregarea are drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o educaţie de calitate. Separarea în
grădiniţe şi şcoli conduce invariabil la o calitate a educaţiei inferioară celei oferite în grupele, clasele
sau şcolile cu o  altă majoritate etnică a populaţiei şcolare.” Vezi supra.

http://www.cncd.org.ro/jurisprudenta.pdf
http://pdc.ceu.hu/view/source/International_Policy_Fellowships_5.html
http://www.edu.ro/download/notadmrr3.pdf
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teritoriala a romilor si ar constitui mai degraba baza unui program de inginerie sociala decat de
eradicare a segregarii.
Aceasta definitie nu acopera acele situatii cand romii reprezinta majoritatea covarsitoare in orase

sau comune. In acest caz, Ministerul Educatiei si Cercetarii trebuie sa acorde o atentie sporita si
sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea unei educatii de o calitate egala cu cea din alte
scoli integrate din tara sau din acea regiune. O asemenea preocupare a Ministerului Educatiei si
Cercetarii ar fi coerenta cu definitia data segregarii si cu legatura directa dintre segregare si
calitatea educatiei.
Fiind o forma de discriminare, prezenta intentiei nu conteaza. In cazurile de segregare, ceea ce
este important este ca dreptul unei persoane a fost incalcat, ca aceea persoana nu s-a putut bucura
de aceleasi drepturi ca si altele, ca legea nu a protejat-o in aceeasi masura ca si pe alte persoane.
Intentia, in acest caz, nu conteaza. Spre exemplu, adesea, autoritatile scolare ofera ca argument
pentru separarea copiilor romi de colegii lor de alta etnie faptul ca parintii ne-romi nu doresc sa-
si trimita copiii la aceeasi scoala sau in aceeasi clasa cu copii romi. Intrucat prin legea
fundamentala este stabilit ca fiecare copil are dreptul la educatie si ca acest drept este egal pentru
toti, motivul pentru care autoritatile scolare incalca acest drept copiilor romi este nesemnificativ.
Ar fi ca si cum cineva comite o incalcare a legii si justifica fapta ilegala prin faptul ca l-a rugat
altcineva. Aspectul important este ca se incalca legea.
Prin definitia oferita, notificarea ofera posibilitatea de a folosi date statistice oficiale dar si
neoficiale in incadrarea unui caz ca fiind segregare. Organizatiile de drepturile omului au folosit
aceasta prevedere ca pe un indiciu rezonabil si credibil, ca un caz constituie discriminare, oferind
date culese fie de cadre didactice, fie direct din comunitate. Mai mult, CNCD a acceptat aceste
plangeri si le-a folosit in deciziile sale creand un precedent pentru sistemul juridic romanesc.
Predarea limbii romani, mai intai ca subiect optional, iar mai apoi ca si limba folosita in predarea
tuturor subiectelor, a fost folosit uneori de catre directorii de scoli ca un motiv sa separe copiii
romi de ceilalti colegi. Mai mult, predarea in limba materna a minoritatilor a constituit un punct
important de dezbatere asupra drepturilor minoritatilor in Romania. Aceasta definitie face foarte
clare circumstantele in care separarea in cadrul sistemului educational pe motive de limba este
permisa. Astfel, definitia elimina orice posibile tensiuni dintre o abordare de drepturile omului si
o abordare din perspectiva drepturilor minoritatilor nationale in ceea ce priveste educatia in
limba materna. Definitia arata ca nu este o excludere mutuala intre cele doua tipuri de abordari
si, asa cum prevede Constitutia Romaniei si legea invatamantului, lasa decizia la indemana
parintilor in privinta limbii de predare si a formei de invatamant pe care copiii o vor urma.
Desi Ministerul Educatiei si Cercetarii a interzis segregarea copiilor romi, cazuri de segregare au
continuat sa fie semnalate de organizatii neguvernamentale si chiar de media. Romani CRISS a
identificat un numar de 20 de cazuri de segregare in 9 judete. Ziarele locale au semnalat cazuri
de segregare (Ungheni - Mures si Macin - Tulcea). Desfasurarea Programului PHARE a dus la
constientizarea extinderii segregarii in cadrul sistemului educational fiind o caracteristica a
educatiei copiilor romi.
In februarie 2007, Ministerul Educatiei si Cercetarii a semnat un memorandum de cooperare
privind asigurarea accesului egal al copiilor romi la o educatie de calitate prin desegregare si
promovarea educatie pentru identitate cu mai multe organizatii interesate de educatia romilor:
Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, Romani CRISS, Amare Romentza, si
Salvati Copii.Prin acest memorandum, semnatarii se obliga sa elaboreze o strategie pentru
desegregarea sistemului de invatamant. Ca urmare a acestei cooperari si a “descoperirilor” din
cadrul Programului PHARE, la data de 19 iulie 2007 Ministrul Educatiei si Cercetarii emite
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Ordinul 1540 cu obiectivul de a preveni, interzice si elimina segregarea. In aceeasi perioada,
Ministrul Educatiei si Cercetarii mai semneaza doua ordine importante, unul privind normele de
incadrare si de activitate ale mediatorului scolar (Ordinul 1539/19.07.2007) si altul privind
dezvoltarea problematicii diversitatii in curriculumul national (Ordinul 1529/18.07.2007).
Ordinul 1540 contine 3 anexe detaliind metodologia privind prevenirea si eliminarea segregarii
scolare a copiilor romi, cadrul legal privind combaterea segregarii si lista indicatorilor de
incluziune scolara. Definitia data segregarii in Ordinul 1540 este, cu mici diferente lingvistice,
aceeasi cu cea din notificare. Sunt, in schimb, explicitate practicile care conduc la situatii de
segregare si cum se face desegregarea. Inspectoratele scolare si unitatile de invatamant sunt
obligate sa initieze planuri de desegregare incepand cu anul scolar 2007-2008 precum si sa
raporteze cazurile de segregare in rapoartele anuale privind calitatea educatiei. In termen de 90
de zile de la adoptarea ordinului, inspectoratele scolare trebuiau sa trimita ministerului rapoartele
privind situatia unitatilor de invatamant segregate impreuna cu planurile de desegregare, planuri
ce pot fi  ajustate anual. Aceste rapoarte trebuie analizate de specialisti ai ministerului si ai ONG-
urilor pe baza listei de indicatori de incluziune. Problema segregarii va fi inclusa in rapoartele
anuale ale ministerului privind starea invatamantului. Noutatea absoluta a Ordinului 1540 este ca
introduce sanctiuni in caz de incalcare a prevederilor sale.

II.3.3 Programul PHARE si politicile educationale pentru romi

In privinta politicilor educationale pentru romi, Romania a facut progrese considerabile. Exista
locuri rezervate pentru tinerii romi in universitatile de stat si la licee, numarul acestora crescand
de la an la an. La nivelul ministerului exista un directorat general pentru invatamantul pentru
minoritati nationale, inclusiv romi. La nivelul fiecarui inspectorat judetean exista un inspector
pentru limba romani. Numarul cadrelor didactice apartinand minoritatii romilor este in crestere
datorita aparitie unui colegiu specializat care pregateste viitorii invatatori de limba romani si
istoria si traditiile romilor. La Universitatea Bucuresti exista o catedra de Limba Romani. Cu
sprijinul unor  finantatori au fost publicate carti in limba romani si alte materiale educationale si
un numar de dictionare, care contribuie la raspandirea limbii romani. Ministerul Educatiei si
Cercetarii organizeaza anual o olimpiada de limba romani pentru elevii romi. Pentru toti copii
din invatamantul primar exista programul “cornul si laptele”. Cadrele didactice care lucreaza cu
copii romi au access la un program de training intercultural incepand din 2004.
In anul scolar 2003-2004 a inceput implementarea Programului PHARE “Accesul la educatie al
grupurilor defavorizate, cu focalizare pe romi” cu un buget de 8,33 milioane de EURO (PHARE
2001). Ca urmare a acestui program s-a creat o retea de mediatori scolari, s-a incercat o
colaborare mai stransa intre scoala si comunitate, au fost produse materiale educationale, s-a
imbunatatit infrastructura in scolile unde a fost implementat programul, s-a adus in atentia
Ministerului Educatiei si Cercetarii problema segregarii, ministerul a adoptat un document intern
care interzice segregarea, s-au elaborat termenii de referinta pentru faza a doua a acestui
program. Din punctul de vedere al impactului direct asupra copiilor romi, programul a fost
limitat. Desi copii erau grupul tinta, programul s-a axat mai degraba pe baza materiala a scolilor.
Aparitia mediatorului scolar a fost salutata de toti participantii in proiect, dar situatia lor este
neclara, neavand un contract de munca cu o institutie in ciuda faptului ca autoritatile locale s-au
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angajat sa faca acest lucru la terminarea proiectului. Au fost semnalate si cazuri in care copiii
romi erau separati de colegii lor. Curricula scolara a ramas neschimbata. Cu toate acestea, per
ansamblu, programul a fost un prim pas in dezvoltarea unor politici educationale coerente fata de
romi.
Incepand cu anul scolar 2005-2006, acest program s-a extins la nivelul altor douasprezece judete
- Programul PHARE 2003 - iar trei judete din vechiul program au primit noi granturi pentru
activitati, inclusiv desegregare. Bugetul programului a fost de 11,3 milioane de EURO. Au
existat printre activistii romi anumite retineri fata de faptul ca acesta a doua faza a programului
avea ca si grupuri tinta copiii romi si copiii cu nevoi educationale speciale, fiind difficil de
evaluat propunerile de proiect si apoi rezultatele obtinute.  Noutatea pe care acest program o
aduce este ca desegregarea este o prioritate a programului.
O prima evaluare a componentei de desegregare a acestui program a fost facuta in luna mai 2006
de catre echipa de asistenta tehnica a Programului PHARE159. Raportul intocmit ofera informatii
despre initiativele de desegregare ale scolilor care au participat in program insa numarul scolilor
difera. In rezumatul raportului se mentioneaza 37 de initiative de desegregare, pe cand in
cuprinsul raportului sunt prezentate 39 de asemenea cazuri unde desegregarea se afla in diferite
stadii. La 9 luni de la inceperea procesului de desegregare situatia era urmatoarea: in 8 scoli
desegregarea nu a fost o problema, in 9 scoli desegregarea a intampinat opozitie dar s-a
continuat, 6 scoli au optat pentru desegregare graduala, 2 scoli, unde opozitia la desegregare a
fost foarte puternica din cauza conditiilor de locuit ale romilor, in care procesul de desegregare
era neclar, 4 scoli au intampinat probleme neasteptate in procesul de desegregare, 4 scoli au optat
pentru desegregare doar din anul scolar urmator 2006-2007, iar in 6 scoli desegregarea nu a fost
posibila.
Desi programul s-a incheiat de ceva vreme, pana la aceasta data nu s-a facut public nici un raport
privind desegregarea.160 Inspectoratele scolare care au participat in aceasta faza a programului au
trebuit sa dezvolte planuri judetene de desegregare. La data scrierii acestui raport nu era
disponibila pe site-urile inspectoratelor scolare participante nici o strategie de desegregare. In
fapt, nici comitetul de sprijin nu a mai fost convocat decat rar si cu putin timp inaintea
intalnirilor, ceea ce a condus la o participare scazuta la aceste sedinte. Unii activisti romi membri
ai comitetului de sprijin au fost cooptati in echipa de asistenta tehnica, pe care au parasit-o in
cateva luni, ceea ce a dus la incompatibilitate cu calitateta de membru al comitetului si la
pierderea unui spijin important in derularea programului.
Programul PHARE 2004 a continuat extinderea programelor anterioare la nivelul intregii tari
avand ca scop, pe de o parte, revizuirea strategiilor judeţene pentru educaţie incluzivă si, pe de
alta parte, intarirea capacitatilor institutionale la nivel local in vederea sprijinirii educaiei
incluzive. Conform informatiilor disponibile pe pagina de web a programului, una din activitatile
sale a fost “crearea, la nivelul judeţelor, a unor structuri cu sarcini precise, care să faciliteze
combaterea cazurilor de segregare şcolară şi asigurarea unei educaţii de calitate, adaptată
nevoilor elevilor.” Raportul final al programului nu este inca disponibil pe pagina programului,

159 School Desegregation: Progress and Challenges, Experiences from the PHARE 2003 “ Access to
Education for Disadvantaged Groups” Project, Buchrest, May 2006. disponibil pe site-ul Ministerului
Educatiei la http://www.edu.ro/index.php/articles/c499/
160 Prezentul raport a fost scris in decembrie 2007. Un raport final privind experientele din procesul de
desegregare care ar fi postat pe pagina Programului PHARE 2004 este inaccesibil. Pagina Ministerului
Educatiei unde aceste informatii ar trebui sa fie postate nu face nici macar o trimitere la acest site:
www.acces-la-educatie.edu.ro

http://www.edu.ro/index.php/
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dar in rapoartele intermediare acoperind perioada proiectului se mentioneaza urmatoarele reusite
in privinta procesului de desegregare: revizuirea a 27 de strategii judetene care sa includa
componenta de desegregare, crearea a 27 de centre de resurse pentru educatie inclusiva,
identificarea a 91 de cazuri de segregare si elaborarea planurilor de desegregare in aceste cazuri,
dezvoltarea unui sistem de monitorizare si evaluare a procesului de desegregare bazat pe
indicatorii din Ordinul Ministrului 1540/19.07.2007 si publicarea unui ghid de desegregare
elaborat de echipa de asistenta tehnica.
In cadrul rapoartelor intocmite pe parcursul derularii PHARE 2004 este dificil de a gasi orice
referinta concreta la masurile de desegregare. O referinta se gaseste in raportul intermediar 4: “În
8 din şcolile vizitate, toţi elevii erau de etnie romă, în 36 de şcoli proporţia elevilor romi era
între 71-99%, iar în 35 de şcoli între 51-70%. Procentele au fost calculate folosind informaţiile
furnizate de directorii de şcoală şi/sau alţi reprezentanţi care au participat la vizite. S-a
confirmat că segregarea sau marginalizarea elevilor romi există într-o anumită măsură în toate
judeţele. Au fost observate toate tipurile de segregare: şcoli separate, clădiri separate, clase
separate şi marginalizarea elevilor romi în clase.”161 Insa, ceea ce este important in acest
program este recunoasterea segregarii ca o problema sistemica, existenta la nivelul intregii tari!
Datele privind segregarea romilor in educatie par a nu exista. In ciuda lipsei acute de date
referitoare la copii romi in sistemul educational din Romania, inspectoratele si scolile au trebuit
sa raporteze asupra numarului de copii romi prin notificare, instrumentele de monitorizare si
evaluare a proiectelor PHARE (vezi fisa scolii si fisa judetului dezvoltate in PHARE 2003) si
mai nou Ordinul Ministrului nr. 1540. In prezent, nu se cunoaste daca asemenea date au fost
adunate si ce anume ne pot spune aceste date despre situatia copiilor romi in educatie. Baza de
date despre unitatile de invatamant din Romania, obiectiv realizat prin Programul PHARE 2004,
nu include nici o referinta despre elevii romi. Majoritatea inspectoratelor scolare nu si-au postat
strategia de desegregare iar unele strategii nu pot fi considerate ca atare avand doua pagini.162

Consideratii privind unele posibile impedimente
Experienta din teren arata ca implementarea poate diferi sensibil de intentiile initiatorului. Scoli
participante in programul de desegregare - PHARE 2003 - au fost reclamate de Romani CRISS
la CNCD pe parcursul anului 2007 pentru incalcarea legii anti-discriminare prin separarea
elevilor romi de cei ne-romi. Acesta este un indicator ca desegregarea nu a fost o prioritate a
programului PHARE. Aplicantii au fost mai degraba interesati de atragerea unor fonduri pentru
a-si imbunatati infrastructura scolara.
Numirea unor inspectori şcolari sau a unor directori de şcoli pe alte criterii decat cele
profesionale si manageriale, au afectat atat procesul de elaborare a propunerilor de finantare – in
sensul refuzului de a aplica – cat si cel de implementare a proiectelor. Astfel se explica si refuzul
unor inspectori si directori de a aplica politicile ministerului in litera si spiritul lor sau refuzul de
a furniza informatiile cerute de minister prin notificarea privind interzicerea segregarii si
celelalte documente.
Un alt pericol in realizarea unui sistem educational incluziv este conceptia gresita despre
segregare/desegregare a unora dintre cei implicati. Ca si in alte tari unde au avut loc programe

161 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Acces la educaţie pentru grupuri grupuri dezavantajate Phare RO
2004/016-722.01.01.02 Raport trimestrial 4,16 ianuarie – 15 aprilie 2007, Mai 2007 la http://www.acces-
la-educatie.edu.ro/index.php/articles/c182

162 De exemplu, strategia Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara.

www.acces-la-educatie.edu.ro
http://www.acces-
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pentru desegregarea scolilor, implementatorii par a se fi focusat pe activitatile pregatitoare
integrarii si pe dezvoltarea infrastructurii, mixarea propriu-zisa a colectivului de elevi fiind astfel
amanata. Aparent, s-au organizat training-uri pentru cadre didactice, s-a investit in infrastructura,
s-au desfasurat unele activitati extra-curiculare, s-au realizat studii pentru a identifica forme de
segregare si cum acestea functioneaza, dar elevi raman tot separati in functie de etnie.
Exista si riscul de a implementa desegregarea intr-un mod in care sa declanseze reactii adverse si
sa stopeze procesul. De aceea, implementatorii trebuie sa coopereze cu toti actorii sociali,
ordinea etapelor si masurilor propuse spre implementare sa fie coerenta, si sa se identifice solutii
pentru diverse probleme in urma unui proces deliberativ. Mai mult, monitorizarea procesului de
desegregare trebuie facuta periodic pentru a identifica deficientele si problemele aditionale ce pot
aparea si a propune solutii.
Lipsa unui raport final privind desegregarea, a strategiilor judetene de desegregare cat si lipsa
unei evaluari independente a acestui proces arata ca un asemenea scenariu este foarte probabil.
Suspiciunile pot fi indreptatite daca cineva analizeaza documentul intitulat ”Experienta
romaneasca privind invatamantul pentru rromi si predarea limbii materne rromani in perioada
ianuarie 1990 - 2005”163 aflat pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii. Incercand sa
defineasca dificultatile in educatie pe care le intampina, aproape toate inspectoratele care au
furnizat informatii au mentionat abandonul scolar si frecventa scazuta a copiilor romi.
Abandonul si participarea scazuta sunt probleme reale, insa pentru a le rezolva trebuie mers la
cauzele acestora si nu apelat la masuri care sa intareasca prejudecatile fata de romi. Printre
dificultati nu sunt mentionate problemele generate de catre sistemul educational: lipsa unei
curricule inclusive, lipsa unui sistem transparent de alocare a fondurilor, lipsa unui sistem
coerent de perfectionare continua a cadrelor didactice care sa tina cont de problemele de la clasa
etc. Unele solutii propuse de inspectorate frizeaza absurditatea: implicarea politiei in cresterea
participarii scolare a copiilor romi!
Un alt document care poate oferi o idee despre masura in care unii specialisti din Ministerul
Educatiei si Cercetarii implicati in procesul de desegregare inteleg procesul in sine este oferit de
Ghidul de desegregare164 intocmit de organismul de asistenta tehnica si preluat de minister. In
mod ciudat, din ghid lipseste definitia segregarii si detalierea conceptului de segregare! Tipurile
de segregare – rezidentiala, academica si etnica - descrise nu acopera situatia de facto, segregarea
romilor avand un catracter etnic si avand diverse forme (p.21-22). Prejudecatile sunt asimiliate
fortelor fizice in privinta modului de actiune (p.23-24)!. Analizand actiunile recomandate pentru
combaterea segregarii (p. 25-26), afirmatia conform careia “Principalul efect negativ al
segregãrii este acela cã impune doar contacte ocazionale (p. 58) ignorand efectul profund
negativ asupra calitatii educatiei pe care copii romi o primesc atunci cand sunt segregati,
precum si posibilul plan de desegregare oferit in Anexa 1, nu este clar in ce anume consta
desegregarea. Sunt enumerate o serie de actiuni fara a se defini relatiile dintre si posibila lor
programare in timp. Din nefericire, ghidul contine si o formulare suspecta referitoare la modul
de comportament al romilor intr-o situatie ipotetica ca fiind “civilizat“165, care reflecta
prejudecatile autorului fata de romi ce nu are loc intr-o publicatie a Ministerului Educatiei!

163 Documentul este disponibil pe vechea pagina web a ministerului: http://www.old.edu.ro/invrrom.htm
164 A se vedea Anca Negrea, Mika Kuitunen, Miranda Vuolasranta, Procesul Desegregarii Scolare: Ghid
pentru cadrele didactice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2007, disponibil la
http://www.acces-la-educatie.edu.ro/index.php/articles/resurse_utile/343

165 Formularea apare la pagina 59: “In localitatea X exista doua comunitati segregate de romi, una situata
în marginea sudica si cealalta situata în marginea nordica. Daca grupul etnic rom, situat în sud, se

http://www.old.edu.ro/invrrom.htm
http://www.acces-la-educatie.edu.ro/index.php/
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II.3.4 Segregarea si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)

Romania are o lege anti-discriminare inca din august 2000, care a fost modificata de mai multe
ori pentru a fi adusa in linie cu standardele minime europene din Directiva 43/2000 a Uniunii
Europene.166 In 2002, a fost infiintat efectiv CNCD ca institutie specializata care sa aplice
legislatia anti-discriminare, desi conform Ordonantei nr. 137/2000 acesta trebuia infiintat in
termen de 60 de zile de la adoptare. Pana in prezent CNCD a fost sesizat in 7 cazuri de segregare
si s-a auto-sesizat intr-un caz. Pana in prezent a emis 3 decizii privind segregarea. In doua cazuri
sanctiunea a constat intr-un avertisment (Cehei-Salaj si Macin-Tulcea) iar un altul (Grup Scolar
Auto Craiova) s-a recomandat conducerii scolii si a Inspectoratului Scolar Judetean incheierea
mai rapida a procesului de desegregare.. In celelalte cazuri CNCD nu s-a pronuntat inca desi
sesizarile au facut facute de ceva ani. Trebuie spus ca pana in prezent nici un reclamant nu a fost
despagubit.
In plangerile inaintate CNCD precum si in cazul cand CNCD s-a autosesizat s-a accentuat prea
putin impactul pe care segregarea il are asupra calitatii educatiei pe care copii romi o primesc. In
nici una dintre investigatiile facute de CNCD aceste aspecte nu sunt investigate sau analizate.
Deciziile s-au luat mai degraba pe baza datelor statistice prezentate de petenti sau culese in
timpul investigatiei.
Devine limpede ca majoritatea Consiliului Director al CNCD nu intelege conceptul de segregare
si consecintele sale asupra oportunitatilor pe care copiii romi le au ca urmare a separarii lor de
copiii ne-romi in sistemul de invatatmant. Prin deciziile sale in cazurile de segregare, CNCD
pare a tolera actele de discriminare la care sunt supusi copiii romi in cadrul sistemului
educational romanesc. In loc sa investigheze in mod adecvat cazurile de segregare, inclusiv prin
ordonarea unor teste de cunostinte si abilitati dobandite de elevi, si sa sanctioneze autoritatile
responsabile, mesajul transmis de CNCD autoritatilor care incalca legea este ca segregarea
constituie discriminare dar nu este neaparat un act grav.   Mai mult, atata timp cat CNCD nu are
oportunitatea sa ofere despagubiri victimelor discriminarii iar timpul necesar emiterii unei decizii
in anumite cazuri este de cativa ani, sesizarea CNCD pare sa fie un obstacol in calea accesului la
justitie a posibilelor victime ale discriminarii.

II.3.5 In loc de concluzii: Cum se implementeaza desegregarea?

Experinta din acele tari in care diferite initiative pentru desegregarea sistemului educational au
avut loc arata ca beneficiile desegregarii sunt importante pentru intreaga societate. Consecintele

comporta civilizat iar grupul etnic rom, situat în nord, incalca regulile de convietuire…” din Ghidul de
desegregare intocmit de asistenta tehnica si preluat de Ministerul Educaţiei

166 Pentru o analiza a cadrului legal anti-discriminare din Romania a se vedea capitolul II al prezentei
lucrari si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Ghid pentru Promovarea si Apararea
Drepturilor Omului, Bucuresti, 2007, p. 63-79.
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negative ale segregarii descrise in notificare sunt in mare masura inversate. In plus, se poate
constata: acomodarea rapida a copiilor cu un mediu divers, procesul de invatare/educare fiind
stimulat de diversitate; cresterea sanselor celor din grupul dezavantajat de a gasi locuri de
munca; cresterea competitiei pe piata muncii, reducerea saraciei in comunitatile dezavantajate,
transformarea membrilor grupului dezavantajat din consumatori de resurse bugetare in generatori
de resurse, cresterea nivelului de participare a membrilor grupului dezavantajat la viata
comunitatii locale datorita contactul cu ceilalti, cresterea nivelului de incredere si cooperare
sociala la nivelul comunitatii.
Dificultatile in implementarea politicilor Ministerului Educatiei si Cercetarii privind
desegregarea si educatia incluziva provin din intelegerea precara a conceptului de segregare si
cum acesta opereaza practic. Trebuie spus clar ca obiectivul desegregarii este de a oferi copiilor
romi o educatie de calitate egala cu cea oferita altor copii in cadrul sistemului educational prin
crearea colectivelor mixte de elevi. Pentru a atinge acest obiectiv sunt necesare alte masuri de
sprijin, descrise in notificare si in Ordinul  Ministrului 1540/2007, pentru a facilita procesul de
mixare a elevilor. Asadar, nu se poate face desegregare prin implementarea masurilor de spijin,
fara a mixa colectivele de elevi.
O analiza a politicilor educationale arata ca aproape toate masurile de sprijin pentru mixarea
copiilor sunt prevazute si implementate de catre Ministerul Educatiei: stabilirea educatiei
incluzive ca obiectiv al sistemului, transportul copiilor catre scoli, formarea continua a cadrelor
didactice, inclusiv in educatie interculturala, centrele de resurse pentru educatie incluziva,
mediatorul scolar si asistentul de predare, sprijinul oferit romilor pentru a deveni cadre didactice,
reteaua inspectorilor de limba romani, programul de burse sociale si asistenta sociala a
membrilor grupurilor dezavantajate, regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant, oferirea de ore suplimentare de recuperare, stimularea activitatilor extrascolare,
promovarea transparentei in managementul scolii, stimularea participarii comunitatii in deciziile
scoli si implicarea parintilor in managementul scolar etc. Ceea ce insa nu se implementeza sunt
prevederile privind mixarea copiilor.
Ministerul educatiei va trebui sa isi puna in miscare structurile pentru a culege date despre
segregarea scolara in conformitate cu notificarea si Ordinul Ministrului 1540. Abaterile
inspectoratelor sau directorilor de scoli ar trebui drastic sanctionate. Culegerea datelor va sta la
baza designului planurilor de desegregare impreuna cu alte masuri pentru imbunatatirea calitatii
educatiei si asigurarii unor sanse egale. Printre acestea vor trebui incluse masuri care sa
stimuleze cadrele didactice, directorii de scoala si autoritatile locale sa implementeze planuri de
desegregare.
O masura recenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii priveste monitorizarea calitatii educatiei
de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP).
Desi a fost infiintat inca din 2005, ARACIP nu a dezvoltat inca o metodologie si standarde de
evaluare a calitatii educatiei. Experienta din alte tari arata ca este imperios necesar ca procesul de
stabilire a standardelor educationale sa fie unul deschis celor interesati, inclusiv ONG-urilor. In
acest sens, ar fi de dorit elaborarea unor teste standardizate de masurare a performantelor scolare
ale elevilor si care sa fie aplicate in diverse scoli in mod regulat. Rezultatele acestor teste ar
trebui facute publice si autoritatile scolare ar trebui sa propuna masuri acolo unde rezultatele
arata o calitate scazuta a educatiei.
O alta masura conexa ar fi legata de schimbarea curriculei astfel incat sa fie reprezentativa pentru
diversitatea etnica din Romania, ca un pas major spre realizarea unei scoli incluzive. Curricula
trebuie sa aiba in vedere cunostintele, aptitudinile si valorile pe care un elev le primeste si  le
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poate aplica in urma participarii la cursurile predate. Cunoasterea altor grupuri etnice – istorie,
traditii, obiceiuri, respectul fata de diversitate si respectul fata de drepturile altor oameni,
abilitatile de comunicare sunt cateva dintre ingredientele care trebuie sa stea la baza reformei
curriculare.
Un capitol la care Ministerul Educatiei si Cercetarii si autoritatile locale au inca mult de lucru
este finantarea sistemului de educatie. La aceasta data, cheltuielile bugetare privind educatia si
bugetul unei unitatii de invatamant. aproape imposibil de determinat .167 Mai mult, este total
netransparent procesul de alocare bugetara catre unitatile de invatamant, criteriile care au stat la
baza alocarii bugetare. Este ştiut insa ca acele unitati scolare in care invata copii ai notabilitatilor
locale si copii majoritari sunt favorizate. Vizitele la fata locului indica faptul ca scolile care au un
numar mare de elevi romi sufera foarte mult la capitolul dotare materiala, bibliotecile scolare si
multe alte facilitati lipsesc. Intrebarile privind alocarile bugetare sunt legitimate in acest context
in care oportunitatile si succesul scolar depind de originea etnica si de conditiile materiale ale
parintilor.168 Astfel, devine o urgenta ca Ministerul Educatiei si Cercetarii si autoritatile locale sa
solutioneze problema transparentei alocatiilor bugetare catre unitatile de invatamant,  chiar si
pentru simplul fapt ca, intr-o democratie, guvernantii sunt raspunzatori (accountable) in fata
guvernatilor.
Insa, ceea ce conteaza in a implementa politici educationale incluzive si a oferi tuturor copiilor
access la o educatie de calitate, indiferent de etnie si de asezarea geografica, este vointa politica.
Aici intervine rolul activistilor romi, organizatiilor interesate de educatia copiilor romi si al altor
grupuri interesate de a demara o reforma educationala coerenta, in a mobiliza vointa politica.
Oportunitati exista. Comisia Prezidentiala pentru Analiza si Elaborarea Politicilor din Domeniile
Educatiei si Cercetarii a facut un prim pas in aceasta directie prin lansarea raportului. Dezbaterea
in jurul proiectului de lege a invatamantului propusa de Ministerul Educatiei si Cercetarii este o
alta oportunitate de a avea o dezbatere pe tema politicilor educationale si a nediscriminarii.
Ramane de vazut cum se vor finaliza aceste doua dezbateri si cum activistii romi si organizatiile
interesate de educatia copiilor romi se vor implica.

II.3.6 JURISPRUDENTA – ROMANI CRISS

II.3.6.1 CRISS si Amaro Suno vs. Grupul scolar auto Craiova si ISJ Dolj

In cursul anului 2006, Romani CRISS a documentat cazul. Astfel, in data de 20.11.2007,
monitorul local de drepturile omului169 a realizat o vizita de monitorizare, in cursul careia a
purtat discutii cu reprezentantii Grupului Scolar Auto Craiova (scoala nr. 17) din cartierul
Romanesti si cu parinti si copiii romi.
In urma documentarii cazului a reiesit ca scoala isi desfasoara activitatea in trei corpuri de
cladire, doua dintre ele aflate in aceasi curte, celalalt corp situandu-se pe o alta strada, la
aproximativ 500 de metri departare.

167 Pentru o analiza privind finantarea educatiei in Romania vezi Roma Education Fund, Advancing
Education for Roma in Romania: Country Assessment and the Roma Education Fund’s Strategic
Direction, Budapesta, 2007, p.28, disponibil la http://romaeducationfund.hu/
168 Ibidem, p. 10
169 Monitorul local de drepturile contractat de Romani CRISS in judetul Dolj, in persoana d-lui Alin
Banu.

http://romaeducationfund.hu/
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Scoala este prevazuta cu 22 de sali de clasa in primul corp, 4 sali de clasa in al doilea si respectiv
4 ateliere in al treilea corp. Personalul didactic este in intregime calificat, cu exceptia
profesorului de limba romani.
Scoala a beneficiat de un singur program de imbunatatire a infrastructurii, derulat de Guvernul
Romaniei, program  prin care a fost imbunatatita infrastructura unui singur corp corpul principal,
in care se afla si secretariatul. In scoala nr. 17 se defasoara programul de tip “A doua sansa”.
In scoala invata un numar total de 1187 de elevi dintre care 217 sunt de etnie roma (gimnaziu +
liceu). In clasele I – IV sunt 252 de elevi dintre care 163 romi, in clasele V- VIII sunt 191 dintre
care 48 sunt romi, iar in liceu din 321 de elevi 6 sunt  de etnie roma.
Secretariatul scolii a eliberat un centralizator cu repartizarea elevilor pe clase in anul scolar
2006-2007, din care reiese faptul ca, la clasele a III a, a IV a si a VI a, elevii romi sunt separati
de elevii majoritari. Motivatia oferita de catre directorul scolii, B.G., a fost ca parintii romi isi
inscriu copiii prea tarziu, ceea ce determina sa se formeze clasele unde invata numai elevii de
etnie roma.
Conform declaratiei directorului scolii, in ciclul V- VIII elevii nu promoveaza in numar mare
deoarece fie renunta pentru a pleca in strainatate la munca, fie din cauza mariajului timpuriu cu
care se confrunta etnia roma. Cat priveste performanta scolara, directorul a afirmat ca la nivelul
scolii, in anul scolar anterior (2005-2006), nici un elev de etnie roma nu a absolvit examenul de
capacitate, intrucat elevii romi ajunsi in clasa a-VIII-a fie raman repetenti, fie  abandoneaza
scoala  din diverse motive.
S.D., mama unui copil rom din clasa a-IV-a C, a declarat ca nu este multumita de faptul ca
propriul copil invata in clasa majoritar roma intrucat “aici nu invata decat sa fumeze si sa
injure”, iar copilul “a ajuns in clasa a patra si nu stie sa scrie“. Femeia  s-a mai plins si de
faptul ca elevul a fost batut de invatatoare pe motiv ca nu a adus banii necesari sa cumpere
perdele sau dulapuri (bani separati de fondul clasei). S.D. s-a deplasat la scoala in scopul de a
purta o discutie cu invatatoarea, dar s-a lovit de rigiditatea si ironia invatatoarei.
Un alt parinte al unui copil inscris in clasa a-IV-a C, respectiv P.V., si a exprimat dorinta ca
propriul copil sa invete in alta clasa unde sunt si elevi romani, deoarece invatatoarea de la acesta
clasa, S.G, “nu isi da interesul fata de copiii de la aceasta clasa”, acuzand faptul ca invatatoarea
le cere bani zilnic pentru diverse lucruri, desi ei mai platesc si fondul clasei.
B.Z.., parinte al unui alt copil inscris in clasa a-IV-a C, a declarat ca nu este de acord ca fata ei sa
mai invete intro clasa numai de romi deoarece fata ei nu stie sa scrie si sa citeasca. Copilul lui
B.Z. a spus ca ar vrea sa devina medic, insa nu stie sa citeasca, si ca ar dori sa invete sa scrie.
Si alti parintii, T.C. si R.I., avand copiii inscrisi in clasa I C si a-III-a C au declarat ca sunt
nemultumiti de faptul ca au fost repartizati copiii in “clase de romi” in care performantele scolare
sunt foarte slabe, si au exprimant dorinta de a nu exista o separare si copiii lor sa invete impreuna
cu copiii romani.

Romani CRISS a depus plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, avand
numarul 107/07.02.2007, cu privire la situatia de discriminare de la Grupul Scolar Auto cu
clasele I-XII din localitatea Craiova, Jud Dolj, considerand ca a fost aplicat un tratament
diferentiat elevilor de etnie roma prin separarea acestora, la clasele a-III-a, a-IV-a, si a-VI-a fata
de elevii majoritari.
CRISS si-a intemeiat plangerea pe centralizatorul emis de unitatea scolara in cauza din care
reieseau urmatoarele:

- la nivelul clasei a III-a exista un numar de 3 clase cu urmatoarea structura:
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a) la clasa a III-a, A din 16 elevi inscrisi, 6 sunt majoritari iar 10 sunt romi;
b) la clasa a III-a B, din 24 de elevi inscrisi, 16 sunt majoritari iar 8 sunt romi;
c) la clasa a-III-a C, din 17 elevi inscrisi, toti sunt romi;

- la nivelul clasei a IV-a exista un numar de 3 clase cu urmatoarea structura:- la clasa a-IV-a
A, din 28 de elevi inscrisi, 20 sunt majoritari, iar 8 sunt romi;

a) la clasa a IV-a B, din 28 de elevi inscrisi, 18 sunt majoritari, iar 10 sunt romi;
b) la clasa a-IV-a B, din  23 de elevi inscrisi, toti sunt romi;

- la nivelul clasei a VI-a exista un numar de 3 clase cu urmatoarea structura:
a) la clasa aVI-a A, din 20 de elevi inscrisi, 4 sunt majoritari, iar 16 sunt romi;
b) la clasa a-VI-a B, din 24 de elevi inscrisi, 21 sunt majoritari, iar 3 sunt romi.

In drept, Romani CRISS a invocat incalcarea art. 5, alin. 1 si a art. 12, alin. 2 din legea
invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare170, a Ordonantei de
Guvern nr.  137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificarile si completarile ulterioare171 si a facut uz si de prevederile Notificarii Ministerului
Educatiei si Cercetarii nr. 29323/20.04.2004 prin care se defineste segregarea. Potrivit
notofocarii, „segregarea este o formă gravă de discriminare. În cadrul sistemului educaţional,
cu excepţia şcolilor/claselor cu predarea tuturor disciplinelor in limba romani, segregarea
constă în separarea fizică, intenţionată sau neintenţionată, a copiilor romi de restul copiilor în
şcoli, clase, clădiri şi alte facilităţi, astfel încât numărul copiilor romi faţa de cei neromi este
disproporţionat de mare în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă şcolară îl

170 Art. 5, alin. 1 din legea invatamantului nr. 84/1995, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 167 din
31 iulie 1995, republicata ulterior in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996 si nr. 606 din 10
decembrie 1999, prevede ca: “Cetatenii Romaniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele
de invatamant, indiferent de conditia sociala si materiala, … rasa, nationalitate… ”, iar potrivit art. 12
alin. 2 “Organizarea si continutul invatamantului nu pot fi structurate dupa criterii exclusiviste si
discriminatorii de ordin…etnic”.

171 In concret, a fost invocata incalcarea art. 2, alin. 1 din Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 care
defineste discriminarea directa drept “orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum
şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice” precum si alin. 3 al aceluiasi articol 2 din Ordonanta care prevede ca “Orice comportament activ
sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune
unui tratament injust…o persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri
de persoane sau comunitati, atrage raspunderea contraventionala…daca nu intra sub incidenta legii
penale”.
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reprezintă din totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate administrativ
teritorială.”
CRISS a invocat si faptul ca segregarea aduce prejudicii atat elevilor romi cat si societatii in
ansamblul sau, lucru stabilit tot de notificare MEC prin care se dispune ca „segregarea are drept
consecinţă accesul inegal al copiilor la o educaţie de calitate. Separarea în grădiniţe şi şcoli
conduce invariabil la o calitate a educaţiei inferioară celei oferite în grupele, clasele sau
şcolile cu o  altă majoritate etnică a populaţiei şcolare. Menţinerea separării în educaţie pe
criterii etnice are efecte negative atât pentru romi cât şi pentru societatea românească în
ansamblu.”
In plangere au fost mentionate si standardele legale internationale in materie de
discriminare si, in mod particular, in ceea ce priveste segregarea. Astfel, articolul 14 din
Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevende ca “exercitarea drepturilor şi
libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire
bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii,
origine naţională sau socială, apartenenţa la o mionoritate naţională, avere, naştere sau orice
altă situaţie.” Mai mult, aceste garantii au fost intarite prin intrarea in vigoare a
Protocolului Aditional nr. 12 la CEDO care prevede urmatoarele: “art. 1, (1) Exercitarea
oricarui drept prevazut de lege trebuie sa fie asigurata fara nici o discriminare bazata, în
special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta
situatie.

(2). Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publica pe baza oricaruia dintre motivele
mentionate la paragraful 1.”
Comisia Europeana impotriva Rasismului si a Intolerantei (ECRI) expune, in
recomandarea sa de politica generala nr. 7 cu privire la legislatia nationala pentru
combaterea rasismului si a discriminarii nationale (e corect aici?), standarde extrem de
relevante cu privire la segregare astfel: “Par. 6 - Legea trebuie sa prevada ca urmatoarele
acte sunt considerate, printer alte, ca forme de discriminare: segregarea, discriminarea prin
asociere, intentiile anuntate de discriminare, instruirea altei persoane sa discrimineze,
incitarea altei persoane sa discrimineze, ajutarea altei persoane sa discrimineze.”172

Nu in ultimul rand, Romani CRISS a invocat articolul 3 din Conventia Internationala privind
Eliminarea tuturor formelor de Discriminare Rasiala care prevede ca “Statele Parti condamna in
mod specific segregarea rasiala si apartheid-ul si se obliga sa previna, interzica si eradicheze
toate practicile de aceasta natura in teritoriile aflate sub jurisdictia lor.”
La acestea se adauga standardele jurisprudentiale, in special ale Curtii Europene a Drepturilor
Omului si ale Curtii Europene de Justitie (spre exemplu, in materia inversarii sarcinii probei prin
utilizarea de date statistice). Cat priveste segregarea, merita amintita hotatarea Curtii Europene a

172 In Memorandumul Explicativ la Recomandarea de politica generala nr. 7 a ECRI se definesc unele
concepte cheie, cum ar fi segregarea: “Segregarea este actul prin care o persoana (fizica sau juridica)
separa alte persoane pe baza unuia dintre motivele enumerate, fara o justificare obiectiva si rezonabila,
in conformitate cu definitia propusa a discriminarii. In  consecinta, actul voluntar al unei persoane de a
se separa de alte persoane pe baza unuia dintre motivele enumerate nu constituie o segregare (par. 16)”.
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Drepturilor Omului in cauza D.H. c. Cehiei, in care Cehia a fost condamnata pentru
discriminarea copiilor romi prin separarea acestora in sistemul de invatamant, constatandu-se
incalcarea art. 14 impreuna cu art. 2 din Protocolul 1.
Romani CRISS a aratat ca din declaratiile parintilor elevilor de etnie roma reiese ca invatatorii si
profesorii care predau la clasele care sunt alcatuite numai din elevi de etnie roma nu-si dau
interesul fata de copii, ajungandu-se in situatia in care elevi de clasa a IV–a sau a VI-a nu stiu sa
scrie sau sa citeasca. Totodata, o parte din parinti au acuzat faptul ca elevii sunt agresati de
cadrele didactice pe motiv ca elevii nu aduc diferite sume de bani pentru a se cumpara mobilier
sau perdele, bani solicitati separat de cei pentru fondul clasei.
In fata CNCD, prin adresele cu nr. 1457 din 6.03.2007 si 2270 din 20.04.2007, Grupul Scolar
Auto din Craiova a adus urmatoarele obiectii:

1. in unitatea scolara nu exista clase constituite pe criteriul etnic;
2. unitatea scolara este cuprinsa in planul de desgregrare 2005-2008;
3. clasa a III-a C a fost constituita ca urmare a preferintelor parintilor in momentul inscrierii

copiilor in scoala, optiune anterioara implementarii planului de desegregare;
4. clasa a IV-a C a fost formata din elevi care s-au prezentat la scoala dupa terminarea

perioadei de inscrieri si inceperea anului scolar;
5. cele doua clase, a III-a C si a IV-a C urmau sa isi pastreze structura pana la terminarea

ciclului primar, desegregarea realizandu-se in clasa a-V-a;
6. in anul scolar 2005-2006 au absolvit clasa a VIII-a un numar de 48 de elevi, dintre care 9

apartin etniei romilor. Acest fapt este de natura sa infirme aspectul sesizat, referitor la
neimplicarea cadrelor didactice in aceeasi masura, la clasele formate din elevi de etnie
roma si cele ale copiilor de nationalitate romana.

La adresele mentionate, unitatea scolara din Craiova a mai anexat doua puncte de vedere scrise
din partea d-nei A.C, (reponsabila cu aria curriculara din invatamantul primar) cu privire la
cauzele care determina o anumita diferenta intre copiii romi si ceilalti si repsectiv din partea d-lui
V.V.N (profesor  de limba romani) care afirma ca numarul copiilor de etnie roma este mai mare
decat cel al copiilor de nationalitate romana si reclama ca aspectele semnalate in petitia Romani
CRISS sunt neadevarate.
In urma adresei de revenire a Romani CRISS, numarul 461/22.05.2007 Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii a transmis hotararea colegiului sau director. Astfel, prin hotararea nr.
103 din 24 mai 2007, Colegiul Director al CNCD a constatat existenta faptei de discriminare si a
recomandat Grupului Scolar Auto Craiova si Inspectoratului Scolar al Judetului Dolj sa adopte
masurile necesare astfel incat procesul de desegregare sa se incheie cat mai repede.
CNCD a motivat ca, in structura anului scolar, exista doua clase alcatuite exclusiv pe criteriu
etnic, iar acest aspect reprezinta o forma de discriminare sub aspectul constituirii si mentinerii
claselor formate exclusiv din copiii etnicilor romi, lucru ce contravine Conventiei Internationale
privind Eliminarea tuturor formelor de Discriminare Rasiala, Conventiei Natiunilor Unite privind
Drepturile Copilului si Conventiei UNESCO privind Discriminarea in Educatie.
Cat priveste afirmatiile incluse in petitie cu privire la implicarea diferentiata a cadrelor didactice
si agresarea copiilor romi pentru ca nu aduc bani la scoala, CNCD a concluzionat ca nu sunt
elemente care sa sustina afirmatiile.
In data de 30.11.2007, Romani CRISS a inregistrat la Judecatoria Craiova o actiune civila
impotriva Grupului Scolar Auto Craiova si a Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, privind
tratamentul diferentiat aplicat elevilor de etnie roma, prin separarea lor.
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CRISS a solicitat ca instanta sa oblige paratii la
 plata sumei de 1 RON cu titlu de daune morale-echivalent material;
 scuze adresate minoritatii rome in mod public intr-un cotidian la nivel national;
 restabilirea situatiei anterioare discriminarii;
 plata cheltuielilor de judecata.

CRISS a reiterat afirmatiile cu privire la tratamentul la care sunt supusi elevii de etnie roma,
respectiv

 tratamentul diferentiat aplicat elevilor de etnie roma, prin separarea lor, in cadrul liceului;
 neimplicarea cadrelor didactice care predau la clasele formate numai din elevi romi in

acelasi mod in care o fac la clasele formate numai din elevi de nationalitate romana. Ca
urmare a acestei situatii, copii romi nu stiu sa scrie si sa citeasca;

 unii elevi romi sunt agresati de unele cadre didactice pe motivul ca acestia nu aduc
diverite sume de bani pentru a se cumpara mbilier si perdele.

Cu privire la capatul de cerere privind obligarea paratilor la scuze adresate minoritatii rome intr-
un cotidian la nivel national, au fost invocate dispozitiile art. 54 din Decretul nr. 31/1954,
repsectiv faptul ca persoana care a suferit o atingere in dreptul sau la nume ori pseudonim, la
denumire, la onoare, la reputatie, in dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere de
stiintifice, artistice ori literare, de inventator sau orice alt drept personal nepatrimonial, va putea
cere instantei judecatoresti incetarea savarsirii faptei care aduce atingere drepturilor aratate.
Totodata, cel care a suferit o asemenea atingere va putea cere ca instanta judecatoreasca sa oblige
pe autorul faptei savarsite fara drept, sa publice, pe socoteala acestuia, in conditiile stabilite de
instanta, hotararea pronuntata ori sa indeplineasca alte fapte destinate sa restabileasca dreptul
atins.
In drept, Romani CRISS a invocat dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 137/2000 cu
modificarile  si completarile ulterioare, art. 998-999 din Codul civil si art. 54 din Decretul nr.
31/1954. In prezent, cazul se afla pe rolul Judecatoriei Craiova.

II.3.6.2 CRISS si Amaro Suno vs. Scoala nr. 19, Craiova si ISJ Dolj

Monitorul local de drepturile omului173 a semnalat existenta unei situatii in care copiii romi
invata separat de copiii majoritari in clasele I, a III-a si a V-a ale scolii nr. 19 din Craiova. Pentru
a documenta acest caz, monitorul local s-a deplasat la scoala respectiva, unde a discutat cu
conducerea scolii, cu elevii si parintii de etnie roma.
Directoarea adjuncta a scolii a motivat existenta claselor alcatuite numai din copii de etnie
roma”fie pentru că elevii romi ramân repetenţi, fie că părinţii români cer ca, înaintea începerii
anului şcolar, copiii lor sa înveţe în clasele anumitor învăţători, elevii fiind repartizaţi pe clase
înainte de termen”. Secretara sefa a motivat existenta acestor clase ca urmare a inscrierii tarzii a
copiilor romi, parintii acestora neluand in seama termenul limita pentru inscrieri.
Potrivit conducerii scolii, sunt inscrisi la clasele V-VIII un numar total de 106 copii de etnie
roma.

173 Monitorul local de drepturile contractat de Romani CRISS in judetul Dolj, in persoana d-lui Alin
Banu.
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In anul scolar 2005-2006, conform informatiilor furnizate de conducerea scolii, repartizarea
elevilor era urmatoarea:

- la nivelul clasei I exista un numar de 3 clase cu urmatoarea structura:
a) la clasa I A, toti elevii inscrisi sunt majoritari;
b) la clasa I B, din 20 de elevi inscrisi 14 sunt majoritari, iar 6 sunt romi;

c) la clasa I C, din 19 elevi inscrisi toti sunt romi;

- la nivelul clasei a-II-a exista un numar de 3 clase cu urmatoarea structura:
a)  la clasa a II–a A, toti elevii inscrisi sunt majoritari;
b) la clasa a II–a B, din 23 de elevi inscrisi, 21 sunt majoritari iar 2 sunt romi;
c)  la clasa a II-a C, din 16 elevi inscrisi, 8 sunt romi;

- la nivelul clasei a III-a exista un numar de 2 clase cu urmatoarea structura:
a)  la clasa a III–a A, din 22 de elevi inscrisi, 18 sunt majoritari, iar 4 sunt romi;
b)  la clasa a III–a B, din 16 elevi inscrisi, 2 sunt majoritari, iar 14 sunt romi;

- la nivelul clasei a IV-a exista un numar de 2 clase cu urmatoarea structura:
a)  la clasa a IV–a A, toti elevii inscrisi sunt majoritari;
b) la clasa a IV–a B, din 20 de elevi inscrisi, 18 sunt majoritari, iar 2 sunt romi;

- la nivelul clasei a V-a exista un numar de 3 clase cu urmatoarea structura:
a)  la clasa aV–a A, toti elevii inscrisi sunt majoritari;
b)  la clasa a IV–a B, din 21 de elevi inscrisi, 16 sunt majoritari, iar 5 sunt romi;
c)  la clasa a V– a C, toti cei 18 elevi sunt romi.

Prin adresa numarul 108/07.02.2007 Romani CRISS a sesizat Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii privind tratamentul diferentiat aplicat elevilor de etnie roma, prin
separarea acestora la clasele I, a III-a şi a V-a fata de elevii majoritari si existenta situatiei de
discriminare.
In drept,174 Romani CRISS a invocat incalcarea art. 5, alin. 1 si art. 12, alin. 2 din legea
invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Guvern nr.
137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare si a facut uz si de prevederile Notificarii Ministerului Educatiei si
Cercetarii nr. 29323/20.04.2004, prin care se defineste segregarea si se arata consecintele
acesteia.
In plangere au fost mentionate si standardele legale internationale in materia discriminarii,
in mod particular in ceea ce priveste segregarea, respectiv articolul 14 din Conventia
Europeana a Drepturilor Omului, Protocolul Aditional nr. 12 la CEDO, paragraful 6 din
recomandarea de politica generala nr. 7 cu privire la legislatia nationala pentru
combaterea rasismului si discriminarii a Comisiei Europene impotriva Rasismului si a
Intolerantei, precum si articolul 3 din Conventia Internationala privind Eliminarea tuturor
formelor de Discriminare Rasiala.

174 Pentru o expunere mai detaliata a prevederile legale invocate, vezi cazul CRISS si Amaro Suno vs.
Grupul Scolar Auto Craiova si ISJ Dolj, precum si captiolul II pentru o expeunere mai detaliata a
prevederilor legale in materia combaterii discriminarii.
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In data de 22.05.2007, Romani CRISS a inaintat o adresa de revenire catre CNCD, avand in
vedere ca termenul legal de solutionare, de 90 de zile, a fost depasit. Cazul se afla in fata
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

II.3.6.3 CRISS si Liga Pro Europa vs. Scoala Generala „Emil Dragan”, Ungheni si ISJ
Mures

Articolul intitulat “Segregare rasiala la scoala din Ungheni”, publicat in saptamanalul local
Ziarul de Mures din 1-7 martie 2004, a semnalat existenta unei situatii in care copiii romi invata
separat de copiii majoritari in clasele I, a IV-a si a VI-a ale scolii din localitatea mureseana
Ungheni. Pe baza acestei informatii, o delegatie175 a Romani CRISS a organizat in perioada 14 –
15 martie 2004 o vizita de documentare cu privire la acest caz, in care a benficiat de sprijin din
partea organizatiei “Liga Pro Europa”.
In 14 martie 2004, Romani CRISS s-a deplasat in cele doua comunitati de romi din localitatea
Ungheni, unde a discutat cu copiii si parintii romi. In discutiile purtate, acestia au afirmat ca,
odata cu schimbarea directorului scolii, actualele clase I, a IV-a si a VI-a au fost segregate,
respectiv prin separarea copiilor romi de cei majoritari. Acest proces a avut loc la inceputul
anului scolar 2002-2003, odata cu trecerea de la clasa a II-a la clasa a III-a C, in cazul clasei a-
IV-a C si odata cu trecerea de la clasa a-IV-a la clasa a-V-a C pentru actuala clasa a-VI-a C.
Atat copiii cat si parintii romi s-au aratat nemultumiti de aceasta situatie176. Astfel, parintii
romi au mai aratat ca sunt in general multumiti de calitatea educatiei oferite in scoala, desi au
existat situatii cand profesrii au lipsit de la ore. Parintii au spus ca nu sunt de acord cu separarea
copiilor prin alcatuirea de clase diferite pentru copiii romi si copiii romani. Acestia au mentionat
ca nu au fost consultati in nici un fel la formarea claselor si ca au aflat alcatuirea acestora la
inceperea anului scolar cand au fost strigati toti copiii. Un parinte a preciza ca a participat la
sedinta cu parintii si a zis ca sunt de acord sa ramana copiii separati pana la sfarsitul anului
scolar, insa nu mai vor ca si la anul sa fie copiii separati de ceilalti. Un alt parinte a declarat ca
nu si-a trimis fiica la scoala in acel an pentru ca s-a format o clasa speciala de romi si ca nu o va
trimite pana ce situatia nu se va rezolva. Parintii romi au afirmat ca relatiile dintre romi si
majoritarii sunt bune, insa ca este posibil ca parintii copiilor majoritari sa fi influentat decizia
directorului de a forma clase separate pentru romi. Parintii au aratat ca acei copii romi care merg
la scoala in Targu Mures nu sunt supusi acestui tip de tratament.
Copiii romi au mai aratat ca ar vrea sa invete si cu romani ca si ei suntem tot copii, la fel ca si
romanii. Un copil rom a zis ca in clasa sa invata si un copil de etnie romana, dar care este mai
sarac. Copiii romii au mai aratat ca sunt jigniti de copiii romani care le spun ca sunt “tigani si
corturari si murdari si paduchiosi”. Copiii romi au precizat ca accesul lor in sala de sport in
cadrul orelor de educatie fizica este mult mai redus decat cel al copiilor din clasele de acelasi an,
dar cu elevi preponderent majoritari si au declarat ca, in multe situatii, cadrele didactice ii pun sa
stea in genunchi in clasa in timpul orelor de curs. Unul dintre copii a spus ca a fost pus sa stea in
colt, in genunchi, odata pentru ca a intrebat de ce ei nu fac sportul.

175 Delegatia Romani CRISS a fost formata din Madalin Morteanu – Coordonator programe, Marian
Mandache – asistent programe si Cristian Buceanu, reporter al Agentiei de presa Roma News –
Departamentul Media;
176 Informatia prezentata a fost obtinuta prin vizita efectuata de delegatia Romani CRISS in comunitatea
de romi din localitatea Ungheni in data de 14 martie 2004.
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Punctul de vedere al autoritatilor locale. In cursul vizitei de documentare din localitatea
Ungheni, Romani CRISS a avut o intalnire cu inspectorul scolar general, domnul S.S, privind
situatia existenta in scoala din Ungheni. Potrivit acestuia, inspectoratul s-a autosesizat din presa
si a investigat situatia de segregare la fata locului. Acesta a declarat ca in Scoala Generala „Emil
Dragan” din Ungheni nu exista clase formate exclusiv din romi dar ca exista totusi, o
„aglomerare” in cazul clasei I C. Domnul inspector general a mai declarat ca institutia pe care o
conduce „nu agreeaza nici un fel de separatism in scoli” mentionand ca a reiterat acest lucru si
la ultima sedinta semestriala cu directorii de scoli. De asemenea, domnul inspector a afirmat ca,
la inceputul anului scolar, romii din Petelea i-a adus la cunostinta ca scoala din localitate era
segregata, iar inspectoratul a „reglat problema” actionand in sensul desegregarii.
Domnul inspector general a mai aratat ca distributia pe clase a elevilor este de competenta
exclusiva a conducerii scolii, aceasta raportand inspectoratului distributia pe clase, dar nu si
compozitia etnica a claselor. Inspectoratul solicita informatii cu privire la alcatuirea etnica la
nivel de scoala si nu la nivel de clase, iar etnicitatea este aceea decisa de parintii copiilor.
Domnul inspector general a admis faptul ca e posibil ca parintii copiilor romani sa fi creat
presiuni asupra directorului scolii pentru crearea unei clase separate pentru romi, insa, conform
afirmatiilor d-lui S.S, inspectoratul scolar judetean nu va tine cont de asemenea opinii, pe care nu
le considera a fi „conform normelor europene si in spiritul integrarii europene”. Domnul
inspector general a mai afirmat ca „poate exista un pic de exagerare din ambele parti”, insa s-a
arata dispus sa sprijine vizita de documentare a Romani CRISS si a asigurat toate datele
solicitate.
Dupa intalnirea cu domnul inspector general a avut loc o vizita, impreuna cu reprezentantii
autoritatilor locale, la Scoala Generala „Emil Dragan”. La aceasta au participat delegatia Romani
CRISS, ll. inspector L.S. – Inspectoratul Scolar Judetean Mures, d-na directoare N.N, dl. A. –
reprezentant al comunitatii rome din Ungheni, dl. I.C. – primar al localitatii Ungheni, dl. Expert
pe Problemele Romilor, N.T – Biroul Judetean pentru Romi (BJR) din cadrul Prefecturii Mures.
Intr-o prima faza au fost analizate tabele cu distributia pe clase din punct de vedere etnic. In
cazul claselor I se observa o concentrare a elevilor romi in clasa I C si o slaba reprezentare in
cadrul claselor I A si I B177, lucru recunoscut atat de inspectorat cat si de conducerea scolii. D-na
directoare Nemes Niculina a explicat faptul ca, la inceputul anului scolar, s-au format doua clase
pentru I, iar la aproximativ o luna, intrucat au venit copii si din alte localitati la Scoala Generala
din Ungheni si existau 67 de elevi pentru clasa I 178, s-a format si o a treia clasa, anume clasa I C.
D-na directoare a mai aratat ca parintii sunt cei care solicita distributia la clasele A si B in functie
de invatator, iar la clasa I C sunt in principal copiii ai caror parinti nu au solicitat nici unul dintre
invatatorii de la clasele  I A si I B.
Domnul primar al localitatii Ungheni a declarat ca, la alcatuirea claselor I, se pastreaza in
principal structura existenta in cadrul celor doua grupe de la gradinita, si o problema o constituie
faptul ca romii sunt foarte slab reprezentati la nivelul gradinitei din Ungheni. Acest lucru a fost
sustinut si de d-na directoare. Domnul A a declarat ca in Ungheni, de regula, romii isi dau copiii
direct la scoala, fara a-i mai trimite si la gradinita si ca prin aceasta rezulta o diferenta de
instruire la nivelul claselor I intre copiii romi si cei neromi.
In cazul claselor a-IV-a si a-VI-a, rezulta, conform datelor puse la dispozitie de reprezentantii
scolii, ca exista o concentrare a elevilor romi in clasa a-IV-a C si respectiv a-VI-a C, si o slaba

177 Vezi Anexele nr. 2-4.
178 Numarul minim de elevi pentru a forma trei clase este, conform afirmatiilor d-nei Directoare, de 61.



116

reprezentare a acestora la nivelul celorlalte clase din acelasi an179. Reprezentantul BJR a afirmat
ca din datele statistice prezentate in tabele reiese ca „sunt probleme la nivelul claselelor I, IV si
VI”.
Pentru situatia la nivelul claselor a-IV-a si a-VI-a, o posibila explicatie ar fi fost faptul ca la
inceputul anului scolar 2002 - 2003 s-a dorit crearea unei clase cu elevi mai slabi pentu ca acestia
sa poata beneficia de mai mult ajutor si sa se atenueze distanta dintre acestia si ceilalti elevi.
Insa, din analiza situatiei scolare a elevilor clasei a-IV-a C180, rezulta urmatoarele:
La inceputul anului scolar 2002 - 2003, dintr-un total de 10 elevi, 2 repetau anul, 3 aveau
calificativul „suficient”, iar 5 aveau calificativul „bine”. Asadar, jumatate dintre elevi aveau
calificativul „bine”, lucru care nu poate sustine ideea crearii clasei a-III-a C drept o clasa
inferioara valoric.

Tot cu aceasta ocazie, delegatia Romani CRISS a vizitat si sala de sport a scolii generale, care
este una moderna si bine utilata. D-na directoare a declarat ca toti elevii, inclusiv elevii de etnie
roma, au acces la sala de sport, lucru care vine in contradictie cu afirmatiile copiilor romi.

Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean si conducerea Scolii Generale „Emil Dragan” din
Ungheni au admis ca exista un „dezechilibru etnic” la nivelul claselor I, IV si VI, dar au subliniat
ca nu a fost urmarit acest lucru. Acestia au mai declarat ca vor remedia acest dezechilibru odata
cu inceperea noului an scolar, intrucat nu este eficienta schimbarea alcatuirii claselor in timpul
anului scolar. Acestia au mai aratat ca pentru a ajuta copiii care nu sunt la fel de bine instruiti vor
fi dispersati in mai multe clase, pot beneficia de la un invatator de sprijin pentru a putea ajunge la
acelasi nivel cu ceilalti colegi.

Domnul primar al localitatii Ungheni a propus ca, pentru asigurarea unei mai bune reprezentarii
a copiilor romi in cadrul gradintei, sa se faca demersurile necesare la nivel central pentru ca
alocatia pentru copiii prescolari sa fie acordata numai sub conditia frecventarii gradinitei.
Romani CRISS nu considera oportuna o asemenea masura, mai ales ca slaba frecventare a
gradinitei de catre romi constituie deseori un pretext pentru formarea de clase segregate. Mai
mult, legea invatamantului181 nu prevede obligativitatea frecventarii gradinitei in general si nici
pentru inscrierea in invatamantul primar. Astfel,  legea invatamantului prevede la art. 18, alin 1:
„Invatamantul prescolar se organizeaza pentru copii in varsta de 3-7 ani, in gradinite de copii
cu program normal, prelungit si saptamanal”, iar la art 20 alin. 2: ”In clasa I sunt inscrisi
copiii care implinesc varsta de 7 ani in anul calendaristic respectiv”.

179 Vezi Anexele nr. 9-11si respectiv Anexele nr. 14-16.

180 Vezi Anexa nr. 21.
181 Legea nr. 84/1995 (Legea invatamantului) publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 167 din 31 iulie
1995, republicata ulterior in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996 si nr. 606 din 10
decembrie 1999.
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Date despre localitate – Ungheni182

 Localitatea Ungheni este situata in centrul judetului Mures, avand o suprafata administrativa
de 6369 de ha. Este formata din urmatoarele comunitati: Ungheni, Vidrasau, Recea, Cerghid,
Cerghizel, Moresti si Sausa;

 Conform recensamantului din 2002, in localitate traiesc 6551 de persoane dintre care 5252 de
romani, 585 de maghiari si 714 romi;

 Romii reprezinta aproximativ 11% din totalul populatiei comunei Ungheni si aproximativ 7%
din populatia comunitatii Ungheni (248 de romi) locuiesc in  satul Ungheni.

In data de 05.04.2004, Romani CRISS a trimis o sesizare catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii privind separarea copiilor de etnie roma din clasele I, a IV-a si a
VI-a fata de majoritari si existenta unei situatii de discriminare indirecta la Scoala
Generala „Emil Dragan”cu clasele I-VIII, localitatea Ungheni, jud. Mures.

Luand in considerare opiniile parintilor romi, precum si pozitiile conducerii Scolii Generale
„Emil Dragan” din Ungheni si reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Mures, Romani
CRISS a solicitat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii sa utilizeze
instrumentele de mediere in acest caz.

In prezent, cazul se afla in fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, care nu a
realizat niciun fel de demersuri in vederea medierii si nici nu a solutionat cauza.

II.3.6.4 CRISS vs. Liceul Teoretic cu clasele I-XII, Dumbraveni, Grupul Scolar Special
Dumbraveni, ISJ Sibiu si Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului

In data de 8.10.2006, in cadrul emisunii “Rom european”, difuzata de postul TVR 1, la ora
11h00, a fost semnalat un caz din localitatea Dumbraveni, judetul Sibiu, in care copiii romi sunt
mutati de la Liceul Teoretic cu clasele I–XII la scoala speciala din aceeasi localitate.
In baza acestei informari, Romani CRISS a realizat, in perioada 07 – 08 noiembrie 2006, o vizita
de documentare in vederea strangerii probelor necesare evidentierii tratamentului diferentiat
aplicat elevilor de etnie roma. In data de 08 noiembrie  2006, Romani CRISS a avut o prima
intalnire cu directorul scolii speciale. In cadrul acestei intalniri, s-a discutat despre metodele si
motivele mutarii copiilor romi de la liceu la scoala speciala, fiind vizitate si clasele in care invata
copiii romi, mutati de la liceul teoretic.
Din discutiile cu directorul scolii a reiesit faptul ca acei copii, care raman repetenti 2-3 ani la
Liceul Teoretic cu clasele  I–XII, sunt testati de o comisia infiintata la nivel judetean. In urma
testarii, comisia hotaraste daca elevii au probleme de sanatate mintala si, totodata, decide
mutarea copiilor la scoala speciala, eliberandu-le certificate din care reiese faptul ca sunt copii cu
cerinte educationale speciale.
In urma politicii duse de catre autoritatile locale s-a ajuns in situatia in care cel putin 90% dintre
copiii care frecventeaza scoala speciala sunt de etnie roma si ajung la aceasta scoala deoarece au
ramas repetenti, ci nu datorita faptului ca sunt elevi cu nevoi speciale.

182 Datele despre localitate au fost furnizate de Primaria localitatii Ungheni prin Adresa cu nr.
1059/23.03.2004 ca raspuns la Adresa oficiala trimisa de Romani CRISS cu nr. de iesire 102/22.03.2004.
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Din discutiile cu copiii de etnie roma care frecventeaza sau au frecventat Liceul Teoretic cu
clasele I–XII Dumbraveni, cat si cu parintii acestora, a reiesit faptul ca profesorii trateaza
diferentiat elevii de etnie roma fata ce cei majoritari, in sensul ca elevii de etnie roma sunt pusi in
ultimele banci si nu beneficieaza de atentie din partea acestora, lasandu-i repetenti, pentru ca
ulterior sa fie transferati la scoala speciala.
In data de 25.01.2007, Romani CRISS a transmis o sesizare catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii privind tratamentul diferentiat aplicat elevilor de etnie roma,
prin separarea acestora, in clasele I-VIII, fata de majoritari, respectiv mutarea acestora de
la Liceul Teoretic cu clasele I-XII din localitatea Dumbraveni, judetul Sibiu la Scoala
Speciala din aceeasi localitate.

In drept,183 Romani CRISS a invocat incalcarea art. 5, alin. 1 si art. 12, alin. 2 din legea
invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Guvern nr.
137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare (art. 2, alin. 1 si 3).
Cazul se afla, in prezent, in fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

II.3.6.5 CRISS si Asociatia “Romii Romascani” vs. Scoala nr. 3 Roman si ISJ Neamt

In localitatea Roman din judetul Neamt, liderul local D.M. din cartierul ,,Satul Olimpic “ a
semnalat monitorului local al Romani CRISS184 existenta unei situatii in care copiii romi invata
separat de copiii majoritari in clasele a-II-a, a-III-a si a-IV-a ale Scolii nr. 3 din localitate.
In vederea documentarii acestei situatii, monitorul local a purtat discutii cu reprezentanti ai
Inspectoratului Scolar Judetean Neamt, ai scolii nr. 3 precum si cu parintii si copiii romi.
Context. In municipiul Roman, in anul 2002, la marginea localitatii (dupa gara Roman, la
aproximativ 500-700 m) au fost reamenajate patru foste grajduri (208 locuinte), in care au fost
mutatii chiriasi ai locuintelor sociale din centrul sau din cartiere din localitate. Peste 80% din
locuitorii din aceste nou “cartier”, cunoscut drept “Satul Olimpic” sunt de etnie roma.
Langa comunitate, la o distanta de 1-1.5 km, sunt trei scoli; o scoala generala cu clasele I-IV,
Colegiul Tehnic ,,Danubiana”, in care se fac si cursuri pentru clasele I-VIII, si o scoala speciala.
In interiorul halelor reabilitate, primaria a amenajat cate o camera in care functioneaza o capela,
un dispensar care este finantat de Fundatia Pacea, o alta camera a fost inchiriata si a fost deschis
un magazin mixt, iar in alte 5 camere functioneaza o cancelarie, gradinita si pentru alte trei clase
I-III (in blocul nr. 4).
Aceste clase, in care invatau numai copii romi, au fost infiintate in anul 2003, sub coordonarea
scolii speciale. Ulterior, in anii scolari 2004-2005, 2005-2006 s-a continuat formarea de clase in
care sa invete numai copii de etnie roma, amenajandu-se inca 3 sali pentru fiecare clasa si, de
asemenea, inca o sala pentru o grupa de gradinita si inca o incapere pentru o cancelarie,
ajungandu-se in anul scolar 2005-2006 la un numar total de 75 de copii.
In anul scolar 2005-2006, in urma vizitei inspectorului general, clasele au fost desfiintate doarece
ISJ Nemat a considerat ca este segregare. Din cauza lipsei spatiului, clasele au fost mutate la

183 Pentru o expunere mai detaliata a prevederile legale in materia combaterii segregarii scolare, vezi cazul
CRISS si Amaro Suno vs. Grupul Scolar Auto Craiova si ISJ Dolj, precum si captitolul II pentru o
expunere mai detaliata a prevederilor legale in materia combaterii discriminarii.
184 Monitorul local de drepturile contractat de Romani CRISS in judetul Neamt, in persoana d-lui Liviu
Daraban.
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scoala nr. 3 din Roman,  situata la o distanta de 2-3 km de comunitate. Pentru a ajunge la aceasta
scoala, copiii trebuie sa treaca peste calea  ferata si sa traversese drumul european 85, lucru care
nu convine parintilor.
Liderul local, D.M, care este si angajatul primariei, nu a fost de acord cu desfiintarea claselor din
comunitate si in acest sens a facut un memoriu catre ISJ Neamt, in care solicita ca aceste clase sa
ramana in comunitate. In acest sens, Primaria Roman punea la dispozitie o suma de bani care sa
ajute la buna desfasurare a procesului educational, pentru ca elevii sa termine clasele primare.
Memoriul facut de liderul local a fost sustinut si de unii dintre parinti dar si de invatatoarele celor
trei clase si de educatoare.
In anul scolar 2005-2006, atat grupa de gradinita cat si clasele situate in cartierul “ Satul Olimpic
“ au fost mutate in corpul B al scolii numarul 3 din Roman. Incepand din anul scolar 2006-2007,
atat grupa de gradinita cat si clasele II-IV au fost mutate in corpul A al scolii nr. 3 din Roman.
Grupa de gradinita va fi impartita intre celelalte grupe de gradinita care apartin tot de scoala nr.
3. Copiii din clasele II-IV isi vor desfasura activitatea in incinta scolii nr. 3, dupa–amiaza,
deoarece scoala nu dispune de clase libere dimineata.
Prin adresa numarul 211/16.03.2007, Romani CRISS a transmis catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii o sesizare privind separarea elevilor de etnie roma din clasele a-II-a, a-
III-a şi a-IV-a fata de majoritari.
In drept,185 Romani CRISS a invocat incalcarea art. 5, alin. 1 si art. 12, alin. 2 din legea
invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Guvern nr.
137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare (art. 2, alin. 1 si 3).
Cazul se afla, in prezent, in fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

II.3.6.6 CRISS vs. Scoala Generala Josika Miklos, Atid, ISJ Harghita si Ministerul
Educatiei si Cercetarii

In luna martie a anului 2007, Romani CRISS a efectuat o vizita de documentare la Scoala
Generala cu clasele I-VIII “Josika Miklos”, situata in comuna Atid, judetul Harghita. In urma
documentarii, s-a identificat o situatie de segregare a elevilor de etnie roma fata de ceilalti
elevi, la nivelul clasei a-II-a.
Scoala are un numar total de 155 de elevi, dintre care 87 provin din familii de romi (56, 13% din
numarul total de elevi). La ciclul primar, in anul scolar 2006 – 2007, au fost inscrisi un numar
total de 97 de elevi, dintre care 63 de elevi sunt de etnie roma, iar la ciclul gimnazial, dintr-un
numar de 58 de elevi, 24 sunt de etnie roma.
La nivelul clasei a II-a B, toti elevii, in numar de 16, sunt romi, in vreme ce la nivelul clasa a
II-a A din totalul de 14 elevi, 8 sunt romi. Directorul scolii a mentionat ca decizia de separare a
elevilor se ia la nivelul scolii, in functie de performanta elevilor din clasa I, „fara a se tine cont
de etnie” 186

Romani CRISS a depus o plangere catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii,
inregistrata cu numarul 460/22.05.2007 privind separarea elevilor de etnie roma in anul II de

185 Pentru o expunere mai detaliata a prevederile legale in materia combaterii segregarii scolare, vezi cazul
CRISS si Amaro Suno vs. Grupul Scolar Auto Craiova si ISJ Dolj, precum si captitolul II pentru o
expunere mai detaliata a prevederilor legale in materia combaterii discriminarii.
186 Conform informatiilor obtinute in cursul lunii martie, 2007, cu ocazia unei vizite de documentare
realizate de Romani CRISS la Scoala Generala Atid.
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studiu, in cadrul Scolii Generale cu clasele I- VIII Josika Miklos din localitatea Atid, judetul
Harghita.

Romani CRISS a solicitat
 constatarea faptei de discriminare;
 sanctionarea cu amenda contraventionala;
 obligarea paratei la desegregarea claselor a II-a;
 elaborarea si implementarea unui plan de actiune cu privire la recuperarea scolara a

elevilor romi care au invatat in clase separate;
 repararea prejudiciului cauzat prin discriminare elevilor separati pe parcursul

existentei acestui tip de clasa (anii 2002 - 2007);
 trasmiterea dispozitivului Hotararii Colegiului Director al CNCD la Ministerul

Educatiei, Cercetarii si Tineretului, precum si la Inspectoratul Scolar Judetean
Harghita.

In drept,187 Romani CRISS a invocat incalcarea art. 5, alin. 1 si art. 12, alin. 2 din legea
invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Guvern nr.
137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare (art. 2, alin. 1 si 3).
Cazul se afla, in prezent, in fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

II.3.6.7 CRISS si Asociatia “Romii in Europa” vs. Liceul Constantin Brailoiu, Targu Jiu si
ISJ Gorj

Incepand cu luna septembrie 2006, pentru anul scolar 2006-2007, monitorul local de drepturile
omului din judetul Gorj188 a documentat un caz de discriminare privind tratamentul diferentiat
aplicat elevilor de etnie roma prin separarea acestora fata de elevii majoritari pe criterii etnice.
Separarea elevilor romi de cei majoritari a avut loc la nivelul claselor a I-a, a II-a si a V-a.
Monitorul local de drepturile omului a purtat discutii cu reprezentantii liceului (directorul
adjunct) si cu parintii romi. In urma documentarii, a reiesit urmatoarea stare de fapt:
Context. Liceul “Constantin Brailoiu” este situat in partea de Vest a municipiului Tg. Jiu, la o
distanta de aproximativ 1Km de comunitatea Obreja. In cadrul liceului invata un numar de 700
elevi. In cea ce priveste cadrele didactice, exista un numar de 71 de cadre didactice titulare si 12
cadre didactice suplinitoare. Exista un singur cadru didactic de etnie roma care preda limba
romani6. Liceul este dotat cu laboratoare de chimie, fizica, biologie si informatica. Intre dotari se
numara sala de sport, o biblioteca (are in jur de 15 mii de volume), ateliere de muzica. Liceul
este racordat la reteaua de gaze, canalizare, apa. In privinta bugetului, acesta este asigurat de

187 Pentru o expunere mai detaliata a prevederile legale in materia combaterii segregarii scolare, vezi cazul
CRISS si Amaro Suno vs. Grupul Scolar Auto Craiova si ISJ Dolj, precum si captitolul II pentru o
expunere mai detaliata a prevederilor legale in materia combaterii discriminarii.
188 Monitorul local de drepturile omului contractat de Romani CRISS in judetul Gorj, in persoana d-lui
Sorin Bratu.
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catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si de catre consiliul local (in ce priveste
intretinerea si reparatiile liceului).
In cadrul liceului au fost derulate doua proiecte: unul in domeniul picturii (cu parteneri din Cehia
si Belgia) si al doilea proiect intitulat ,,Sanse egale pentru toti copiii”, finantat de Uniunea
Europeana si derulat cu parteneri din Spania si Italia. Primul proiect a fost derulat in perioada
2000-2003, iar cel de-al doilea in perioada 2002-2005. In urma derulari acestor proiecte s-a
inbunatatit frecventa scolara a copiilor romii si a scazut abandonului scolar.8 In ceea ce priveste
abandonul scolar, doar 6 elevi au abondonat scoala, dintre care 2 romi, iar 5 au ramas repetenti, 2
dintre acestia fiind romi.
La clasele I A, a II-a A si a V-a A invata elevii majoritari, iar la clasele B sunt repartizati elevii
romi. Directorul adjunct motiveaza separarea elevilor romi de cei neromi, la clasele mentionate,
deoarece clasele A sunt specializate, jumatate pentru disciplina muzica si jumatate pentru desen.
Intre opiniile formulate de cadrele didactice merita sublinite urmatoarele:
Potrivit unui invatator, in cazul romilor, familia nu se ocupa de formarea unui comportament
civlizat, se injura, se scuipa, copiii nu isi efectueaza temele pentru acasa, absenteaza de la scoala
din diferite motive (nu se scoala de dimineata, au avut nunti, petreceri), sunt lasati in grija
bunicilor intrucat parintii sunt plecati in strainatate.
Diriginta clasei a V-a B a declarat ca romii sunt o categorie de oameni pe care nu ii poate
intelege niciodata. In clasa aV-a B se afla un numar de 19 elevi romi si 4 elevi romani,
comparativ cu clasa a V-A in care se afla un nr de 26 de elevi romani. De asemenea, doamna
diriginta a mentionat ca elevii romi nu vin la scoala intrucat nu se scoala de dimineata, se injura,
se scuipa, nu isi efectueaza temele, iar parintii romi nu isi dau interesul pentru educatia copiilor
lor si nu vin la sedintele cu parintii.
In cea ce priveste distributia etnica a elevilor romi pe clase, conform tabelului inmanat de
reprezentanta Liceului “Constantin Brailoiu”, reiese urmatoarea situatie:

- la nivelul clasei I exista un numar de 2 clase cu urmatoarea structura:
a) la clasa I A, din cei 25 de elevi inscrisi, 24 sunt majoritari si unul rom;
b) la clasa I B, din 17 elevi inscrisi 6 sunt majoritari, iar 11 sunt romi;

- la nivelul clasei a-II-a exista un numar de 2 clase cu urmatoarea structura:
a)  la clasa a II–a A, 17 elevi inscrisi, 16 sunt majoritari si unul rom;
b)  la clasa a II–a B, din 20 de elevi inscrisi, 10 sunt majoritari si 10 romi;

- la nivelul clasei a V -a exista un numar de 2 clase cu urmatoarea structura:
a)  la clasa a V–a A, toti cei 26 de elevi inscrisi  sunt majoritari;
b)  la clasa a-V–a B. din 23 de elevi inscrisi, 4 sunt majoritari, iar 19 romi;

Parintii romi se declara impotriva segregarii copiilor pe crtierii etnice. Astfel, parintele M.L si-a
manifestat nemultumirea fata de faptul ca la clasa a V-a B se afla numai romii, considerand ca ar
trebui ca elevii romi sa fie amestecati cu elevi majoritari. Tot aceasta declara ca nu se poate
ocupa eficient de educarea lor deoarece este nestiutoare de carte, iar tatal lor este plecat in
strainatate.
Parintele B.R declara faptul ca si el este nemultumit ca fiul sau se afla numai cu copii romii, daca
sunt toti intr-o clasa nici unul dinte ei nu mai invata. In general, copilul nu vine la scoala
deoarece este bolnav si de aceea a pierdut foarte mult din materie. Atat B.R cit si sotia sa merg sa
comercializeze haine vechi prin diferite localitati. Astfel, deoarece pleaca dimineata si se intorc
seara, parintii nu se pot ocupa suficient de educatia copilului.
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Prin actiunea inregistrata cu nr. 15709/318/2007, Romani CRISS – Centrul Romilor pentru
Interventie Sociala si Studii a chemat in judecata paratii, si anume Inspectoratul Scolar Judetean
Gorj si Liceul Constantin Brailoiu din Targu Jiu, solicitand urmatoarele:

 plata sumei de 1 RON cu titlu de daune morale – echivalent material;
 scuze adresate comunitatii locale de romi in mod public;
 restabilirea situatiei anterioare discriminarii;
 plata cheltuielilor de judecata;

CRISS a aratat faptul ca discriminarea se manifesta sub diferite forme:
 tratamentul diferentiat aplicat elevilor romi, prin separarea lor in clasele din cadrul

liceului;
 neimplicarea cadrelor didactice care predau la clasele formate numai din elevi romi, in

acelasi mod in care o fac la clasele formate numai din elevi de nationalitate romana. Ca
urmare, copiii romi nu stiu sa scrie si sa citeasca.

Romani CRISS a precizat ca la nivelul claselor I B si a II-a B, conform datelor prezentate de
conducerea liceului rezulta o concentrare a elevilor romi si o slaba reprezentare a acestora la
nivelul celorlalte clase din acelasi an. Copii romi erau de asemenea separati la nivelul claselor a
V-a, avand in vedere faptul ca in clasa a V-a A nu se afla niciun elev rom, in vreme ce in clasa a
V-a B exista o concentrare de elevi romi.
Separarea copiilor pe criterii etnice in sistemul de invatamant a condus la supunerea persoanelor
apartinand etniei romilor la un tratament degradant, incompatibil cu prevederile legislatiei
interne si internationale.
Prin actiunea inregistrata cu nr 15709/318/2007, Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie
Sociala si Studii a chemat in judecata paratii Inspectoratul Scolar Judetean Gorj si Liceul Constantin
Brailoiu Targu Jiu,  solicitand:

 plata sumei de 1 Ron cu titlu de daune morale – echivalent material;
 scuze adresate comunitatii locale de romi in mod public;
 restabilirea situatiei anterioare discriminarii;
 plata cheltuielilor de judecata.

In drept, CRISS a invocat dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 137/2000 cu modificarile  si
completarile ulterioare, art. 998-999 Cod civil si art. 54 din Decretul nr. 31/1954.

II.3.7 OBSERVATIILE GENERALE ALE ROMANI CRISS CU PRIVIRE LA
CAZURILE DE SEGREGARE SCOLARA MONOTORIZATE

In ceea ce priveste segregarea scolara, pot fi identificate mai multe tipuri, in functie de modul in
care separarea se produce efectiv. Astfel, in experienta CRISS, cel mai des intalnire au fost
situatiile in care copiii au fost segregati, la nivelul claselor, la nivelul cladirilor, la nivelul scolii
si in sistemul special de invatamant.
Segregarea la nivelul scolii (segregare scolara rezidentiala) este des intalnita si apare de regula
atunci cand scolile segregate sunt situate in comunitati compacte de romi, sau in imediata
vecintate a comunitatii. Un element important al fenomenului de segregare nu este doar
separarea fizica, ci si diferentiera conditiilor educationale oferite in scolile cu populatie
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majoritara, sau chiar exclusiva de romi. Acestea sunt adesea cladiri vechi, care nu au fost
reconditionate, mobilierul din dotare este invechit, nu sunt dotate cu incalzire, apa curent, sau
dependinte. In situatiile cand aceste renovari au avut loc, sursa de finantare a fost preponderent
extrabugetara (prin proiecte, programe etc) si intr-un grad mai redus bugetara. Un lucru extrem
de relevant este faptul ca elevii romi nu beneficiaza de o educatie de calitate egala cu cea
asigurata in scoli cu elevi neromi. Acest lucru se adauga la faptul ca elevii invata separat unii de
ceilalti constituie o inegalitate de sanse189.
Din punct de vedere legal, elevii romi pot fi transferati la celelalte scoli, unde invata ceilalti elevi
neromi, insa, in practica, parintii se lovesc de refuzul conducerii scolilorcare invoca diferite
motive (lipsa de locuri, ceilalti parinti neromi care si-au inscris copiii mai devreme, etc). Se
intalneste frecvent si situatia in care, in cadrul asezarilor de tip rural exista doua (sau mai multe)
scoli, una de romi si una de neromi. In ipoteza in care elevii romi doresc sa mearga la scoala de
neromi, sunt opriti de bariere obiective si subiective, precum distanta (scoala de romi fiind
situata mult mai aproape sau chiar in cadrul comunitatii de romi), reactia cadrelor didactice din
cele doua scoli, reactia parintilor neromi.
Segregarea scolara la nivel de clase presupune separarea elevilor romi de cei neromi prin
repartizarea lor in clase diferite, de regula in primul an de scoala, sau in al cincilea (la inceputul
cicului scolar). In toate situatiile documentate de Romani CRISS, reprezentantii scolilor unde se
identifica acest tip de segregare au negat faptul ca la baza repartizarii elevilor in clase a stat
criteriul apartenentei etnice, invocand criterii de genul performantei scolare (la formarea clasei a-
V-a), de specializare (sport, muzica, desen) etc. Un alt motiv frecvent invocat este intarzierea
parintilor romi in a-si inscrie copiii la scoala, precum si preferintele parintilor (cu precadere a
parintilor neromi) in a-si alege un anume invatator la inceputul clasei I. Diferentierea calitatii
educationale existente in cazul scolilor segregate se aplica si in cazul claselor segregate, elevii
romi beneficiind de un tratament diferentiat in defavoarea lor.
Romani CRISS a identificat si cazuri in care, desi invatau in aceeasi clasa alaturi de elevii
majoritari, elevii romi erau separati fizic de ceilalti, si asezati pe randuri diferite, sau in ultimele
banci. Acesta este un tip de segregare ce demonstreaza cu atat mai mult pregnanta discriminare
rasiala care sta la baza deciziilor cadrelor didactice.
Un alt tip de segregare scolara il constituie suprareprezentarea elevilor romi in sistemul de
invatamant pentru copiii cu cerinte educationale speciale. Uneori, acestia sunt transferati in
clase/scoli cu cerinte educationale speciale fara o testatare psihologica prealabila, in conformitate
cu regulile legal-administrative in vigoare, in sensul in care procesul de testare nu tine cont de
faptul ca o parte dintre dificultatile de exprimare pot fi generate din motive de specificitate
culturala sau abilitati lingvistice.
Segregarea elevilor se produce, uneori, in temeiul a doua criterii, atat cel etnic, cat si cel social,
existand situatii in care copiii romi invata impreuna cu copiii neromi ce provin din familii care au
o situatie financiara mai modesta. Astfel de caracteristici au fost identificate pe parcursul
monitorizarii realizate de Romani CRISS, atat in mod direct cat si prin intermediul retelei de
monitori locali de drepturile omului.
In plan juridic, legiuitorul a transmis un mesaj clar cu privire la faptul ca, in sistemul romanesc
de invatamant, seprarea copiilor pe criterii etnice nu este acceptabila, astfel incat nu se poate
vorbi despre o segregare de jure. Segregarea scolara (in toate formele aratate anterior si intalnite
in activitatea Romani CRISS) nu are loc in baza unei politici publice oficiale a statului roman, ci

189 Vezi in acest sens si hotararea Brown vs. Board of education a Curtii Supreme de Justitie a Statelor
Unite ale Americii.
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este mai degraba efectul unor practici, al mentalitatilor si stereotipurilor reprezentatilor
conducerii unitatilor de invatamant si ale parintilor neromi, care uneori intervin pe langa
persoane din conducerea scolilor in scopul implementarii unor politici segregationiste.
Numarul mare de cazuri de segregare in cazul copiilor romi, fie ca este vorba despre segregare la
nivelul scolilor, la nivelul claselor sau in sistemul de invatamant special reclama o atentie
sporita, in sensul in care lipsa unor actiuni sustinute si hotarate din partea autoritatilor publice
precum si a unor hotarari judecatoresti190 ferme de aplicare a legislatiei in vigoare poate contribui
la incurajarea tendintelor segregationiste. Acest fapt subliniaza existanta chiar a pericolului de
abordarea a unei politici deschise, oficiale de sustinere a segregarii.
Tot in acest sens, se impune ca Ministerul Educatiei si Cercetarii sa prioritizeze combaterea
segregarii, in procesul de reforma a sistemului educational, inter alia, prin includerea explicita a
interzicerii segregarii scolare a copiilor romi in propunerea de modificare a legii invatamantului,
precum si prin infiintarea unui departament specializat care sa asigure sprijin unitatilor si
inspectoratelor scolare, precum si oricaror altor actori interesati in combaterea segregarii.
In evaluarea “gradului de pericol” al unui caz de segregare trebuie avute in vedere o serie de
elemente, intre care modul in care separarea se manifesta, gradul in care afecteaza actul de
invatamant, varsta victimelor, numarul de copii afectat etc. Separarea copiilor poate sa fie una
explicita sau se poate manifesta in mod tacit. Ambele forme sunt sanctionate de lege. Tinand
cont de faptul ca segregarea se manifesta foarte pregnant la nivelul claselor I-IV, varsta frageda a
copiilor care sunt supusi segregarii afecteaza substantial demnitatea acestora si le aduce
prejudicii educationale, psihologice si morale (vezi hotararea CEDO in cauza D.H. vs. Cehia,
par. 182), avand implicit efecte asupra performantelor educationale ale acestora si ingreunand, pe
termen lung si in mod substantial, procesul de incluziune sociala.
O urmare grava a segregarii scolare si a tratamentelor diferentiate este si faptul ca elevii romi au
rezultate mai slabe la invatatura si sfarsesc, de multe ori, prin a abandona scoala. Curricula de
invatamant urmata pentru clasele sau scolile unde invata elevi preponderent romi, in practica,
este uneori modificata, redusa, cadrele didactice tratand superficial procesul educational. Romani
CRISS a identificat astfel de cazuri, parintii elevilor romi, si chiar elevii, reclamand tratamentul
diferentiat ce le este aplicat. Parintii elevilor romi au reclamat o lipsa de motivare a cadrelor
didactice atunci cand lucreaza cu elevii romi. Cadrele didactice impun standarde educationale
mai scazute in cadrul scolilor/claselor cu efectiv ridicat de romi. Lipsa de preocupare a cadrelor
didactice, determinata si de prejudecatile rasiale, contribuie la randamentul scazut al elevilor
romi. Astfel, se motiveaza usor segregarea pe clase prin invocarea criteriului de performanta
scolara, sau chiar transferarea elevilor romi la clase/scoli cu cerinte educationale speciale.
Legea prezuma faptul ca segregarea etnica afecteaza in mod negativ calitatea educatiei, motiv
pentru care nu este necesara dovedirea prejudiciului (intrucat este o prezumtie legala), desi, in
practica, este util sa se arata explicit impactul negativ al segregarii asupra calitatii educatiei.
Acest lucru poate contribui la constientizarea consecintelor negative ale segregarii de catre
actorii relevanti in proces, inclusiv de catre conducerile unitatilor scolare.

190 Facem referire la hotarari judecatoresti in primul rand datorita ”fortei juridice” superioare a acesteia
fata de hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. In al doilea rand, acest lucru se
impune din cauza refuzului CNCD de a impuna anumite masuri paratilor (obligatia de a face), consliul
declarandu-se necompetent in acest sens, ori marginidu-se la o simpla recomandare (al carei temei legal
este neclar), in pofida faptului ca  art. 20, alin. 3 din OG 137/2000 republicata confera CNCD competenta
de a se pronunta cu privire la înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei
anterioare. Pentru detalii in acest sens, vezi Capitolul II din prezenta lucrare.
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Parintii romi cu care Romani CRISS a interactionat in cadrul documentarilor cazurilor de
segregare sunt de parere ca invatamantul in clase, respectiv scoli mixte, este benefic pentru copiii
lor, atat din punct de vedere al conditiilor materiale, cat mai ales din punctul de vedere al calitatii
educationale.

II.4 DREPTUL ROMILOR LA LOCUIRE (Vasile GILBEA)

Una dintre cele mai complexe şi dificil de abordat probleme cu care se confruntă un număr
important de romi în România este aceea a locuirii. Implicând mai multe aspecte şi abordată fie
din punct de vedere legal, fie din punct de vedere social, locuirea la romi este una dintre cele mai
importante probleme care se cere, în primul rând, abordată cu consecvenţă. Autorităţile publice,
în primul rând, dar şi alţi actori, cum ar fi organizaţiile non-guvernamentale, comunităţile locale,
trebuie să îşi asume un rol bine definit în îmbunătăţirea exercitării dreptului la locuinţă sau a
stopării încălcării exercitării acestui drept, precum şi a îmbunătăţirii standardului de locuire
pentru un număr important de romi. Este cunoscut faptul că standardul de viaţă este influenţat
într-o mare măsură de existenţa unor condiţii minimale de locuire.

Legislaţia internă şi internaţională prevede respectarea si asigurarea de către autorităţi a unor
condiţii minimale de locuire, în raport cu un standard de viaţă decent, pentru cetăţenii săi.191

Locuirea, în sine, trebuie considerată drept un factor deteminant care se află în interdependenţă
faţă de alte aspecte socio-economice, cum ar fi accesul la sănătate şi statusul sănătăţii, accesul la
educaţie, în primul rând ca şi acces la facilităţi sanitare şi educaţionale. Ea este de asemenea
legată de accesul la infrastructură sau la reţeaua de transport în comun, putând, nu în ultimul
rând, să fie corelată cu accesul la angajare, educatie sau sanatate.

Aceste consideraţii fiind făcute, trebuie precizat că un număr important de persoane aparţinând
minorităţii rome se confruntă cu probleme complexe legate de statutul locuirii şi/sau exercitarea
dreptului la locuire. Romani CRISS acordă o atenţie deosebită acestei problematici, în eforturile
sale de monitorizare asupra problematicii accesării dreptului la locuire de către populaţia de romi
în România, începând cu anul 2004. Problematica locuirii este una complexă, ce nu poate fi
abordată strict judiciar, sau strict extra-judiciar.

Deseori, anumite comunităţi de romi se confruntă cu fenomenul evacuării.192 În aceste cazuri, de
multe ori se încalcă anumite drepturi, substanţiale sau procedurale, de către autorităţile publice
care procedează la evacuare. Alte ori, este nevoie de soluţionări care implică o poziţionare activă
din partea diferitelor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, pentru a rezolva unele
probleme locative ale unor grupuri sau comunităţi de romi. Aceste situaţi necesită întâlniri,
discuţii, negocieri cu cei în cauză, şi nu poziţionări divergente în instanţă. Romani CRISS a
abordat relaţia cu actorii de la nivel local sau central în acest mod în multe situaţii, în încercarea
de a rezolva diverse probleme legate de locuire pentru anumite comunităţi sau familii de romi, în

191 Informaţii mai detaliate cu privire la standardele interne şi internaţionale referitoare la dreptul la
locuinţă vor fi prezentate in aceasta sectiune.
192 Informaţii detaliate cu privire la legislaţia în materia evacuării, precum şi cazuri de evacuare
monitorizate de către Romani CRISS sunt prezentate in aceasta sectiune.
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deplină concordanţă cu principiile de politci publice exprimate de autorităţile statului în
documente oficiale, cu statut de legislaţie.193

II.4.1 Cadrul legislativ relevant in materia dreptului la locuinta
II.4.1.1 Definirea dreptului la o locuinţă în legislaţia internaţională

Standardul internațional cu privire la o locuință adecvată este stabilit de către Comitetul pentru
Drepturi Economice, Sociale și Culturale al Națiunilor Unite (ICESR) prin Comentariul General
nr. 4. Acesta stabilește șapte criterii minimale care trebuie înteplinite pentru ca o locuință să fie
considerată adecvată.

Cele șapte criterii de bază pentru o locuință adecvată sunt:

• Securitatea Posesiei
Agenda- Habitat (1996) reiterează rolul guvernelor în promovarea și protejarea securității
posesiei, afirmând că guvernele ar trebui să se angajeze în: asigurarea securității posesiei și
accesului egal la pamânt pentru toți oamenii, incluzând femeile și cei trăind în sărăcie, și
efectuarea reformelor legislative și administrative pentru a da femeilor acces total și egal la
resurse economice, incluzând ... proprietatea asupra pământului și altor proprietăți, credit,
resurse naturale și tehnologii adecvate.

Securitatea posesiei constituie baza dreptului la o locuință adecvată. Aceasta protejează
oamenii împotriva evacuărilor forțate arbitrare, hărțuirii și altor amenințări.

• Disponibilitatea serviciilor, facilităților și a infrastructurii
O locuință adecvată are acces la apă potabilă, energie pentru gătit, încălzire și iluminat,
canalizare și facilități pentru spălat, depozitarea hranei, gunoiului, scurgere și servicii de
urgență.

Cand una dintre aceste facilități nu este disponibilă, sănătatea, securitatea, nutriția sau
confortul sunt puse în pericol, drept urmare dreptul la locuință adecvată nu este pe deplin
realizat.

• Accesibilitatea sub aspect financiar

Suma pe care o persoana sau familie o plătește pentru locuință nu trebuie să fie așa de mare
ăncât să amenințe sau compromită atingerea și satisfacerea unor alte nevoi substanțiale. Când
prețul chiriei nu este accesibil, securitatea posesiei celui în cauză este în pericol, putând fi în
mod uzual evacuați legal pentru neplata chiriei.

Conform acestui principiu, statele ar trebui să ia măsuri pentru protejarea posesorilor de un
nivel nerezonabil al chiriei și creșteri ale acesteia, pentru asigurarea disponibilității
materialelor de construcție naturale și pentru stabilirea unor mijloace adecvate de obținere a
finanțării pentru locuințe.

193 Mai jos, prevederile relevante, în principal acelea prevăzute de Hotărârea de Guvern 430/2001 privind
îmbunătăţirea situaţiei romilor.
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• Locuibilitatea
Pentru ca o locuință să fie adecvată, ea trebuie să fie locuibilă. Cei ce locuiesc în ea trebuie sa
aibă asigurat un spațiu adecvat precum și protecție împotriva frigului, ploii, vântului sau alte
amenințări ale sanatății ori structurale. Locuințele lipsite de astfel de protecție sunt des
asociate cu boli sau rate înalte ale mortalității.

• Accesibilitatea
Atat legislația cu privire la locuințe cât și politicile în acest domeniu trebuie să asigure că
nevoile lor de locuire sunt îndeplinite și creșterea accesului la terenuri pentru grupurile
vulnerabile ale societății ar trebui să fie un scop prioritar al guvernelor.

În plus, pe piața locuințelor de vânzare și de închiriat, discriminarea populațiilor
dezavantajate este des întâlnita și constituie o barieră significantă în accederea la dreptul la
locuință.

• Locația

Pentru ca o locuință să fie adecvată ea trebuie să fie situată în așa fel încât să permită accesul
la angajare, servicii de sănătate școli, grădinițe și alte servicii sociale. Când unele
comunități/familii sunt supuse evacuării forțate, acestea sunt deseori relocate în locații
îndepărtate, lipsite de acces la facilități, lângă gropi de gunoi sau alte surse de poluare.

• Adecvațta Culturală

O locuință adecvată trebuie să permită exprimarea identității culturale și a diversității
culturale a diferitelor populații. Aceasta înseamnă că dimensiunea culturală a locuinței, cum
ar fi modul în care aceasta este construită, materialele de construcție etc nu trebuie sacrificate
în numele modernizării sau dezvoltării.

În ceea ce privește obligațiile statelor în domeniul locuințelor ( a respecta, a proteja, a
executa) acestea  sunt definite de legislația internatională astfel:

Obligația statului de a respecta este definită prin următoarele măsuri pe care statul trebuie
să le ia:

1. Să respecte dreptul de participare populară în orice domeniu privind locuinţa,
inclusiv dreptul cetăţenilor de a influenţa şi de a decide asupra legilor sau politicilor
legate de locuinţe;

2. Să respecte dreptul la organizare, adunare şi asociere, mai ales cu privire la
asociaţiile de locatari, asociaţiile comunitare şi cooperative;

3. Să ofere protecţie legală împotriva evacuării forţate sau ameninţate sau demolărilor
locuinţelor;

4. Să respecte dreptul la tratament egal, mai ales în termenii de acordare a resurselor
la locuinţe, accesului la finanţarea locuinţelor şi permiselor de reşedinţă;
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5. Să respecte dreptul la viaţă privată, inclusiv protecţie împotriva percheziţiilor
arbitrare a domiciliilor;

6. Să respecte dreptul de a nu fi supus discriminării rasiale, mai ales în procesul de
acordare a locuinţelor;

7. Să fie tolerant şi să promoveze libertăţile legate de locuinţă, inclusiv dreptul la
iniţiative de auto-ajutorare în domeniul locuinţelor;

8. Să se asigure că sunt respectate trăsăturile culturale ale metodelor tradiţionale de
construire a caselor, că este protejată semnificaţia istorică a locuinţei;

9. Să se reţină de la măsuri de constrângere care obligă un alt stat să încalce dreptul la
locuinţă

Obligația statelor de a proteja este definită  prin următoarele măsuri care trebuie luate
de către state:

1. Să iniţieze măsuri imediate pentru a garanta că Statul şi reprezentanţii săi nu vor
încălca standardele dreptului la locuinţă;

2. Să iniţieze măsuri imediate pentru a garanta că părţile terţe nu vor încălca dreptul la
locuinţă, inclusiv pentru a oferi protecţie împotriva abuzurilor din partea
proprietarilor;

3. Să pună la dispoziţie remedii legale disponibile în cazuri de pretinse încălcări ale
dreptului la locuinţă;

4. Să acorde securitate posesiei pentru întregul sector de locuinţe, aplicată pentru toţi
cetăţenii;

5. Să întreprindă acţiuni pentru a oferi protecţie tuturor persoanelor împotriva
discriminării rasiale sau de altă natură, hărţuirii şi debranşării de la servicii;

6. Să se asigure că toate grupurile cu venit ai societăţii??? au acces la locuinţă. Să nu
permită ca preţul locuinţelor să ajungă la nivele care compromit realizarea şi
satisfacerea altor necesităţi de bază ale locatarilor;

7. Să reglementeze nivelele chiriei şi să ofere subvenţii pentru locuinţe pentru a
garanta conformarea cu principiul de accesibilitate (în termeni financiari);

8. Să protejeze activ locuibilitatea şi siguranţa fizică a locatarilor, mai ales să îi
protejeze de frig, umiditate, căldură, ploaie, vânt sau alte ameninţări pentru
sănătate, pericole naturale şi purtători de maladii;

9. Să construiască locuinţe în apropiere de surse de angajare, şcoli, centre medicale şi
spaţii deschise. Locuinţele nu trebuie construite în zone periculoase unde există
ameninţări pentru sănătate şi igiena mediului;

10. Să răspundă constructiv la încălcările dreptului la locuinţă, chiar dacă acestea au
loc la nivel naţional sau în alte ţări;

11. Să reexamineze fără întârziere toate legile, politicile, regulamentele sau alte
directive care sprijină executarea dreptului la locuinţă;

12. Să recunoască dreptul la locuinţă adecvată, şi în politica legislativă;
13. Să își orienteze politicile pentru a garanta executarea deplină a dreptului la locuinţă

pentru toate sectoarele societăţii într-un cadru de timp cât mai restrâns;
14. Să stabilească şi să aplice cote de nivel pentru a monitoriza necesităţile locative ale

societăţii, inclusiv folosirea indicatorilor corespunzători;
15. Să dezvolte şi să implementeze o strategie naţională pentru locuinţe;
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16. Să ofere prioritate strategiilor orientate pentru satisfacerea necesităţilor tuturor
grupurilor dezavantajate, inclusiv persoanelor în vârstă, copiilor, persoanelor cu
dizabilităţi, bolnavilor, persoanelor infectate cu HIV,

17. Să garanteze că toate grupurile etnice, rasiale, naţionale, minoritare sau alte grupuri
sociale beneficiază de accesul deplin la resursele din sfera locuirii;

Obligatia de a executa este definita prin urmatoarele măsuri:

1. Să aloce, pentru locuinţe, o proporţie rezonabilă din cheltuielile publice, în
conformitate cu cerinţele pentru locuinţe sociale;

2. Să stabilească chiriaşilor şi persoanelor care cumpără o locuinţă pentru prima dată
subvenţii pentru locuinţe, dar şi măsuri eficiente de finanţare a locuinţelor pentru
grupurile cu venit scăzut;

3. Să garanteze că agenţiile publice construiesc, menţin şi finanţează locuinţele
publice;

4. Să acorde servicii publice, inclusiv infrastructură, apă, electricitate, instalaţii
sanitare, încălzire, canalizare, canal de scurgere, drumuri, centre medicale şi alte
servicii de urgenţă;

5. Să sprijine activ acele persoane, familii şi grupuri care sunt în imposibilitate să îşi
realizeze necesităţile de locuinţe prin mijloace proprii;

6. Să promoveze materialele de construcţie naturale şi/sau tradiţionale folosite în
procesul de construcţie a locuinţelor;

7. Ţările industrializate trebuie să îşi îndrepte o parte din asistenţa lor externă în
procesul de dezvoltare înspre ţările în curs de dezvoltare cu scopul de a realiza
obligaţiile privind dreptul la locuinţă;

8. Să ofere condiţii adecvate de adăpost pentru toţi refugiaţii şi pentru toate persoanele
care solicită azil în cadrul frontierelor statului.

II.4.1.2 Consacrarea constituţională a dreptului la locuinţă

Constituţia României consacră, în unele din articolele sale, norme cu privire la dreptul la
locuinţă194 prin care se garantează o serie de drepturi cu privire la locuinţă şi reşedinţă. Între
acestea se numără dreptul la libera circulaţie, dreptul de alegere liberă a domiciliului/reşedinţei,
dreptul la proprietate privată. În plus, sunt asigurate garanţii constituţionale în ce priveşte
inviolabilitatea domicilului. Aceasta presupune ca în domiciliul unei persoane nu poate intra
nimeni fără aprobarea acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

În cazul în care există un conflict între prevederile naţionale şi cele internaţionale, standardele
privind dreptul la locuinţă, fiind vorba de un drept fundamental al omului garantat şi prin
acorduri internaţionale ratificate de Romania, prevederile din documentele internaţionale au
prioritate în faţa celor naţionale. Astfel, în cadrul capitolului II, intitulat „Drepturi şi libertăţi
fundamentale”, sunt cuprinse o serie de articole relevante în materia dreptului la locuinţă.
Articolul 25 defineşte dreptul la liberă circulaţie, iar articolul 27 face referire la inviolabilitatea
domiciliului, precum şi la situaţiile distincte în care se face excepţie de la acest principiu. Astfel

194 Modificată şi completată prin legea de revizuire a Constituţiei nr.429/2003, aprobată prin referendum-
ul din 18-19 octombrie 2003 şi intrată în vigoare în data de 29 octombrie 2003.



130

se stipulează, nu în ultimul rând, necesitatea stabilirii oportunităţii unei percheziţii decât de către
un judecător, şi interzicerea, cu excepţia infracţiunilor flagrante, a efectuării de percheziţii în
timpul nopţii. În continuare, articolul 44 garantează dreptul de proprietate,  interzice exproprierea
pentru alte cauze decât cele de utilitate publică, cu „dreaptă şi prealabilă despăgubire”, şi
specifică în mod distinct interzicerea „naţionalizărilor” pe criteriile „apartenenţei sociale, etnice,
religioase, politice sau de alta natură discriminatorie”.

II.4.1.3 Alte legi care reglementează dreptul la locuinţă

Legea 114/1996 privind locuintele este legea-cadru în materia locuirii.195 Aceasta prevede şi
defineşte conceptele-cheie în domeniu, cum ar fi “locuinţa”, “locuinţa convenabilă”, “locuinţa
socială”, “locuinţa de serviciu”, “locuinţa de intervenţie”, “locuinţa de necesitate” etc.

De asemenea, se stabileste ce înţeles are termenul de “familie” precum şi modalităţile de
finanţare pentru construirea locuinţelor. Este relevantă anexa 1 la lege, care prevede spaţiile
minimale de locuit pentru familii.

H.G. 430/2001 – Strategia Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, cu
modificaăa și completată prin H.G. 522/2006

Strategia, în forma sa inițială are zece direcţii de acţiune, una dintre acestea referindu-se la
locuinţe. În urma modificarilor aduse prin H.G. 522/2006, numărul a fost redus la 5, mentinându-
se direcția cu privire la locuințe. Principalele reglamentări vizează probleme legate de actele de
proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor aferente, reabilitarea locuinţelor, extinderea
utilităţilor publice, dezvoltarea programelor de locuinţe sociale în ce priveşte romii din Romania.

Astfel, punctul B din cadrul direcţiilor de acţiune, referitor la locuinţe, prevede că:

1. Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi
locuinţelor deţinute de romi, a problemelor legate de aplicarea actelor normative
privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciară, inclusiv
prin promovarea unor iniţiative legislative în domeniu.

2. Conceperea şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor şi mediului
înconjurător în zonele locuite de romi.

3. Dezvoltarea unor programe de finanţare guvernamentală sau în parteneriat, pentru
asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunităţile de romi (energie electrică,
apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare).

4. Dezvoltarea programului de locuinţe sociale pentru familiile numeroase şi lipsite
de mijloace de subzistenţă.

5. Implicarea directă a etnicilor romi în programele guvernamentale de construire şi
reabilitare a locuinţelor.

195 Pentru textul Legii 114/ 1996, aşa cum a fost republicată cu modificări în Monitorul Oficial nr. 393/ 31
decembrie 1997, vezi http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1614. Pentru modificări şi
completări ulterioare vezi http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8653

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text
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De asemenea, documentul conţine o anexă cu un plan de măsuri pe patru ani (2001-2004), care
prevedea termene-limită, instituţii/ autorităţi responsabile pentru activităţi cum ar fi:

 prezentarea unui plan naţional de rezolvare, în cel mult 4 ani, a problemelor legate de
dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi şi de
reconstituire a dreptului de proprietate funciară.

 prezentarea de către primării şi prefecturi a nevoilor teritoriale de reabilitare a
locuinţelor şi a mediului înconjurător.

 centralizarea situaţiilor la Ministerul Administraţiei Publice şi prezentarea, împreună
cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, a unui program
naţional de reabilitare a locuinţelor şi a mediului înconjurător, inclusiv a celor din
zonele locuite de romi.

 elaborarea unui program de finanţare guvernamentală şi/sau în parteneriat a
firmelor de stat sau private şi a organizaţiilor neguvernamentale pentru proiecte locale
care vizează asigurarea condiţiilor normale de locuit în zonele populate de romi
(energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare).

 elaborarea criteriilor de finanţare a unor proiecte locale de cointeresare a
comunităţilor de romi pentru reabilitarea locuinţelor şi a mediului înconjurător sau
pentru construcţia de locuinţe.

 prezentarea unui plan naţional pentru construirea de locuinţe sociale pentru
familiile numeroase şi cu venituri reduse, pe o perioadă de 10 ani, cu accesul
nediscriminatoriu al familiilor de romi.

 finanţarea parţială a proiectelor care vizează lucrări de reabilitare a
locuinţelor sau de construcţie de locuinţe în comunităţile de romi.

E de prisos să menţionăm câte dintre aceste măsuri au fost în mod efectiv, sau într-o măsură
importantă, implementate astfel încât să putem vorbi măcar de o fază iniţială de îmbunătăţire a
situaţiei locuirii la romi.196

Ordonanța de Guvern 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate
ale cetățenilor români  aprobată prin legea 290/2005 definește o serie de noțiuni relevante în
domeniul locuiri, precum domiciliul, reședința sau relația dintre acestea. Astfel, art. 25 prevede:

„(1) Domiciliul unei persoane fizice este la adresa unde ea îşi are locuinţa statornică.

196 Pentru mai multe informaţii vezi diferite rapoarte atât ale autorităţilor publice responsabile pentru
coordonarea implementării strategiei (Oficiul Naţional pentru Romi, Departamentul pentru Relaţii
Interetnice, Agenţia Naţională penru Romi), sau ale organizaţiilor neguvernamentale:
http://dev.eurac.edu:8085/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1046446920802#search=%22raport%20i
mplementare%20strategie%20%20romi%20oficiul%20national%20pentru%20romi%22,
http://www.dri.gov.ro/documents/r_driianoct2004.pdf,
http://www.gov.ro/obiective/interetnice/strromi1.pdf#search=%22oficiul%20national%20pentru%20romi
%22,
http://www.undp.ro/pdf/Evaluarea%20programelor%20dedicate%20comunitatilor%20de%20romi%20din
%20Romania.pdf#search=%22raport%20implementare%20strategie%20%20romi%20oficiul%20national
%20pentru%20romi%22,
http://www.romacenter.ro/programe/programmonitorizare/monit_implem_strategie_romi_2004.pdf.

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act
http://dev.eurac.edu:8085/mugs2/do/blob.pdf
http://www.dri.gov.ro/documents/r_driianoct2004.pdf
http://www.gov.ro/obiective/interetnice/strromi1.pdf#search
http://www.undp.ro/pdf/Evaluarea%20programelor%20dedicate%20comunitatilor%20de%20romi%20din
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(2) Cetăţenii români au dreptul să-şi stabilească sau să-şi schimbe, în mod liber,
domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
(3) Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o
singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili
domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.”

II.4.1.4 Legislaţia anti-discriminare şi dreptul la locuinţă

Ordonanţa 137/ 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare197,amendată în mai multe rânduri, se apropie de standardele europene în materie. În
lege este definită discriminarea şi domeniile în care se manifestă aceasta. În exercitarea
drepturilor privind locuinţa, legea prevede că nu sunt permise nici un fel de acte cu caracter
discriminatoriu.

Astfel, articolul 1 care statuează principiul egalităţii între cetăţeni, menţionează că privilegiile şi
discriminările sunt excluse în exercitarea anumitor drepturi, inter alia, dreptul la liberă circulaţie
şi la alegerea reşedinţei, dreptul la proprietate, precum şi dreptul la locuinţă, inclus în categoria
drepturilor economice, sociale şi culturale. Legea face referire, în articolul 12,  la interzicerea
„refuzului de a vinde sau de a închiria un imobil cu destinaţie de locuinţă”, de a acorda „un
credit bancar” sau de a încheia „orice alt tip de contract” din cauza apartenenţei la o rasă,
naţionalitate, etnie, religie, categie socială sau defavorizată, vârstă, sex, orientare sexuală sau
convingeri.
Articolul 16 interzice orice acte întreprinse în scopul „modificării compoziţiei etnice, rasiale sau
sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi.” De asemenea, este interzis comportamentul
îndreptat înspre determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau îngreunarea condiţiilor de
trai, în scopul de a determina părăsirea domiciliului tradiţional al unei persoane sau grup de
persoane aparţinând unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, sau comunităţi, fără acordul acestora.
Acelaşi articol prevede ca şi încălcare obligarea atât a unui grup de persoane aparţinând unei
minorităţi naţionale „de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte”, cât şi a unui
grup de persoane aparţinând majorităţii „de a se stabili in localităţi, arii sau zone locuite de o
populaţie aparţinând minorităţilor naţionale.”

Articolul 17 continuă în aceeaşi notă, interzicând orice comportament îndreptat înspre „mutarea
sau alungarea unei persoane sau a unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil”
din cauza „apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie
socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorita convingerilor, vârstei, sexului sau
orientării sexuale a persoanelor în cauză.”

II.4.2 LEGALIZAREA ASEZARILOR INFORMALE DE ROMI

Făăa indoială că problematica legalității așezărilor comunităților de romi reprezintă principala
cauză a abuzurilor la care sunt supuse aceste comunități din partea autorităților locale. O mare
parte dintre familiile de romi nu au acte de proprietate asupra terenului și nici a imobilului in
care locuiesc, fiind foarte frecventă situația când atât terenurile, cât și imobilele au fost

197 Ordonanţa 137/ 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata.

http://www.romacenter.ro/programe/programmonitorizare/monit_implem_strategie_romi_2004.pdf
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cumpărate pe bază de chitanțe de mână care nu au nicio valoare din punct de vedere al
transferului de proprietate.

Această situație se întâlnește în special în mediul rural, dar există situații și în mediul urban în
ceea ce privește romii care migrează de la sate la oraș și care iși construiesc imobile pe terenul
unor persoane private sau al primăriei. Consecințele acestei situații afectează foarte grav
comunitățile de romi, în sensul că acestea, neavând un act de proprietate, locunițele lor putând fi
demolate de către autorități.

Principalele modalități de legalizare a așezărilor informale sunt urmatoarele :

a) acțiunea în constatare;
b) uzucapiunea;
c) legalizarea cu sprijinul  autorităților locale.

II.4.2.1 Acțiunea în constatare

Această acțiune conferă posibilitatea unei persoane care este titulară a unui drept (cum ar fi
dreptul de proprietate asupra unei locuințe dobândite prin contract de vânzare-cumpărare) de a
solicita în instanță constatarea existenței dreptului său, în cazul în care nu este posibilă realizarea
dreptului în altă formă198.

Cu titlu de exemplu, acțiunea în constatare poate fi invocată de o persoană care a edificat, pe
terenul proprietate personală pentru care deține titlu de proprietate în formă autentică, o locuință,
fără a deține însă autorizație de construcție. În acest caz, persoana în cauză intentează o acțiune
în constatare împotriva municipiului (sau localității) reprezentat prin primar, și solicită instanței
constatarea dreptului său preexistent de proprietate asupra construcției (invocînd în favoarea sa și
prezumția de proprietate asupra construcției, întrucât deține calitatea de proprietar al terenului).
Astfel, instanța,  în baza expertizei tehnice, constată existența dreptului de proprietate asupra
locuinței. De menționat este faptul că hotarârea instanței nu exclude răspunderea
contravențională pentru edificarea construcției fără autorizație.

Dovada acțiunii se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege. Dacă dovada se face prin
înscrisuri, acestea se vor alătura la cererea de chemare în judecată, toate copiile trebuind să fie
certificate de către reclamant cu mențiunea “conform cu originalul” și depuse la instanța într-un
număr de exemplare raportat la numărul pârâților, la care se atașează și exemplarul adresat
instanței de judecată.

Hotărârile instanței de judecată prin care se soluționează acțiunea în constatare sunt definitive și,
în consecință, nu au un caracter provizoriu, hotărârile având autoritate de lucru judecat.

II.4.2.2 Uzucapiunea

198 In acest sens, art. 111 din Codul de procedura civila prevede: ”Partea care are interes poate sa faca
cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea
poate cere realizarea dreptului.”
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Constituie un mod de dobândire a dreptului de proprietate prin exercitarea posesiei asupra unui
bun imobil în decursul unei perioade anume prevăzute de lege.

Un prim lucru care trebuie avut în vedere este faptul că uzucapiunea nu operează dacă bunul
imobil supus uzucaparii face parte din domeniul public al statului. Acest lucru presupune că
bunul este proprietate privată sau aparține domeniului privat al statului.

Posesia trebuie să îndeplinească unele condiții, și anume să fie continuă, neîntreruptă,
netulburată, publică și sub nume de proprietar. În fapt, uzucapiunea constituie o sancțiune
împotriva vechiului proprietar care dă dovadă de dezinteres și de lipsă de diligență.

În practică, uzucapiunea poate fi un instrument deosebit de util. Astfel, în situația în care este
dificil de facut dovada dreptului de proprietate,199 invocarea uzucapiunii poate înlocui această
procedură anevoioasă, având în vedere faptul că uzucapiunea constituie o dovadă absolută a
dreptului de proprietate.200

Codul civil prevede două moduri de uzucapare, anume uzucapiunea de 30 de ani și uzucapiunea
de 10-20 de ani (Uzucapiunea prescurtata).

Uzucapiunea de 30 de ani (art. 1980 Cod civil) presupune următoarele cerințe:
 să existe o posesie de 30 de ani;
 posesia să fie utila și neviciată;
 posesorul poate fi de bună credință sau chiar de rea credință și să nu aibă nici un

titlu.

Uzucapiunea de 10-20 de ani. Pentru a putea invoca uzucapiunea de la 10 la 20 de ani
(prevazuta de art. 1985 Cod civil) este necesar ca “cel ce câștigă cu bună credință și printr-o
justă cauză un nemișcător determinant, va prescrie proprietatea aceluia prin 10 ani, dacă
adevăratul proprietar locuiește în circumscripția tribunalului județean – unde se află
nemișcătorul, și prin 20 de ani dacă locuiește afară din aceea circumscripție”.

Pentru invocarea acestui tip de uzucapiune este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiții:

 să exista o posesie utilă;
 posesia să se întemeieze pe just titlu;
 posesia să fie de bună-credință;
 termenul de exercitare a posesiei să fie 10-20 de ani.

Orice act juridic translativ de proprietate (de ex. vânzarea, donația etc), atunci când emană de la
altă persoană decât adevăratul proprietar constituie un just titlu. Hotărârea judecătorească

199 In practica se intalnesc deseori dificultati in ceea ce priveste conditiile de forma ale actului juridic prin
care se stramuta proprietatea (fiind incheiate chitante de mana si nu contracte in forma autentica, sau
nexistand nici un fel de documemnte), precum si in ceea ce priveste publicitatea imobiliara.
200 In acest sens, vezi Ion P. Filipescu si Andrei I. Filipescu, Drept civil – Dreptul de proprietate si alte
drepturi reale, UNiversului Juridic, Bucuresti 2006, pag. 314.
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servește ca just titlu când are un caracter atributiv de drepturi (de ex. Ordonanța de adjudecare).

Buna-credință este în această materie un element distinct de just titlu și constă în credința
posesorului că cel de la care a dobândit imobilul îndeplinea cerințele impuse de lege spre a-i
putea transmite proprietatea. Este suficient ca buna-credință să existe la momentul intrării în
posesie.

Calculul termenului uzucapiunii de 10-20 de ani se face în funcție de faptul dacă adevăratul
proprietar locuiește sau nu în circumscripția aceluiași tribunal în care se află imobilul. Termenul
va fi de 10 ani în prima ipoteză și de 20 de ani în a doua situație, respectiv când nu se află în
circumscripția tribunalului în care se află imobilul. Atunci când proprietarul ar locui o parte din
timp în același județ, iar restul de timp în alt județ, un an de prezență valorează doi ani de
absență.

În sistemul de carte funciară, uzucapiunea este admisă în următoarele situații:
 atunci când s-a făcut intabularea unui drept pe baza unui titlu nevalabil, caz în

care titularul înscris în cartea funciara, dacă partea este de bună credință în
momentul intabulării, dobândește un drept inatacabil dupa o posesiune de 10 ani;

 când proprietarul înscris în cartea funciară, fiind decedat, o persoană posedă cu
bună credință un imobil timp de 20 de ani socotiți după decesul acelui proprietar.

Uzucapiunea produce efecte în acest sistem de publicitate imobiliară numai de la data când
dreptul dobândit prin uzucapiune s-a înscris în favoarea persoanei în temeiul unei hotărâri
judecătorești.

Pentru a putea fi recunoscut drept proprietar, este necesară înaintarea unei acțiuni către instanța
de judecată în circumscripția căreia se situează imobilul, pentru ca instanța să constate faptul că
posesorul a îndeplinit condițiile impuse de lege în privința uzucapiunii și, pe cale de consecință,
transformă posesorul în proprietar cu efect retroactiv, chiar din ziua în care a început să posede.

II.4.3 JURISPRUDENTA – ROMANI CRISS
1. CRISS, F.S., R.F., T.M., R.J. si K.J. vs. Primaria Miercurea Ciuc si S.D.

In data de 06 iunie 2005, monitorul local de drepturile omului201 contractat de Romani CRISS
informa Romani CRISS cu privire la un posibil caz de evacuare fortata a unui numar de
aproximativ 140 de persoane de etnie roma (conform buletinului de stiri al TVR – Cluj din data
de 28.09.2004) dintr-un imobil din localitatea Miercurea Ciuc (situat pe str. Pictor Nagy Imre nr.
27), la marginea localitatii, in imediata vecintate a statiei de epurare, in conditii de locuit foarte
precare. Evacuarea avusese loc in mai 2004.

In urma unei discutii informale, a reiesit ca CNCD – Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii a fost sesizat cu privire la acest caz printr-o petitie adresata de catre o parte din

201 Repsectiv monitorul local de drepturile omului contractat de Romani CRISS pentru judetul Salaj, in persoana
domnului Robert Vaszi Janos.
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persoanele in cauza, cu petitie realizata cu sprijinul monitorului local de drepturile omului
contractat de Liga ProEuropa.

Astfel, in perioada 20-21 iulie 2005, Romani CRISS202 in parteneriat cu CNCD – Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii203 au documentat la fata locului cazul.

Descrierea comunitatii. In str. Pictor Nagy Imre nr. 27, imobilul existent a fost demolat astfel
incat in prezent este teren viran, acesta nefiind ingrijit.

In ceea ce priveste noua locatie din str. Primaverii in care au fost mutati romii, aceasta este
situata in imediata vecinatate a statiei de epurare a localitatii Miercurea Ciuc, pe un teren situat
gard in gard cu statia de epurare, au fost mutate aproximativ 12 familii de romi, insumand circa
60-70 de persoane. Pe gardurile statiei de epurare, inclusiv pe gardul comun cu terenul pe care
locuiesc romii, erau afisate placute care avertizau cu privire la pericolul de toxicitate.

La momentul iulie 2005, au fost constatate urmatoarele. Romii locuiau pe un teren delimitat de
un gard de plasa, de aproximativ 700 - 800 m.p., in opt baraci metalice (puse la dispozitie de
Primarie) si alte sapte case construite din scanduri. Locuintele erau racordate la sistemul de
electricitate si apa curenta de la statia de epurare. Incalzirea se face in baracile puse la dispozitie
de Primarie cu sobe ce functioneaza cu combustibil solid. Terenul era denivelat astfel incat, la
momentul deplasarii, apa acumulata in urma ploilor blocase accesul in una dintre locuintele de
lemn.

Desi romii au incheiat cu Primaria Miercurea Ciuc contracte de cazare gratuita, in regim de
neceistate, pentru o perioada de 7 luni, situatii fiind considerata provizorie, in luna decembrie
2007 acestia continuau sa locuiasca in str. Primaverii, contractele fiind reinnoite periodic. In
concluzie, situatia de provizorat dureaza de aproximativ 3 ani si jumatate, fara perspective de
schimbare.

Pozitia romilor. In data de 20 iulie 2005, in cursul discutiilor purtate204, a reiesit ca romii erau
nemultumiti de faptul ca reprezentantii autoritatii locale au decis mutarea acestora in vecinatatea
statiei de epurare. Astfel, acestia au aratat iarna a fost foarte dificil sa supravietuieasca datorita
proastelor conditii de locuit precum si faptului ca nu au avut lemne de foc, fiind nevoiti sa isi
procure diferite materiale pentru a pune pe foc (cartoane, nailoane etc). Romii au precizat faptul
ca nu inteleg de ce reprezentantii Primariei sunt nemultumiti de faptul ca romii si-au construit
case din lemn. Acestia au motivat ca numarul baracilor puse la dispozitie de Primarie era prea
mic pentru numarul de locuitori. Desi locuiau in alta zona, romii aveau inca documente de
identitate emise cu adresa veche (din Str. Pictor Nagy Imre nr. 27). In ceea ce priveste acordarea
ajutorului social, romii au reclamat faptul ca acesta se acorda numai o data la cateva luni.

202 Romani CRISS a fost reprezentata de D-l. Marian Mandache – Coordonator Programe.
203 Delegatia CNCD a fost alcatuita din D-l. Adrian Camarasan – Membru in Colegiul Director si D-l. Bogdan Bita –
Consilier juridic.
204 Discutii purtate de reprezentantii Romani CRISS si ai CNCD cu o parte din romii ce locuiesc in terenul situate in
strada Primaverii.
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Acestia au acuzat dur conditiile de mediu declarand ca acestea prezinta un pericol cert si grav
pentru sanatatea lor. Romii au afirmat si ca in ultimul an au murit doi copii, unul de trei luni si
unul de patru luni, din cauza toxicitatii mediului inconjurator. Mai mult decat atat, romii au
declarat ca Primarul localitatii a afirmat ca nu il intereseaza santatea romilor si ca oricum au prea
multi copii. Acestia au precizat totdata ca nu sunt de acord sa locuiasca izolat, la marginea
orasului.

Serviciile de salubrizare si asistenta medicala in caz de urgenta sunt accesibile romilor. Romii nu
vor sa continue sa locuiasca in aceasta zona datorita pericolului reprezentat de statia de epurare.

Pozitia autoritatilor. In data de de 21 iulie 2005, reprezentantii Romani CRISS si ai CNCD –
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii au avut o intalnire cu D-l. S.D. –
Viceprimar al localitatii Miercurea Ciuc, iar ulterior cu D-na S.Z., reprezentanta a Directiei de
Asistenta Sociala a Primariei.

Dl. Viceprimar a precizat ca nu vede nici o perspectiva a situatiei romilor din str. Primaverii si ca
nu se pot face discriminari pe criterii etnice. Mai mult decat atat, Dl. S.D. a aratat ca, in opinia
sa, nu poate fi vorba despre discriminare in acest caz, decat eventual despre o discriminare
pozitiva, motivand ca pentru romii mutati din str. Nagy Imre nr. 27 in str. Primaverii, in
vecinatatea statiei de epurare, s-a asigurat gratuit totusi un teren din domeniul privat al statului,
precum si racordarea la reteaua de electricitate si apa curenta, utilitatile fiind platite de
autoritatea locala, acest lucru neintamplandu-se pentru alte comunitati etnice. Domnia sa a
precizat ca romii nu au fost fortati sa se mute in aceasta zona, ci doar li s-a propus si ca romii nu
sunt obligati sa continue sa locuiasca acolo, ci pot pleca unde doresc.

In ceea ce priveste faptul ca in buletinele de identitate ale romilor figureaza vechea adresa, Dl.
Viceprimar a declarat ca probabil romii ar trebui amendati pentru acest lucru, insa nu se poate
data fiind situatia lor sociala, fara insa a lua in calcul faptul ca in str. Primaverii terenul oferit de
Primariei romilor nu este numerotat si nu poate fi luat in evidenta ca si domiciliu.

Referitor la alegerea acestei locatii (str. Primaverii), desi in comisia Primariei au fost propuse
inca alte trei variante, Dl. Viceprimar a aratat ca nu cunoaste celelalte locatii si ca probabil s-a
tinut cont de opozitia locuitorilor neromi de a avea vecini romi. Acesta a mai aratat ca sunt
disponibile alte terenuri, inclusiv in centrul orasului, dar ca nu pot fi alocate pentru romi, pentru
ca e o problema de cultura, in sensul ca una dintre regulile romilor este ca nu le pasa de altii.

Dl. S.D. a mai precizat ca Primaria nu poate continua sa investeasca banii pentru locuintele
romilor, desi au primite unele fonduri pentru romi din partea Guvernului.

In legatura cu conditiile de locuit si la faptul daca acestea prezinta pericol pentru sanatatea celor
ce locuiesc acolo, Dl. Viceprimar a declarat ca: „Nu stiu, dar eu nu m-as muta acolo. Daca ma
intrebati pe mine depsre pericolul reprezentat de statia de epurare pentru sanatatea acestora, de
ce nu ii intrebati si pe romi despre pericolul pe care il reprezinta pentru sanatatea lor faptul ca
nu isi fac curat in curte”.
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In cursul intanirii cu D-na S.Z., aceasta a adus urmatoarele precizari: romii au fost notificati timp
de un an de zile sa paraseasca imobilul din str. Nagy Imre nr. 27, care ulterior a fost demolat.
Primaria construieste locuinte sociale pentru toti cetatenii, iar acum se cauta un teren pe care sa
se poata construi asemenea locuinte.

D-na S.Z. a aratat si faptul ca au fost puse la dispozitia romilor din str. Primaverii terenul gratuit
si „rulote cu tot confortul” si ca utilitatile sunt achitate de Primarie. Pentru aceste considerente,
domnia sa a apreciat ca nu poate fi vorba de discriminare, ci de o discriminare pozitiva. De
asemenea, a fost aratat faptul ca toate familiile, cu exeptia uneia sunt beneficiari ai legii privind
venitul minim garantat. In plus, pentru copiii romi se asigura rechizite si transport scolar gratuit,
lucru care nu se intalmpla in cazul altor comunitati etnice.

In cursul celei de a doua vizite de documentare realizate de Romani CRISS205 in perioada 17-19
ianuarie 2006, a fost constat faptul ca situatia era absolut identica, autoritatile publice locale
neluand nici o masura de remediere.

De Jure. In ce ceea priveste dreptul la locuinta, protectia impotriva protectia impotriva
segregarii pe criterii etnice si impotriva limitarii libertatii de circulatie exista garantii legale atat
la nivel national cat si la nivel international.

Astfel, referitor la dreptul la locuinta, ICESCR - Pactul International cu privire la Drepturile
Economice, Sociale si Culturale206 prevede la art. 11, alin. 1: “Statele parti la prezentul pact
recunosc dreptul oricarei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea insasi si familia sa,
inclusiv hrana, imbracaminte si locuinta suficiente, precum si la imbunatatire continua a
conditiilor sale de existenta. Statele parti vor lua masuri potrivite pentru a asigura realizarea
acestui drept si recunosc in acest scop importanta esentiala a unei cooperari internationale liber
consimtite”.

In mod specific, in ceea ce priveste conditiile de locuit, Comitetul pentru Drepturile Economice,
Sociale si Culturale (CESCR) stabileste standardele minimale privind locuibilitatea: „Locuinta
adecvata trebuie sa fie locuibila, adica, sa ofere locuitorilor spatiu adecvat si sa ii protejeze de
frig, umiditate, caldura, ploaie, vant sau alte amenintari pentru sanatate, pericole naturale si
purtatori de maladii. Siguranta fizica a locuitorilor trebuie de asemenea garantata. Comitetul
incurajeaza Statele parti sa aplice Principiile de Igiena a Locuintei pregatite de Organizatia
Mondiala a Sanatatii care priveste locuinta ca un factor de mediu cel mai des asociat cu
conditiile pentru maladii in testele de epidemiologie; adica, locuintele necorespunzatoare si
conditiile proaste de trai sunt asociate cu o rata mai inalta de mortalitate si  morbiditate”
(Comentariul General nr. 4 la Pactul International cu privire la Drepturile Economice, Sociale si
Culturale – paragraf 8, lit. d).

205 Delegatia Romani CRISS, formata din Dl. Av. Marian Mandache – Coordonator Programe si Dl. Nicu Ion –
Asistent Programe a fost insotita de Avocatul contractat in acest caz, in persoana D-lui Catalin Muti.
206 Pactul International cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale adoptat de catre Adunarea Generala
a Natiunilor Unite in 16.12.1966, a fost ratificat de Romania prin Decretul nr. 212/1974, publicat in Monitorul
Oficial nr. 146 din 20.11.1974.
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Statul roman si-a asumat obligatia de a elimina orice segregarea. In acest sens, ICERD –
Conventia Internationala pentru Eliminarea tuturor formelor de Discriminare Rasiala prevede:
„Statele semnatare condamna in mod expres segregarea rasiala si apartheidul si se obliga sa
previna, interzica si eradicheze toate practicile de asemenea natura pe teritoriile aflate sub
jurisdictia lor”.

In plan intern, in temeiul Constitutiei Romaniei: „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit
legii, fac parte din dreptul intern” – art. 11, alin. 2 si in caz de neconcordanta, legislatia
internationala are prioritate in fata legilor interne „Daca exista neconcordante intre pactele si
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile
interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau
legile interne contin dispozitii mai favorabile” – art. 20, alin. 2.

Totodata, art. 22, alin. 1 din Constitutie garanteaza dreptul la siguranta si integritatea persoanei
“Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate”.

In ceea ce priveste legislatia penala, art. 247 Cod penal prevede „Ingradirea, de catre un
functionar public, a folosintei sau a exercitiului drepturilor vreunui cetatean, ori crearea pentru
acesta a unor situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa, sex sau religie, se
pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.”

Infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata este precazuta si sanctionata de art. 248 indice
1 dupa cum urmeaza: “Daca faptele prevazute in art. 246, 247 si 248 au avut consecinte
deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.”

Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si combaterea tuturor formelor de
discriminare207, republicata prevede la art. 1 alin. 1 si alin. 2, lit. d) punctul (i):

„In Romania, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi
libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme
şi sunt garantate lege.
2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor şi discriminarii sunt
garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:
…
d) drepturile civile, in special:
(i) dreptul la libera circulatie şi la alegerea reşedintei;”

Art. 15 din Ordonanta de Guvern 137/2000 republicata prevede: “Constituie contraventie,
conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, …acel
comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere…,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de
persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate,
etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau
orientarea sexuala a acestuia".

207 Pentru detalii vezi prezenta sectiune, precum si Capitolul I din prezenta lucrare.
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Acelasi act normativ dispune: „Art. 13. - (1) Constituie contraventie, conform prezentei
ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui
grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o
anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata,
respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in
cauza.”

Interventia Romani CRISS si continuarea cazului Actiunea Primariei Miercurea Ciuc de a
muta familiile de romi in imediata vecinatate a statiei de epurare a orasului contravine, in fapt,
standardelor legale internationale privind rasismul de mediu, segregarea rezidentiala si conditiile
de locuit precare. Astfel, conditiile nocive de mediu afecteaza in mod dispropotionat un anumit
grup etnic, in speta comunitatea roma.

Romani CRISS continua sa monitorizeze acest caz intrucat in Romania exista o multitudine de
situatii in care autoritatile locale construiesc la marginea localitatii, locuintele ai caror beneficiari
sunt in majoritate romi. Planificarea extinderii urbanistice trebuie sa aiba in vedere nesegregarea
rezidentiala pe criterii etnice. In multe cazuri, conditiile de locuit sunt precare si afecteaza
negativ sanatatea romilor prin amplasarea in vecintatea unor surse de poluare.

Comunicarea Romani CRISS cu autoritatile publice. In data de 8 martie 2006, Romani CRISS
a trimis o scrisoare oficiala208 catre Primaria municipiului Miercurea Ciuc prin care a solicitat, in
temeiul legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, urmatoarele:

1. Hotararea Consiliului Local cu privire la evacuarea romilor;
2. Raportul de specialitate in baza caruia s-a realizat Hotararea Consiliului

Local mentionata la pct. 1;
3. Expunerea de motive a Primarului pentru Hotararea Consiliului Local

mentionata la pct. 1;
4. Documentele comisiei care s-a ocupat de acest caz;
5. Care erau celelalte locatii propuse pe langa str. Primaverii;
6. Care au fost motivele pentru care a fost aleasa locatie din str. Primaverii;
7. Acordul de mediu pentru amplasarea rulotelor in str. Primaverii sub

aspectul sigurantei locuirii in acea zona;
8. Statutul juridic si destinatia terenului si a locuintelor din Str. Primaverii;
9. Statutul juridic si destinatia terenului si a locuintelor din Str. Pictor Nagy

Imre;
10. Planul urbanistic zonal;
11. Planul urbanistic de dezvoltare pentru zona Pictor Nagy Imre si respectiv

str. Primaverii;
12. Un punct de vedere oficial asupra cazului;
13. Care sunt perspectivele de solutionare ale acestei situatii;
14. Un punct de vedere oficial cu privire la pericolul asupra starii de sanatate a

locatarilor;
15. Din ce fonduri au fost suportate aceste actiuni.

208 Scrisoarea oficiala catre Primaria municipiului Miercurea-Ciuc are numarul de iesire 256/08.03.2006.
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Prin adresa nr. 2660 din 10 aprilie 2006, Primaria localitatii Miercurea Ciuc a raspuns cerererii
Romani CRISS, trimitand urmatoarele documente, in copie:

 Hotararea nr.115 din 2001 cu privire la aprobarea amplasarii provizorie a 10 rulote pe
strada Primaverii, cu scopul rezolvarii provizorie a situatiei romilor (anexa nr.1),
raportul (anexa nr. 2) si planul de situatie aferent (anexa nr. 3);

 Hotarare nr.123/2003 cu privire la aprobarea demolarii imobilului din str. Pictor Nagy
Imre nr. 27 (anexa nr. 4), referatul aferent (anexa nr. 5), avizele comisiilor de
specialitate (anexele nr.6-10), adeverinta eliberata de catre Primaria Miercurea Ciuc,
cu privire la faptul ca imobilul din str. Pictor Nagy Imre apartine patrimoniului privat
al municipiului (anexa nr.11), precum si Extrasul de carte funciara (anexa nr.12);

 Extras din Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local municipal
Miercurea Ciuc din 25 aprilie 2003, unde se face referire la starea creata in cadrul
vecinilor imobilului din str. Pictor Nagy Imre nr.27 (anexa nr.13);

 Extras din Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliul local municipal Miercurea
Ciuc din 26 martie 2004, in care s-au aprobat Hotararile 31/2004 si 32/2004 (anexa
nr.14), Hotarare nr.31/2004 (anexa nr.15), referatul aferent (anexa nr.16), Hotararea
nr.32/2004 (anexa nr.17) si referatul aferent (anexa nr.18);

 Extras din Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local municipal
Miercurea Ciuc din 30 aprilie 2004, interpelatia domnului Potyo Ferenc, locatar al
imobilului din str. Pictor Nagy Imre nr.29 (anexa nr.19);

 Hotararea nr.109/2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia
“Locuinte sociale pentru romi” (anexa nr.20);

 Anuntul din cotidianul local Hargita Nepe, privind licitatia pentru proiectarea
locuintelor sociale pentru romi pe data de 18 octombrie 2005 (anexa nr.21);

 Procesul verbal incheiat in data de 18 octombrie 2005 (anexa nr. 22);

 Anuntul din cotidianul local Hargita Nepe, Kronika si Adevarul Harghitei, privind
licitatia pentru proiectarea locuintelor sociale pentru romi pe data de 8 noiembrie
2005 (anexa nr. 23-25);

 Invitatia de participare trimisa birourilor de proiectare locala (anexa nr.26);

 Procesul verbal incheiat in data de 8 noiembrie 2005 (anexa nr.27);

 Anuntul din cotidianul local Hargita Nepe si Adevarul Harghitei, privind licitatia
pentru proiectarea locuintelor sociale pentru romi din data de 28 martie 2006 (anexa
nr.28, 29);
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 Procesul verbal incheiat in data de 28 martie 2006 (anexa nr.30);

 Contractul nr.111/2006 incheiat pentru proiectarea locuintelor pentru romi (anexa nr.
31).

In data de 23 martie 2006, Romani CRISS a depus plangere la Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului, Directia de Sanatate Publica Harghita si Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor209. Plangerile au fost comunicate spre stiinta si Prefecturii Harghita,
Ministerului Sanatatii precum si Garzii Nationale de Mediu, Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului si Agentiei pentru Protectia Mediului Harghita.

CRISS a solicitat Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sa dispuna
masurile legale si sa comunice un punct de vedere oficial cu privire la amplasarea locuintelor in
str. Primaverii, sub aspectul impactului asupra starii de sanatate a copiilor.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) a raspuns plangerii
Romani CRISS aratand ca atat ANPDC cat si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului nu sunt competente sa solutioneze aspectele semnalate, precizand si competentele
legale ale celor doua institutii in conformitate cu preverile Hotararii de Guvern nr. 1432 din 2
septembrie 2004 (art.3, lit.a) si respectiv Hotararii de Guvern nr.1434 din 2 septembrie 2004
(art.2, lit.b si c). Totodata, s-a mai aratat ca Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului nu pot interveni decat in situatiile in care un copil este lipsit temporar sau definitiv de
ocrotirea parintilor sau care nu poate fi lasat in protectia acestora, in vederea protejarii intereselor
sale. ANPDC a mentionat ca exista posibilitatea de adresare catre primaria Miercurea Ciuc
pentru obtinerea unor locuinte corespunzatoare unui trai decent, precum si ca, daca se constata ca
mentinerea copilului alaturi de parinti nu este posibila, Serviciul Public de Asistenta Sociala va
transmite Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului o cerere de instituire a
unei masuri de protectie speciala prevazuta de legea nr.272 din 2004.

CRISS a solicitat Directiei de Sanatate Publica Harghita sa dispuna masurile legale si sa
comunice un punct de vedere oficial cu privire la amplasarea locuintelor in str. Primaverii, sub
aspectul impactului asupra starii de sanatate a persoanelor in cauza.

Prin adresa nr.16409 din 2 mai 2006, Directia Generala de Asistenta Medicala, Structuri Sanitare
si Salarizare (DGAMSSS) a inaintat Romani CRISS raspunsul dat de Directia de Sanatate
Publica Harghita (DSP Harghita) cu numarul de inregistrare 1072  din 19 aprilie 2006 prin care
se arata ca:

 La initierea DSP Harghita s-a format o comisie alcatuita din reprezentanti ai DSP,
reprezentanti ai Primariei Miercurea Ciuc, ai Asociatiei Romilor din Harghita si
mediatorul sanitar local, care a facut o deplasare la fata locului si a constatat ca, desi
exista conditii minime necesare pentru igiena individuala, totusi amplasamentul si
starea actuala a locatiei nu este corespunzatoare.

209 Plangerile au avut numerele de iesire 369, 370 si respectiv 371 din 23 martie 2006.
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 Locatia este amplasata in zona de protectie a statiei de epurare, in limita celor 300
metri, lucru ce contravine Ordinului Ministerului Sanatatii cu numarul 536/1997;

 Problema majora existenta este insa, una de natura sociala si de educatie a romilor;
 Ca masuri, DSP a prescris primariei Miercurea Ciuc solicitarea efectuarii studiului de

impact asupra starii de sanatate cu privire la poluarea mediului de catre statia de
epurarea si/sau schimbarea amplasamentului locatiei.

 S-a recomandat resolicitarea inscrierii la un medic de familie, intrucat medicul la care
erau inscrisi s-a pensionat.

Romani CRISS a cerut Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor sa dispuna urmatoarele
masuri:

1. Analizarea conditiilor de mediu si a impactului acestora asupra starii de sanatate  a
persoanelor in cauza;

2. Investigarea acordarii avizului de mediu pentru amplasarea locuintelor in cauza;
3. Luarea masurilor legale corespunzatoare sesizarii Romani CRISS.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor a raspuns solicitarii CRISS prin  adresa cu nr.25530
din data de 20 aprilie 2006 aratand urmatoarele:

 Primaria Miercurea Ciuc nu a solicitat Agentiei pentru Protectia Mediului Harghita
acordul de mediu, nici pentru amplasarea baracilor metalice, nici pentru cele 7 case
construite din scanduri de lemn;

 Amplasamentul este situat in zona de protectie sanitara recomandata a statiei de
epurare conform prevederilor art.11 din ordinul Ministerului Sanatatii cu nr.536/1997
si cu interdictie temporara de construire pana la elaborarea studiului de specialitate
conform Planului Urbanistic General Miercurea Ciuc;

 DSP Harghita a instiintat primaria Miercurea Ciuc despre obligatia efectuarii unui
studiu de impact asupra sanatatii in ceea ce priveste statia de epurare si/sau
schimbarea amplasamentului locatiei intr-un loc corespunzator;

 Pentru stabilirea pericolului pe care il reprezinta activitatea desfasurata in cadrul
statiei de epurare, Agentia pentru Protectia Mediului Harghita a solicitat in cadrul
procedurii de emitere a autorizatiei de mediu efectuarea bilantului de mediu nivel I si
II si prezentarea Raportului cu concluziile bilantului de mediu de catre SC GOSCOM
SA (operatorul statiei de epurare) cu termen la 13 aprilie 2006;

 Raportul cu concluziile bilantului de mediu vor fi supuse dezbaterii publice, iar dupa
analizarea tuturor elementelor, Agentia pentru Protectia Mediului Harghita urmeaza
sa decida cu privire la emiterea autorizatiei de mediu cu program pentru conformare;

 Agentia pentru Protectia Mediului Harghita a informat si Prefectul Judetului Harghita
in legatura cu cele semnalate de organizatia Romani CRISS;

 Prin hotararea consiliului local al municipiului Miercurea Ciuc nr. 109/2005 s-a
aprobat realizarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Locuinte sociale pentru
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romi”, in bugetul pentru anul 2006 fiind prevazuta suma de 200.000 RON pentru
realizarea acestei investitii pana la data de 30 noiembrie 2006.

 Au fost trimise anexat urmatoarele adrese:
1. Adresa Directiei de Sanatate Publica Harghita nr. 895 din 5 aprilie 2006;
2. Adresa primariei Miercurea Ciuc din data de 24 februarie 2006;
3. Adresa Primariei Miercurea Ciuc din data de 3 martie 2006.

Romani CRISS, in parteneriat cu Liga Pro Europa, Prefectura judetului Harghita si Consiliul
national pentru Combaterea Discriminarii, au organizat mai multe intalniri, pentru a discuta
despre situatia comunitatilor de romi din Harghita, si, cu precadere, despre situatia comunitatii
din strada Primaverii.

Masa rotunda “Masuri de crestere a increderii intre populatia majoritara si comunitatile de
romi din judetul Harghita’’

In data de 18 aprilie 2006, Romani CRISS, in parteneriat cu Liga Pro Europa, Prefectura
Harghita si Consiliul National de Combatere a Discriminarii a organizat, la sediul Prefecturii
judetului Harghita, masa rotunda cu tema “Masuri de crestere a increderii intre populatia
majoritara si comunitatile de romi din judetul Harghita”210.

La intalnire au mai participat reprezentanti ai institutiilor – Primaria Miercurea Ciuc, Directia de
Sanatate Publica Harghita, Agentia pentru Protectia Mediului Harghita, Garda de Mediu
Harghita, Directia Generala de Asistenta Sociala Miercurea Ciuc, Directia Pentru Protectia
Copilului Miercurea Ciuc, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Miercurea Ciuc – ai
asociatii locale ale romilor, precum si ai presei locale.

Intalnirea a avut drept principal obiectiv initierea dialogului intre autoritatile locale si
reprezentantii comunitatilor si asociatiilor de romi, plecand de la situatia monitorizata si
documentata de Romani CRISS cu privire  la evacuarea si mutarea unui numar de aproximativ
100 de persoane dintr-un imobil din situat in strada Pictor Nagy Imre nr. 27, imobil aflat centrul
orasului in luna mai 2004 langa statia de epurare a apelor reziduale aflata  la marginea orasului
Miercurea Ciuc.

Principalele teme de discutie au condus catre urmatoarele concluzii:
 Privitor la amplasamentul din strada Primaverii respectiv cele 10 baraci metalice

acestea trebuiau ocupate de muncitorii care asigura paza statiei de epurare. Acestea au
fost amplasate fara ca Primaria Miercurea Ciuc sa solicite Agentiei  pentru Protectia
Mediului Harghita acord de mediu in zona de protectie sanitara recomandata a statiei
de epurare conform prevederilor art.11 din Ordinul M.S nr 536/1997 (prevede ca zona
de protectie este de 300 de metri) si cu interdictie  temporarara de construire pana la

210 Masa rotunda s-a desfasurat in cadrul programului "Retea de monitorizare pentru combaterea discriminarii fata
de romi", finantat din fondurile PHARE 2003, Consolidarea Societatii Civile in Romania, componenta
Democratie,Drepturile Omului, Statul de Drept si Independenta Justitiei, in contextul politicilor publice fata de romi
asumate de catre Guvernul Romaniei.
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elaborarea studiului de specialitate conform Planului Urbanistic General Miercurea
Ciuc.

 Desi in timpul dezbaterilor reprezentantii organizatiilor non-guvernamentale au
solicitat domnului viceprimar S.D.  sa prezinte care au fost si celelalte posibile
locatii, nu au primit nici un raspuns.

 Desi initial hotarase ca aceasta locatie  are caracter temporar, autoritatile locale au
decis ca asezarea sa aiba caracter permanent, chiar daca semnalele din partea
organismelor  specializate indica faptul ca exista posibilitatea ca zona sa fie
contaminata si astfel sanatatea si viata familiilor sa fie periclitata.

 Directia de Sanatate Publica Harghita, in urma verificarii conditiilor de locuit si de
igiena a familiilor care locuiesc in strada Primaverii si constatand ca locatia este
amplasata in zona de protectie a statiei de epurare (ceea ce poate reprezenta un risc
pentru sanatatea celor care locuiesc acolo) a instiintat Primaria despre obligatia
efectuarii unui studiu de impact privind efectele pe care le are statia de epurare asupra
persoanelor care locuiesc in strada Primaverii si /sau schimbarea amplasamentului
locatiei intr-un loc corespunzator.

 In plus, au aratat ca a fost dat ordin pentru schimbarea textului placutelor de pe gardul
statiei de epurare, in sensul in care termentul de „intoxicare” urmeaza a fi inlocuit cu
cel de „infectie”, intrucat acesta reflecta in mod exact starea de fapt existenta.

 Reprezentantii Garzii de mediu au precizat ca Primaria nu necesita aviz de
specialitate pentru amplasarea baracilor, intrucat acestea constituiau amplasamente
pentru paza si nu locuinte sau constructii in sensul legii 50/1991 si nu urmau a fi
locuite.

 Pentru stabilirea pericolului care il reprezinta activitatea statiei de epurare Agentia
pentru Protectia Mediului Harghita a solicitat in cadrul procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu efectuarea bilantului  de mediu nivel I si II si prezentarea
Raportului cu concluziile bilantului de mediu de catre S.C. Goscom SA.

Dezbaterea publica a raportului cu privire la bilantul de mediu nivel I si II pentru statia de
epurarea a apelor uzate a municpiului Miercurea –Ciuc situata in strada Primaverii

In data de 15.11.2006, Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS a
participat la intalnirea de la sediul G.O.S.C.O.M Miercurea Ciuc la  organizata de catre Agentia
de Protectie a Mediului Harghita la care au mai participat reprezentanti ai Primariei Miercurea
Ciuc, ICCRR Cluj-Napoca, Asociatia Eurocultura din Miercurea Ciuc, Fundatia pentru
Parteneriat Progres Eco Business.

Intalnirea a avut drept principal obiectiv dezbaterea raportului cu privire la bilantul de mediu
nivel I si II pentru statia de epurarea a apelor uzate a municpiului Miercurea Ciuc situata in
strada Primaverii raport ce a fost realizat de catre ICCR Cluj-Napoca la cererea Agentiei de
Protectie a Mediului Harghita.

In urma concluziilor prezentate de domnul Radu Silberg din partea ICCRR Cluj-Napoca, s-a
aratat faptul ca anumite valori ale unor substante din cadrul statiei de epurare au fost depasite
dupa cum urmeaza:
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La Factorul de mediu APA
 s-au consemnat depasiri de cca. 1,9 ori ale Concentratiei Maxime Admise (CMA) la

indicatorul materii in suspensie, la proba A1G – efluent final SE; la acelasi indicator s-au
consemnat, cu titlu de referinta, depasiri de cca. 2,7 ori in cazul probei din emisar
AMONTE de restitutia efluentului SE - AEAV, respectiv de cca. 3,4 ori – in cazul probei
din emisar AVAL de restitutia efluentului SE – AEAM;

 s-au inregistrat, de asemenea, depasiri ale CMA la indicatorii:
 azot amoniacal: de cca. 9 ori – in cazul probelor A1G – efluent final SE, respectiv

AEAV, si de cca. 4,5 ori la proba AEAM – considerata referinta pentru
contaminarea emisarului (raul Olt) de catre efluentul SE;

 s-au consemnat depasiri ale CMA pentru indicatorul detergenti sintetici
biodegradabili: de 8 ori in cazul probei A1G – efluent final SE, de cca. 4,6 ori la
proba AEAV, si de cca. 3,1 ori la proba AEAM – considerata referinta pentru
contaminarea emisarului (raul Olt) de catre efluentul SE;

 s-au consemnat depasiri ale CMA pentru indicatorul detergenti substante
extractibile cu eter de petrol: de 4 ori in cazul probei A1G – efluent final SE, de
1,25 ori la proba AEAV, si de cca. 25 ori la proba AEAM – considerata referinta
pentru contaminarea emisarului (raul Olt) de catre efluentul SE.

La factorul de mediu sol la proba  de sol S2, prelevata din incinta statiei, langa patul de namol
nr. 5 (nou), unde s-au consemnat depasiri ale concentratiilor unor indicatori de poluare -
clorbenzen, bifenili policlorurati (PCB) si hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) - peste
valorile normale, respectiv ale pragurilor de alerta pentru folosinte mai putin sensibile, atat in
cazul probei prelevate la adancimea de 5 cm, cat si in cazul celei prelevate la adancimea de 35
cm:

 S25: clorbenzen – depasire a valorilor normale;
: PCB – depasire a pragului de alerta;
: HAP - depasire a valorilor normale.

 S235: clorbenzen – depasire a valorilor normale;
: PCB – depasire a pragului de alerta;
: HAP - depasire a valorilor normale.

Solutionarea cazului de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. In data
de 15 noiembrie 2004 a fost inregistrata plangerea la Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii. Plangerea a fost semnata de 10 persoane de etnie roma din Miercurea Ciuc, strada
Primaverii, cu sprijinul Ligii Pro Europa. In plangere, s-au aratat care sunt conditiile in care
romii locuiesc, precum si faptul ca au fost evacuati impotriva vointei lor din strada Pictor Nagy
Imre si mutati in strada Primaverii, unde conditiile de trai sunt daunatoare sanatatii, fiind
predispusi la epidemii si infectii. S-a mai aratat ca romii au o situatie materiala precara si ca
primaria nu a dat curs solicitarilor acestora, primarul avand chiar un limbaj jignitor la adresa
romilor, atunci cand acestia au incercat sa semnaleze problemele pe care le intampina.
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In drept, au fost invocate prevederile Ordonantei de Guvern nr.137/2000 cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv art.2, alin.2 (discriminare indirecta), art.16, alin.2 si art.17,
alin.1, precum si art.25, alin.1 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si art. 47, alin.1
din Constitutia Romaniei.

Prin hotararea nr. 366 din 23 august 2005, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a
constatat fapta de discriminare, aratand ca masura luata de Primaria Miercurea Ciuc de a muta
familiile de romi pe terenul din Str. Primaverii, in apropierea statiei de epurare a apelor uzate
reprezinta o incalcare a dreptului la viata privata si implicit  a dreptului la un mediu sanatos.
CNCD a sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 4000 RON Primaria Miercurea
Ciuc, pentru incalcarea art.2, alin.1, 2 si 3 si a art.17, alin. 1.
Comunicarea deciziei Colegiului Director CNCD catre Primaria Miercurea Ciuc a fost facuta
dupa expirarea termenului legal de 6 luni , motiv pentru care nu s-a putut pune in executare
hotararea CNCD, sub aspectul aplicarii amnezii.. Situatia romilor nu a fost imbunatatita in nici
un mod ca urmare a solutiei CNCD.

Solutionarea cazului de catre instantele de judecata.
Romani CRISS a sprijinit un 5 dintre persoanele din comunitate pentru a formula plangere
penala impotriva viceprimului localitatii.

Prezentarea sintetica a cazului in fata instantelor de judecata:

 La data de 13.10.2005, a fost formulata o plangere penala impotriva vice-primarului
municipiului Miercurea Ciuc, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu prin
ingradirea unor drepturi, prevazuta de art. 247 Cod penal (c.p.);

 Plangerea penala depusa la Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc a
format dosarul penal nr. 1843/P/2005;

 Prin rezolutia din data de 18.01.2006, Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea
Ciuc a dispus neinceperea urmaririi penale fata de faptuitor, in baza art.10, lit.d si art.
228 alin. 6, Cod procedura penala (c.p.p.);

 La data de 31.01.2006, a fost formulata o plangere impotriva rezolutiei din data de
18.01.2006, depusa la Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc, in baza
dispozitiilor art. 275-278 Cod procedura penala;

 Prin rezolutia nr. 47/II/2/2006 din 21.02.2006, Parchetul de pe langa Judecatoria
Miercurea Ciuc a dispus respingerea plangerii formulate impotriva rezolutiei de
neincepere a urmaririi penale, mentinand rezolutia atacata;

 Formulandu-se plangere impotriva celor doua rezolutii ale Parchetului de pe langa
Judecatoria Miercurea Ciuc, s-a format dosarul penal nr. 770/2006 al Judecatoriei
Miercurea Ciuc;
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 Prin sentinta penala nr. 551/10.05.2006 pronuntata in dosarul cu numarul 770/2006,
Judecatoria Miercurea Ciuc a dispus respingerea plangerii formulate impotriva celor
doua rezolutii ale Parchetului de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc;

 La data de 16.05.2006, s-a declarat recurs impotriva sentintei penale nr. 551/2006 a
Judecatoriei Miercurea Ciuc, formandu-se dosarul penal nr. 86/96/2006 pe rolul
Tribunalului Harghita, iar prin decizia penala nr. 209/R/06.10.2006 s-a admis recursul
si s-a trimis cauza la Parchet pentru inceperea urmaririi penale;

 La data de 22.12.2006, s-a inceput urmarirea penala fata de viceprimar, iar prin
ordonanta din data de 10.04.2007 s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a
invinuitului in temeiul prevederilor art.10 alin.1 lit. d Cod de procedura penala,
coroborat cu art. 11, pct. 1, lit. b, C.p.p., art. 249 C.p.p.;

 Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc a dispus respingerea plangerii
formulate impotriva ordonantei nr. 1843/P/2005, mentinand solutia de scoatere de sub
urmarirea penala a invinuitului prin Ordonanta emisa la data de 22.05.2007;

 Judecatoria Miercurea Ciuc, prin sentinta penala nr. 791/24.10.2007, pronuntata in
dosar nr. 1428/258/2007 a dispus respingerea plangerii impotriva celor doua rezolutii
ale Parchetului;

 S-a declarat recurs, cazul fiind pe rolul Tribunalului Harghita.

Plangere penala depusa la Parchetul de pe langa Tribunalul Harghita impotriva viceprimarului
viza savarsirea infractiunii prevazute de art. 247 Cod penal raportat la art. 248 indice 1. In
plangere au fost aratate starea de fapt si conditiile de locuire. In plus, fata de incalcarea
prevederilor codului penal, au fost invocate si prevederi din Conventia Europeana a Drepturilor
Omului, respectiv art. 2, 8 si 14 impreuna cu art. 8. S-a aratat ca in spete similare,  precum Lopez
Ostra contra Spaniei sau Guerra s.a. contra Italiei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului
(CEDO) a constatat incalcarea prevederilor Conventiei. Au mai fost invocate si standardele
stabilite prin adoptarea hotararii Oneryildiz contra Turciei, cand CEDO a solicitat efectuarea
unei expertize avand drept obiect respectarea reglementarilor legale in materie de protectie a
mediului si a persoanelor in urma careia s-a ajuns la concluzia ca se realizeaza o expunere la
riscuri multiple, printre care 20 de boli contagioase. Totodata, s-a invocat incalcarea prevederilor
art. 47, alin.1 din Constitutia Romaniei, art. 11, alin.1 din Pactul International privind Drepturile
Economice, Sociale si Culturale si ale Conventiei Internationale privind Eliminarea tuturor
formelor de Discriminare Rasiala.

Prin rezolutia din 18.01.2006, Parchetul a dispus neinceperea urmaririi penale, motivand ca
„infractiunea sub aspectul caruia s-au efectuat acte premergatoare nu se realizeaza sub forma
laturii subiective, faptuitorul in calitatea sa de viceprimar, prin actiunile intreprinse neavand
intentia de a crea o situatie de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa s.a.”



149

In data de 31.01.2006, rezolutia Parchetului a fost atacata la procurorul ierarhic superior, in
temeiul art. 275-278 Cod de procedura penala. In motivarea plangerii s-a aratat, inter alia, ca,
desi au fost propuse mai multe locatii in comisia Primariei, a fost aleasa locatia din str.
Primaverii, care este deosebit de periculoasa la adresa sanatatii reclamantilor, Dl. Viceprimar
aproband in deplina cunostinta de cauza mutarea. Totodata, in prealabil nu au fost facute nici un
fel de expertize sau anchete care sa stabileasca daca amplasarea in vecintatea statiei de epurare
este periculoasa la adresa persoanelor in cauza.

Prin rezolutia nr. 47/II/2/2006 din 21.02.2006, Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc
a dispus respingerea plangerii formulate ca neintemeiata, solutia data cauzei fiind considerata
drept temeinica si legala, intrucat “in mod corect, procurorul a apreciat ca fapta prev. de art.
247 nu subzista sub aspectul laturii obiective, faptuitorul, in calitatea sa de viceprimar, prin
actiunile intreprinse, neurmarind crearea unei situatii de inferioritate  pe temei de nationalitate,
rasa s.a.”.

Impotriva acestei rezolutii a fost formulata plangere catre Judecatoria Miercurea Ciuc si s-a
solicitat desfiintarea acesteia, aratand intre altele ca “... alegerea locatiei din str. Primaverii, in
vecinatatea statiei de epurare, desi in comisia Primariei au fost propuse alte trei variante,
(existand totodata raportul nr.12373/2001 al Serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului,
in care se mentioneaza faptul ca locatia se afla in zona de protectie a statiei de epurare),  d-l
viceprimar a aprobat in deplina cunostinta (intentie directa) mutarea subsemnatilor  in acea
zona toxica si periculoasa, fara a avea in vedere un raport al Comisiei inspectorilor de mediu, al
legislatiei interne si internationale privind dreptul fundamental la un mediu inconjurator
sanatos.” Totodata, a fost reiterata incalcarea prevederilor codului penal si ale Conventiei
Europene a Drepturilor Omului.

Prin sentinta penala nr. 551/2006, Judecatoria Miercurea Ciuc a dispus respingerea plangerii,
motiv pentru care am formulat recurs catre Tribunalul Harghita.

In plangerea depusa catre Tribunalul Harghita, s-a aratat ca judecatoria, in mod netemeinic si
nelegal a dispus respingerea plangerii, fara a realiza o analiza exhaustiva a probatoriului
administrat in cauza si a motivat in fapt si in drept daca sunt sau nu intrunite elementele
constitutive ale infractiunii prevazute de art. 247 din codul penal. In continuare, s-a aratat ca
Directia de Sanatate Publica Harghita a constatat ca locatia din strada Primaverii este amplasata
in zona de protectiei a statiei de epurare, in limita celor 300 metri, lucru ce contravine Ordinului
Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 si ca DSP Harghita a solicitat Primariei efectuarea unui
studiu de impact asupra starii de sanatate si/sau schimbarea amplasamentului locatiei. In plus,
instanta nu a analizat similitudinile cazului de fata cu spetele judecate de CEDO, respectiv Lopez
Ostra contra Spaniei sau Guerra s.a. contra Italiei si incalcarea dreptului la un mediu sanatos si
dreptul la viata privata.

Tribunalul Harghita, prin decizia penala nr. 209/R/06.10.2006, a admis recursul  formulat, a
desfiintat rezolutia parchetului si a trimis cauza la Parchet pentru inceperea urmaririi penale.

La data de 22.12.2006, Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc a inceput urmarirea
penala fata de S.D. . Prin ordonanta din data de 10 aprilie 2007, parchetul a confirmat propunerea
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de scoatere de sub urmarire penala. In motivarea solutiei, Parchetul a expus, intre altele, ca
Bilantul de mediu nivel I si II au aratat ca obiectivul analizat nu constituie o sursa de agresare a
mediului, poluarea factorilor de mediu de catre acest obiectiv, situandu-se in limite admisibile,
iar ca decesele persoanelor de etnie roma au survenit, conform actelor medicale, din motive ce
nu au legatura cu conditiile de mediu.

Plangerea depusa impotriva ordonantei la procurorul ierarhic superior a fost respinsa ca
neintemeiata prin ordonanta din 22 mai 2007. Parchetul a motivat ca:

1. savarsirea faptei de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi implica intentia
directa, in timp ce invinuitul nu a avut vreun aport la demolarea imobilului in care
locuisera anterior petentii si nici la amplasarea rulotelor pe terenul din vecinatatea
statiei de epurare a apelor uzate;

2. s-a avut in vedere faptul ca demersurile pentru demolarea imobilului nr. 27 de pe
strada pictor Nagy Imre au inceput cu mult inainte ca invinuitul sa fie desemnat
presedinte al comisiei in cauza, ca demolarea a fost hotarata in 31 martie 2003 si ca
amplasamentul din str. Primaverii este unul provizoriu;

3. prin hotararea nr. 366 din 23 august 2005, Colegiul Director al Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii a constatat faptul ca mutarea romilor in str.
Primaverii constituie o fapta de discriminare si reprezinta o incalcare a dreptului la
viata privata si a dreptului la un mediu sanatos. CNCD a sanctionat primaria
Miercurea Ciuc cu amenda contraventionala.

Ordonanta a fost contestata in fata Judecatoriei Miercurea Ciuc care a respins plangerea, prin
sentinta penala nr.791 din 24 octombrie 2007, motivand:

 probele administrate in cauza demonstreaza faptul ca organele locale, respectiv
Consiliul local Miercurea Ciuc, au intreprins masuri, pe de o parte pentru a evita
prabusirea unui imobil in care locuiau cetatenii de etnie roma, iar pe de alta parte de a
asigura locuite si sprijin material romilor. Mai mult, organele locale au incercat
sprijinirea acestor familii prin diverse masuri de ajutor social. Aceste lucruri
demonstreaza lipsa intentiei intimatului de a crea situatii defavorabile si de a leza
drepturile cetatenilor de etnie roma.

 Toate actele depuse la dosar arata intentia autoritatilor locale de a solutiona
problemele cetatenilor si nu de a trata cu dezinteres aceasta categorie sau de a le
incalca drepturile pe baza unor criterii etnice.

 Toate hotararile contestate de catre petenti au fost hotarari ale consiliului local
Miercurea Ciuc, ca organ colegial. Hotararile nu au fost luate de o singura persoana,
ci au fost supuse votului membrilor consiliului. Asadar, hotararile nu exprima vointa
unei singure persoane. Avand in vedere faptul ca raspunderea penala este individuala,
daca s-ar admite plangerea petentilor, ar insemna ca intimatul sa raspunda penal
pentru faptele savarsite de alte persoane.

Impotriva sentintei penale nr. 791 din 24 octombrie 2007 a fost formular recurs in fata
Tribunalului Harghita, cazul fiind pe rolul instantei.
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2. CRISS si altii vs. Primaria Piatra Neamt

Evacuarea din 2006 nu constituie un caz singular in istoria recenta a orasului. Prima mutare a
romilor a avut loc anul 2001 la momentul la care Primarul municipiului Piatra Neamt - Dl. I.R.
anunta public ca a decis sa construiasca un cartier special pentru romii din localitate, care sa fie
inconjurat de un gard cu sarma ghimpata si pazit de jandarmi, iar unul din efectele preconizate de
acesta a fost existenta unui oras in Romania in care nu vor mai exista tigani211.

Initiativa a generat o reactie in lant de sustinere din partea altor Primari din tara care isi
manifestau dorinta de a prelua acest model in localitatile lor. La scurt timp, au aparut reactii
ferme din partea reprezentantilor societatii civile rome, ai institutiilor statului si ai forurilor
internationale. Astfel, intre reactii s-au numarat reprezentantii Ministerului Informatiilor
Publice212, ai Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor213, ai Comisiei pentru Drepturile Omului a
Camerei Deputatilor214, ai Partidului Social Democrat215 sau APADOR-CH216.

Asadar, cazul din 2006 se inscrie in sirul de actiuni ale Primariei Piatra Neamt in acest domeniu.
Mai mult decat atat, dupa cum am subliniat anterior, initiativa din Piatra Neamt din 2001 a
contribuit la faptul ca si alte municipalitati au actionat la fel, anume au mutat romii din localitate
la periferia acesteia, ceea ce, in fapt, presupune segregare.

In data de 7 august 2006, Primaria Municipiului Piatra-Neamt a organizat o actiune de evacuare
a unui numar de 35 de familii de romi care locuiau in blocul 40 din Piatra Neamt. In bloc
locuiesc, in total, 91 de familii, preponderent de etnie roma.

211 Conform programului de stiri, de la ora 19.00, din data de 9 octombrie 2001 al postului de televiziune PRO TV.
212 Ministrul Informatiilor Publice, d-l Vasile Dancu: ”Ceea ce s-a intamplat cu romii la Piatra Neamt este

regretabil. Indiferent cum ar functiona autonomia locala, standardele privind drepturile omului trebuie

respectate” (Plenara Consiliului Minoritatilor Nationale, ziarul ”Independent”, 11oct. 2001).

213 Ion Olteanu (PD), presedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor: "Mi se pare ca o asemenea initiativa
este in afara legii. Cei in cauza au dreptul sa conteste hotararea primarului, conform Ordonantei 137/2000,
referitoare la condamnarea si combaterea tuturor formelor de discriminare. Eu sunt realmente surprins de o
asemenea masura si sper ca primarul va primi mintea cea de pe urma. Este o hotarare de domeniul incredibilului".
214 Nicolae Paun (deputat), presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului: "…Seamana cu o decizie extremist-
nationalista".
215 Ion Bivolaru, vicepresedinte PSD Neamt, deputat: "Nu pot sa cred asa ceva. Daca Primarul a folosit un
asemenea termen, ghetou, cred, fie ca nu cunoaste semnificatia acestuia, fie este depasit de situatie. Nu pot comenta
altfel aceasta situatie".
216 APADOR-CH: "Este o masura rasiala". Monica Macovei, presedinta organizatiei, este categorica: "Este o
masura de natura rasiala, contrara normelor europene si cerintelor Uniunii Europene de rezolvare a problemelor
minoritatilor, a rromilor in special. Solutiile care ni se recomanda nu vizeaza in nici un caz izolarea rromilor, ci
integrarea lor in viata sociala. Maine (azi - n.r.) membrii nostri se vor intruni, vom analiza detaliat situatia si, cu
siguranta, vom elabora un protest energic". (Cotidianul, 10.10.2001).
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Reprezentantii Romani CRISS au initiat o intalnire cu reprezentantii autoritatilor locale, la care
au mai participat reprezentanti ai Prefecturii, ai romilor din blocul 40 si a organizatiei “Romii
Romascani” din judetul Neamt. Intalnirea nu a avut nici un rezultat concret, vice-primarul V.O.
reafirmand ca nu exista solutii, ca romii trebuie sa plece din bloc, unii dintre ei trebuind sa plece
si din oras pentru ca nu au documentele necesare pentru a ramane si ca nu se va oferi nici o
locuinta alternativa. Unii locatari primisera anterior somatii de evacuare datorita procesului de
reabilitare a blocului, prin program ANL – Agentia Nationala pentru Locuinte. Municipalitatea
nu a realizat o analiza comprehensiva a situatiei juridice si sociale a fiecare persoane in cauza.

In pofida dialogului purtat de catre Consilierul personal al Primului-Ministru si a promisiunilor
informale ca se va asigura locuinta alternativa pentru persoanele evacuate, reprezentantii
municipalitatii au afirmat, intr-o intalnire din ziua urmatoare (08.08.2006) ca nu se poate asigura
acest lucru, dat fiind faptul ca acoperisul cladirii vizate nu este izolat. La intalnire au participat
reprezentanti ai municipalitatii, Prefectura, ANR – Agentia Nationala pentru Romi – Biroul
Regional NE, Romani CRISS, asociatia “Romii Romascani”, romii din blocul 40 si mass media.

Municipalitatea si-a exprimat intentia de a evacua toti locuitorii din blocul 40, respectiv 91 de
familii, pana la data de 14 august 2006, pentru a reabilita cladirea. In plus, nu toate familiile
evacuate se vor intoarce in acel bloc, se va urma procedura standard, fara a se pune in aplicare
insa vreun drept de preemptiune, respectiv a tine cont de faptul ca familiile ocupasera anterior
locuintele. Problema va fi dezbatuta in cadrul intalnirii consiliului local din 10 august 2006.

CRISS considera ca, in acest caz, exista cel putin doua probleme majore. Prima este ca Primaria
nu ofera locuinte alternative persoanelor evacuate si ca evacuarea fortata ii lasa pe oameni in
strada. Asadar, este o incalcare clara a standardelor prevazute in Comentariul General nr. 4 si 7
al CESCR (Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale).

Cea de-a doua problema o reprezenta politice incoerente de locuire pentru romi. Exista aceasta
tendinta de a muta romii dintr-un oras la marginea acestuia. In plus, romii sunt mutati, constant,
dintr-un bloc in altul, in functie de nevoi temporare. In mod clar, este nevoie de a avea mai multa
coerenta in politicile de locuire si de a nu ignora standardele minime de drepturile omului, cum
ar fi cartiere ne-segregate sau evacuari fortate.

Situatia a continuat si in anul 2007. In data de 7 iulie 2007, reprezentantii Primariei Piatra
Neamt, insotiti de aproximativ 50 de politisti comunitari, au evacuat un numar de aproximativ
100 de persoane de etnie roma care locuiau la scara C a blocului 40 din strada Siretului. Motivul
pentru care acestia au fost evacuati il reprezinta reabilitarea blocului 40 care va deveni bloc
ANL. Noua locatie unde au fost mutati romii este situata in strada Muncii. Distanta pana la cea
mai apropiata statie de autobuz este aproximativ 1-2 km, iar fata de oras la aproximativ 2-3 km.
Comunitatea este asezata pe fosta groapa de gunoi a orasului la aproximativ 500 de metri de
trecerea la nivel de cale ferata. Acest lucru se observa datorita pamantului care a fost adus si apoi
nivelat dar la chiar marginea comunitatii se vad diferenta de nivel si gunoaiele depozitate in
trecut.

Comunitatea este invecinata cu:
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- la Vest, la aproximativ 300 de metri este Statia de epurare a apelor reziduale care se afla
in proces de reabilitare (din discutiile cu unii membrii ai comunitatii ce au lucrat la
constructia noului amplasament a reiesit faptul ca aproape zilnic statia emana mirosuri
insuportabile);

- la Est, la aproximativ 50 de metri se afla un depozit de material lemnos;
- la Sud, la aproximativ 50 de metri se afla o fosta fabrica de lemne dezafectata;
- la Nord, la aproximativ 100 de metri in spatele unui deal se afla un rau.

Descrierea unitatilor locative si a utilitatilor publice. Noua locatie este alcatuita din 13 unitati
locative, fiecare unitate locativa avand cate 4 intrari, deci intro unitate locativa locuiesc 4 familii.
Prima unitate locativa este destinata politiei comunitare si reprezentatilor autoritatii locale.

Camerele in care locuiesc familiile au 12 m.p plus un hol de 7 m.p. care are o soba (incalzirea,
facandu-se cu combustibil solid – lemne si carbuni), pervazurile sunt din lemn, iar peretii sunt
construiti din beton. Nu exista nici un fel de anexe ceea ce poate conduce in viiitor la aparitia
unor probleme (nu va exista un loc unde sa poate fi depozitat combustibilul solid pe timp de
iarna, precum si a restului de mobilier ramas; nu exista posibiltate uscarii rufelor si nici a
deversarii apei menajere).

Utilitatile publice sunt “la comun” fiind amplasate afara. Toata comunitatea utilizeaza 13 dusuri
plus 4 ghiuvete amplasate in marginea dreapta a comunitatii plus 13 toalete amplasate in partea
de vest a comunitatii rezultand ca pentru fiecare unitate locativa este repartizat o toaleta si un
dus. Intr-o unitate locativa locuiesc 4 familii, respectiv aproximativ 20 de persoane (incluzand si
copii).

Fiecare locuinta este racordata la curent electric existand contoare de masurare pentu fiecare
familie. Apa potabila se obtine de la ghiuvetele amplasate langa dusuri, respectiv toalete. In
privinta gunoiului menajer, fusesera aduse de catre reprezentantiii Primarieie doua containere
care erau situate in partea de nord a comunitatii. Nu exista instalatie de gaz metan si nici
instalatie de canalizare.

Romani CRISS a semnalat reprezentantilor Primariei Piatra Neamt faptul ca nu exista apa
potabila in incinta unitatilor locative si de asemenea existenta unor posibile incidente atat in
incinta dusurilor cat si a toaletelor (deoarece holul comun este foarte ingust iar distanta intre
toaleta, respectiv intre dusuri este foarte mica).

Intalnire la Primaria Piatra -Neamt  cu consilierul municipal H.

Problemele ridicate in cursul intalnirii au fost au  fost urmatoarele:
a) Motivele evacuarii locatarilor din blocul 40 precum si faptul daca a fost indeplinita

procedura legala prevazuta de codul de procedura civila (existenta unei hotarari
definitive, irevocabile si care sa fie investita cu titlu executoriu precum si indeplinirea
procedurii de citare prevazuta de c.p.c. Fata de aceste probleme semnalate  de CRISS,
reprezentanta Primariei a aratat ca in opinia sa nu era nevoie de indeplinirea
procedurii prevazute de codul de procedura civila deoarece contractele persoanelor
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care au fost mutate erau expirate si multi dintre acestia nu-si achitasera facturile la
utilitatile publice si la chirie. Primaria a trimis doar un document prin care persoanele
ce urmau sa fie evacuate erau instiintate ca trebuie sa se prezinte la sediul Primariei
pentru a primi repartitie la noua locatie din strada Muncii;

b) statutul juridic al blocului 40. Reprezentantii Primareiei au aratat ca pana la
momentul cand blocul a intrat in faza de reabilitare avand destinatia de locuinte
A.N.L acesta nu a avut nici un statut juridic fiind doar in proprietatea Primariei si
fiind administrat de diferite firme;

c) Statutul noilor locatii este de locuinte temporare, pana cand se vor gasi alte locuinte
sociale si pana cand se va stabili situatia fiecarei familii in parte.

In ce priveste cazul Piatra Neamt, Romani CRISS considera ca situatia este una destul de
complexa. Pe de o parte, unele cladiri (ex. Blocul D2) au fost reabilitate in mai multe randuri de
autoritatile locale, cladirea fiind ulterior adusa in stare de degradare de catre unii dintre
locatari217.

Solutia aleasa de reprezentatii Primariei, anume de a evacua toti locatarii blocurilor in cauza,
aflate in interiorul localitatii si a-i reloca in cartierele Speranta si Muncii, situate la marginea
orasului, este simplista si aduce prejudicii locatarilor, intrucat ii trateaza nediferentiat. Primaria
abdica de la principiul raspunderii individuale pentru faptele de degradare a cladirii si ia o
masura care afecteaza intreaga comunitate, desi contractele de inchiriere sunt incheiate
individual, iar actiunile de degradare au fost savarsite de anumite persoane, nu de catre toti
locatarii.

Pe de o parte trebuie avuta in vedere dinamica urbana, in sensul in care in multe orase nu mai
exista teren disponibil pentru constructii situat in centrul sau in cartiere, orasele trebuind sa se
extinda la periferie. Pe de alta parte, planificarea extinderii urbanistice trebuie sa aiba in vedere
nesegregarea rezidentiala pe criterii etnice. “Politica” urbanistica a Primariei Piatra Neamt,
incepand cu anul 2001, a condus la crearea unui nou cartier (Speranta) ai carui locuitori sunt intr-
un foarte mare procent romi. Aceasta se poate constitui in segregare rezidentiala si poate avea pe
termen lung efecte foarte negative in viata comunitatii locale, in cazul in care acest nou cartier nu
va fi inclus in planificarea urbana, astfel incat sa nu fie un element izolat, ci sa fie efectiv parte
din oras.

Romani CRISS va continua sa monitorizeze acest caz intrucat in Romania exista o multitudine
de situatii in care autoritatile locale construiesc la marginea localitatii, locuintele sociale ai caror
beneficiari sunt in majoritate romi, lucru ce poate conduce la segregare rezidentiala.

217 Conform declaratiilor unora dintre romii care locuiesc in blocul D2.
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3. CRISS si altii vs. Primaria Dorohoi, jud. Botosani

In data de 30 august 2004, ziarul « Monitorul de Botosani » avea ca titlu « Rromi dorohoieni
mutati din centru in zona industriala ». Etnicii minoritari din centrul Dorohoiului locuiesc in case
pentru care s-a dispus demolarea imediata. Conform articolului, Primaria Dorohoi va construi 35
de case pentru romii care locuiesc in cladirile din centrul vechi al orasului. Valoarea lucrarilor de
proiectare se ridica la 240 milioane lei. Cele 35 de unitati locative vor fi construite pe strada
Drochia, in zona industriala si vor fi compuse din case, anexe gospodaresti si grupuri sanitare
independente. Valoarea celor 35 de case vor fi suportate de bugetul de stat si doar utilitatile vor fi
facute cu bani de la bugetul local. Tot luna august, consilierii au mai aprobat construirea altor 38
de locuinte cu bani de la bugetul local, in incinta CAP de la Trestiana. Conducerea Primariei
motiveaza aceasta ofensiva prin necesitatea demolarii cladirilor din centru, toate expertizele de
specialitate recomandand demolarea imediata.

In data de 8 septembrie 2004, monitorul local de drepturile omului contractat de Romani
CRISS218 a efectuat o vizita de documentare la Dorohoi. Astfel, a reiesit ca este vorba despre un
imobil cu un etaj, in forma de « L », si care este situat in centrul orasului. Distanta de la imobilul
unde locuiesc romii si Primarie este de aproximativ 130 metri. Cladirea este in prag de prabusire.
Instabilitatea acesteia, si mai ales a balcoanelor, este foarte mare.

In aceasta locuinta sunt aproximativ  15 – 16 familii, din care 4 familii sunt de etnie romana
restul fiind de etnice roma. Conditiile de locuit sunt proaste, intr-o locuinta regasindu-se peste 10
persoane. Exista locuinte unde stau si cate 3-4 familii.

Ferestrele cladirii sunt acoperite in mare parte din cartoane si ceolofane. Doar 3-4 familii au sobe
din teracota, majoritatea folosind sobe improvizate pentru incalzirea in anotimpul rece. Sunt
aproximativ 3-4 familii care au curent electric, iar ceilalti folosesc improvizatii. Exista locuinte
care nu sunt racordate la reteaua de curent electric. La majoritatea familiilor care locuiesc in
imobilul apartinand Primariei, instalatia de curent electric a ars si nu s-a facut nici o reparatie.

Familiile care locuiesc in aceasta cladire au platit chiria pana in anul 2000, cand locuintele au
fost propuse pentru demolare. Sunt familii care locuiesc in acest imobil de peste 20 ani si declara
ca nu s-a facut nici o renovare din partea Primariei. Astfel, nu exista apa potabila. Sursa de apa
este o fantana aflata la o distanta de 300-400 metri fata de imobil. Primaria a facut doua toalete
afara, iar una este functionala. Toaletele nu au canalizare. In acest imobil, familiile sufera de mai
multe boli (TBC, SIDA etc).

Locatarii au mai mentionat ca de cand locuiesc in imobil, nu a venit nimeni sa vada conditiile in
care locuiesc (Protectia Copilului, Directia de Sanatate Publica etc). In acest imobil exista multi
copii care sunt de varsta scolara, dar familiile nu au mijloacele financiare necesare pentru a-i
trimite la scoala. Numarul de copii care se mai duc la scoala este mic.

218 Monitorul local de drepturile omului contractat de Romani CRISS in judetul Botosani – Rudai Vasile.
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In data de 18 aprilie 2005, o delegatie a Romani CRISS219 a efectuat o vizita de documentare in
Dorohoi in cursul careia au vizitate Centrul Vechi si locuintele sociale din zona industriala si a
avut loc o intalnire cu reprezentanti ai autoritatii locale.

Astfel, romii din Centrul Vechi doreau sa se mute din locuinte, dat fiind faptul ca la momentul
vizitei de documentare, conditiile de locuit erau foarte proaste. Cladirea fiind in prag de
prabusire, urmare a neefectuarii lucrarilor de intretinere curenta si a unui incendiu izbucnit in
cladire220.

In strada Drochia autoritatea locala a construi 36 de locuinte sociale ce urmeaza a fi repartizate
locatarilor cladirii din Centru Vechi. Conditiile de locuit sunt foarte bune, locuintele avand trei
sau patru camere plus baie si bucatarie. Locuintele sunt racordate la instalatia de apa curenta, iar
incalzirea se face prin centrala termica. Sistemele de incalzire centralizata se bazeaza pe
combustibil solid pentru unele dintre locuinte, iar pentru altele pe gaz metan. Izolarea termica
este asigurata prin geamuri de termopan.

In ceea ce priveste locatia, aceste locuinte au fost construite la marginea orasului, in zona
industriala invecinandu-se cu satul Broscauani, distanta pana la cea mai apropiata scoala fiind de
aproximativ 1,5 - 2 km. Astfel, acestea sunt situate in spatele fabricii de sticla, in imediata
vecinatate a statiei de epurare din localitate, pe timpul verii acest lucru putand avea efecte
negative pentru locatari.

Romii erau de acord sa se mute din Centrul Vechi in locuintele sociale din Str. Drochia neavand
alte alternative. Acestia si-au exprimat insa temera cu privire la faptul ca neoficial au aflat ca
autoritatile locale doresc sa mute in zona industriala toti romii din oras, ducand astfel la izolarea
acestora.

Pozitia autoritatilor. In orasul Dorohoi s-a demarat in cursul anului 2004 un proiect
« Imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii de rromi din municipiul Dorohoi ».
Proiectul a fost finantat de catre Guvernul Romaniei avand o valoare de aproximativ 80.000
Euro.

Din tabelul cu locuitorii imobilelor din zona centrala a municipiului Dorohoi care urmeaza a fi
supuse demolarii221, reiese ca in cauza sunt 46 de locatari titulari de contract, numarul total de
persoane fiind 238. Primaria Dorohoi a dispus repartizarea a 36 locuinte sociale (de necesitate)
ce se construiesc in localitate222 (in str. Drochia) persoanelor prevazute in Anexa D.

Anexa H stabileste criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale in cadrul proiectului
“Imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii roma din Municipiul Dorohoi”. Sunt
prevazute trei criterii restrictive pentru ocuparea locuintelor:

219 Delegatia Romani CRISS a fost alcatuita din Marian Mandache – Coordonator Programe si Stanica Taba –
Asistent Programe. Acestia au fost insotiti de Rudai Vasile – Monitor local de drepturile omului contractat de
Romani CRISS. Vizita a fost efectuata in data de 18 aprilie 2004.
220 Conform declaratiei lui B.A. si C.F. din data de 18 aprilie 2005.

221 Anexa D – Tabelul cu locuitorii imobilelor din zona centrala a municipiului Dorohoi care urmează a fi
supuse demolării
222 Dispozitia nr 3230 din 15.11.2004 a Primarului localitatii Dorohoi.
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 titularul cererii de locuinta, poate deveni beneficiar al unei repartitii de locuinta daca
este de etnie roma si a depasit varsta de 18 ani;

 titularul cererii de locuinta si membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte
persoane aflate in intretinerea acestuia nu detin sau nu au detinut o alta locuinta in
proprietate in Municipiul Dorohoi;

 Titularul cererii de locuinta trebuie sa aiba domiciliul in Municipiul Dorohoi.

In data de de 18 aprilie 2005, delegatia Romani CRISS a avut o intalnire cu Dl. S.L. – Primar al
municipiului Dorohoi. Acesta a afirmat ca locuintele locuintele au fost construite printr-un
proiect. Acesta a mai aratat ca nu doreste sa tolereze degradarea materiala a locuintelor sociale
nou construite, declarand ca in cazul in care vor exista asemenea degradari, „persoanele in cauza
vor fi puse in camion si scoase din Dorohoi”223.

Dl. Primar a mentionat ca amplasarea locuintelor in zona industriala a fost decisa datorita
faprului ca racordarea la utilitati in aceasta zona era mult mai ieftina, reteaua de canalizare si de
gaz metan fiind aproape. In ceea ce priveste amplasarea in apropierea statiei de epurare acesta a
afirmat ca se va construi un gard de betin si un gard viu pentru a impiedica deplasarea curentilor
de aer inspre locuinte.

De Jure. In ce ceea priveste dreptul la locuinta, protectia impotriva protectia impotriva
segregarii pe criterii etnice si impotriva limitarii libertatii de circulatie exista garantii legale atat
la nivel national cat si la nivel international.

Astfel, referitor la dreptul la locuinta, ICESCR - Pactul International cu privire la Drepturile
Economice, Sociale si Culturale224 prevede la art. 11, alin. 1: “Statele parti la prezentul pact
recunosc dreptul oricarei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea insasi si familia sa,
inclusiv hrana, imbracaminte si locuinta suficiente, precum si la imbunatatire continua a
conditiilor sale de existenta. Statele parti vor lua masuri potrivite pentru a asigura realizarea
acestui drept si recunosc in acest scop importanta esentiala a unei cooperari internationale liber
consimtite”.

Statul roman si-a asumat obligatia de a elimina orice segregarea. In acest sens, ICERD –
Conventia Internationala pentru Eliminarea tuturor formelor de Discriminare Rasiala prevede:
„Statele semnatare condamna in mod expres segregarea rasiala si apartheidul si se obliga sa
previna, interzica si eradicheze toate practicile de asemenea natura pe teritoriile aflate sub
jurisdictia lor”.

223 Citat din afirmatiile Dlui Primar al localitati Dorhoi din cursul discutiilor purtate de acesta cu membrii
delegatiei Romani CRISS, in data de 18 aprilie 2005.
224 Pactul International cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale adoptat de catre Adunarea
Generala a Natiunilor Unite in 16.12.1966, a fost ratificat de Romania prin Decretul nr. 212/1974, publicat
in Monitorul Oficial nr. 146 din 20.11.1974.
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Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 republicata prevede la art. 1, alin. 1 si alin. 2, lit. d) punctul
(i):

„In Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si
libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme
si sunt garantate lege.
2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt
garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:
…
d) drepturile civile, in special:
(i) dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei;”

Art. 15 din Ordonanta de Guvern 137/2000 republicata prevede: “Constituie contraventie,
conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, …acel
comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere…,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de
persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate,
etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau
orientarea sexuala a acestuia".

Acelasi act normativ dispune: „Art. 13 - (1) Constituie contraventie, conform prezentei
ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui
grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o
anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata,
respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in
cauza.”

Interventia Romani CRISS si continuitatea problemei. Romani CRISS va continua sa
monitorizeze acest caz intrucat in Romania exista o multitudine de situatii in care autoritatile
locale construiesc la marginea localitatii, locuintele sociale ai caror beneficiari sunt in majoritate
romi. Pe de o parte trebuie avuta in vedere dinamica urbana, in sensul in care in multe orase nu
mai exista teren disponibil pentru constructii situat in centrul sau in cartiere, orasele trebuind sa
se extinda la periferie. Pe de alta parte, planificarea extinderii urbanistice trebuie sa aiba in
vedere nesegregarea rezidentiala pe criterii etnice.

Dezvoltarea urbanistica actuala a orasului Dorohoi realizata de autoritatea locala a dus la crearea
unui nou cartier ai carui locuitori sunt intr-un foarte mare procent romi. Aceasta se poate
constitui in segregare rezidentiala si poate avea pe termen lung efecte negative in viata
comunitatii locale, in cazul in care acest nou cartier nu va fi inclus in planificarea urbana, astfel
incat sa nu fie un element izolat, ci sa fie efectiv parte din oras.

4. Bucuresti – Cazul Cupsani Chitila Triaj
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In data de 24.01.2006, in jurul orelor 7 dimineata, la o temperatura de -15 grade Celsius,
Primaria Sector 1 Bucuresti a demolat un numar de sapte case din cartierul Chitila Triaj, imobile
apartinand unor cetateni romani de etnie roma, situate pe strazile Mihalache Raicu, Cupsani si
soseaua Chitila Triaj. In cursul actiunii au fost agresate fizic trei persoane de etnie roma, dintre
care doua au fost transportate la spital.

In jurul orei 10.30, o delegatie a Romani CRISS s-a deplasat la fata locului in vederea
monitorizarii si documentarii acestui caz. Drumul de acces spre comunitate era blocat de un
autoturism apartinând Politiei Comunitare, cu numarul de inmatriculare B 52 PCY, precum si de
reprezentanti ai Politiei Comunitare Sector 1. Echipa Romani CRISS s-a legitimat, insa
reprezentantii autoritatilor au refuzat accesul acesteia in vederea documentarii starii de fapt,
motivand refuzul prin faptul ca „asa ni s-a ordonat si noi nu facem altceva decat sa respectam
un ordin al superiorilor nostri”. Accesul a fost permis cand actiunea de demolare luase deja
sfarsit.

Pozitia romilor. Conform declaratiei martorului G.M., “In data de 24.01.2006, in jurul orelor
7.30, am vazut cinci sau sase masini de la Politia Comunitara, un autobuz de jandarmi, doua
dubite de Jandarmerie, doua ambulante si sase buldozere. M-am dus acasa si l-am anuntat pe
sotul meu D.I. ca demoleaza in cartier. Ajunsi in apropierea locuintei fiicei mele, jandarmii si
Politia Comunitara ne-au interzis sa mergem mai departe, ramanand in loc si priveam cum
buldozerele ne demolau casele. Fiica mea (n.n. D.M.) a incercat sa vorbeasca cu cei care
demolau, dar  cei de la Politia Comunitara au injurat-o si i-au spus sa stea in canale cu tot cu
copii”225.

M.M. sustine ca, in data de 24.01.2006, in jurul orelor 14.00, a ajuns in strada Mihalache Raicu
unde a gasit mai multe case demolate printre care si locuinta proprie. La fata locului erau
jandarmi, Politia Comunitara inarmata cu pusti si purtand cagule, reporteri de televiziune,
reprezentanti ai Romani CRISS, cat si vecinii. In acel moment, a lesinat fiind transportata la
spital cu o ambulanta ce se afla la fata locului. Aceasta a mai aratat ca, in casa avea materiale de
constructii si alte bunuri ce au fost ridicate de politie, fara ca ea sa semneze un proces-verbal.226

Pozitia autoritatilor. Primaria Sectorului 1 Bucuresti a transmis public urmatoarea informatie:
“La data de 24 ianuarie 2006 au fost aduse la indeplinire Dispozitiile Primarului sector 1 nr.
298, 299 si 300 din 18.01.2006 prin care s-a dispus desfiintarea pe cale administrativa a
constructiilor executate ilegal pe domeniul public, precum si aducerea terenului la stadiul
initial. Facem precizarea ca in aceste imobile au locuit familii de rromi, care au domiciliul in
jud. Teleorman. Din informatiile existente acestia s-au ocupat cu furtul de fier vechi si diferite
marfuri aflate in tranzit pe vagoanele CFR in aceasta zona. O parte din suspecti au fost ridicati
si preluati de catre Politia Transporturi Feroviare, care au in lucru peste 1200 de lucrari penale
cu autori necunoscuti ca urmare a furturilor din vagoane, prejudiciile fiind peste 150 miliarde in
dauna SNCFR Marfa S.227”.

225 Citat din declaraţia martorei G.M.
226 Conform declaratiei dnei M.M.
227 Conform comunicatului de presa al Primariei Sector 1 cu nr. 1155 din data de 24.01.2006.
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In timpul actiunii de demolare a imobilelor reprezentantii  Primariei Sector 1 nu au acordat celor
ale caror locuinte urmau sa fie demolati, un timp necesar pentru ca acestia sa-si scoata bunurile
mobile din locuinte pentru a le depozita si conserva. Astfel  au fost distruse de catre buldozere si
bunurile mobile ale persoanelor (televizoare, frigidere, aragazuri, aparatura electronica, mobila,
paturi,) precum si actele de identitate si de stare civila dar si lucrurile de stricta necesitate
constand in imbracaminte si incaltaminte personala.

In ceea ce priveste situatia juridica a terenului pe care erau construite casele acesta era incert, la
momentul demolarii exista in un proces de uzucapiune pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti
in care reclamantii erau persoane a caror locuinta a fost demolata in data de 24.01.2006.

De Jure. In ce ceea priveste protectia impotriva evacuarilor fortate, protectia proprietatii, dreptul
la domiciliu, dreotul la integritate fizica si pshica, dreptul de a nu fi discriminat exista garantii
legale atat la nivel national cat si la nivel international.

Astfel, referitor la actiunea de evacuare si dreptul la locuinta, ICESCR - Pactul International cu
privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale228 prevede la art. 11, alin. 1 “Statele parti
la prezentul pact recunosc dreptul oricarei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea insasi
si familia sa, inclusiv hrana, imbracaminte si locuinta suficiente, precum si la imbunatatire
continua a conditiilor sale de existenta. Statele parti vor lua masuri potrivite pentru a asigura
realizarea acestui drept si recunosc in acest scop importanta esentiala a unei cooperari
internationale liber consimtite”.

De asemenea, Comentariu general nr. 7 la ICESCR – Pactul International cu privire la Drepturile
Economice, Sociale si Culturale prevede standardele minimale ce trebuie indeplinite pentru ca o
evacuare fortata sa nu fie considerata ilegala. Astfel, „evacuarile fortate sunt incompatibile
prima facie cu cerintele Conventiei” si „Evacuarile nu trebuie sa aiba ca rezultat ramanerea
persoanelor evacuate fara un loc in care sa locuiasca sau la vulnerabilitatea acestora la
violarea altor drepturi ale omului. In cazurile in care persoanele afectate nu pot sa isi asigure
singure, statul semnatar trebuie sa ia toate masurile adecvate, in limita maxima a resurselor sale
disponibile, pentru a asigura ca este disponibila o locuinta alternativa, restabilirea sau accesul
la un teren agricol, dupa caz”.

Tot in acest sens, art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului229 referitor la Dreptul la
respectarea vieţii private şi de familie prevede:

“1.Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a
domiciliului său şi a corespondenţei sale.
2.. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în
măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-
o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică,

228 Pactul International cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale adoptat de catre Adunarea Generala
a Natiunilor Unite in 16.12.1966, a fost ratificat de Romania prin Decretul nr. 212/1974, publicat in Monitorul
Oficial nr. 146 din 20.11.1974.
229 Adoptată la Roma în 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. România a ratificat Convenţia
prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994.
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bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea
sănătăţii şi a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.”

Inviolabilitatea domiciliului este garantata constitutional, legea fundamentala230 aratand ca:
“(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul
ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei

persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea răspândirii unei epidemii.

(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de
lege.
(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante” (art.
25).

Codul penal231 sanctioneaza violarea de domiciliu, in acest sens fiind prevazut la art. 192:
„Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit
tinand de acestea, fara consimtamantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la
cererea acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la trei ani sau cu amenda”.

Legea locuintei232 arata ca evacarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti
irevocabile (art. 25). A fortiori, proprietarul unui imobil nu poate fi evacuat pe cale
administrativa. In acest sens, sunt aduse doua argumente, si anume: primul, evacuarea pe cale
administrativa recunoscuta prin legea 5/1973 nu mai este prevazuta in legislatia in vigoare, al
doilea, proprietarul nu poate avea un regim juridic al posesiei inferior in comparatie cu chiriasul.

In al doilea rand, in ce priveste demolarea imobilelor si respectarea dreptului la proprietate, art.
1, din Protocolul nr. 1 al Conventiei Europeane a Drepturilor Omului prevede: „Orice persoană
fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de
principiile generale ale dreptului internaţional”.

Astfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut in cazul Akdivar si altii vs. Turcia ca:
„Este neindoielnic faptul ca incendierea deliberata a caselor petitionarilor si a bunurilor
aferente constituie, in egala masura, o ingerinta in dreptul la respect fata de viata familiala,
domiciliul si bunurile celor interesati.
...Petitionarii au aratat in fata Comisei ca au fost constransi sa isi abandoneze casele, violandu-
se, astfel, dreptul la libertate si siguranta, consacrat in articolul 5, par. 1 al Conventiei”.

230 Constitutia Romaniei, modificata prin Legea 429/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din
31.10.2003.
231 Codul penal, republicat in Monitorul Oficial, nr. 65 din 16 aprilie 1997 cu modificarile si completarile ulterioare.
232 Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuintei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din
31.12.1997
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Constitutia Romaniei arata ca proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal,
indiferent de titular (art. 44) in timp ce art. 217 cod penal incrimineaza distrugerea de bunuri:
„distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia,
sau impeidicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum si
inlaturarea masurilor luate, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la trei ani sau cu amenda”.
Codul civil roman233 arata ca „proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune
de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele legii”.

Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii234 prevede faptul ca desfiintarea
lucrarilor realizate fara autorizatie de constructie se dispune de catre instanta de judecata si,
numai pe cale de exceptie, atunci cand terenul pe care a fost construit imobilul este proprietate
publica, autoritatile pot desfiinta cladirea pe cheltuiala contravenientului, fara a fi necesara
hotararea instantei de judecata in acest sens235. De asemenea, dreptul de a sanctiona
contraventional ridicarea unei cladiri fara autorizatie de constructie se prescrie in termen de doi
ani de la ridicarea acesteia (art. 31).

In ce priveste dreptul la integritate fizica si psihica, acestea sunt protejate prin articolul 3 al
Conventiei Europeane a Drepturilor Omului care arata ca: „Nimeni nu poate fi supus torturii,
nici pedepselor sau tratamentelor inumae sau degradante”.

Tot in acest sens, art 22 din Constitutie prevede:
“(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt
garantate.

233 Codul civil decretat la 26 noiembrie 1864, cu modificarile si completarile ulterioare pana la 01.09.2004.
234 Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Republicata în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004.
235 Legea 50/1991 republicata prevede:
„Art. 32. - (1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au
conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28
alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;
b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).
(3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă, în conformitate cu prevederile
alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie
suportate de către persoanele vinovate.
(4) În situaţiile prevăzute la art. 24 organele de control vor putea cere instanţei să dispună, prin hotărârea de
condamnare, măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate
şi, după caz, instanţei să dispună ca măsură provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executării
lucrărilor.
(5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura
prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au
folosit.
Art. 33. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor vor putea fi
desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, fără sesizarea
instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.
(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale ori judeţene, după
caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale, în condiţiile legii.”
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(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori
degradant”.

In completare, Codul penal sanctioneaza purtarea abuziva a funcctionarului public (art. 250).
Astfel: „Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un functionar public
in exercitiul atributiilor de serviciu, se pdepseste cu inchisoarea de la trei luni la trei ani sau cu
amenda.
Lovirea sau alte violentesavarsite in conditiile alin (1) se pedepsesc cu inchisoare de la sase luni
la cinci ani”

Interventia Romani CRISS si continuarea situaţiei de discriminare

In data de 25.01.2006, Romani CRISS a transmis o scrisoare oficiala catre Primaria Sector 1
Bucuresti, prin care solicita un punct de vedere oficial cu privire la acest caz si, in acelasi timp,
invita la dialog reprezentantul acestei institutii. De asemenea, invitatia a fost comunicata
Primariei Generale a Municipiului Bucuresti si Prefecturii Bucuresti. Primaria sectorului 1 prin
adresa 19  din 07 .03.2006 semnata de Primarul sectorului 1 domnul Andrei Chiliman  a raspuns
scrisorii oficiale trimise de Romani CRISS, aratand ca pentru „regimul juridic actual al
terenurilor trebuie sa va adresati Primariei Municipiului Bucuresti Directia Evidenta Imobiliara
si Cadastrala – Serviciul Evidenta Proprietatii”, aratand in continuare ca institutia nu detine
planuri cadastrale.

Bune practici in domeniul Locuirii

1.CRISS si L.V., L.E. si L.T. vs. Primaria Galgau – jud. Salaj

In data de 27.10.2004, ziarul “Magazin Salajean” publica articolul „Evacuare fortata! Galgaul
demoleaza romii”236 conform caruia in dimineata zilei de 17 august 2004, reprezentanti ai
Primariei, Politiei si Jandarmeriei au evacuat si agresat patru familii de romi, insumand 26 de
persoane, din care 18 copii, casele fiind apoi demolate. Se mai arata faptul ca acestia si-au
improvizat niste corturi de nailon in apropierea caii ferate.

In data de 05.10.2004, Monitorul local de drepturile omului contractat de Romani CRISS237 a
efectuat o vizita de documetare, ocazie cu care a luat declaratii de la persoanele rome evacuate si
a discutat cu reprezentanti ai Primariei si politiei Galgau.

236 Articolul data “Evacuare fortata! Galgaul evacueaza romii”, publicat in data de 27.10.2004, in pag. 1 si 3,
semnat de Deak Zoltan.
237 Monitorul local de drepturile omului contractat de Romani CRISS pentru judetul Salaj – Dl. Vaszi  Robert Janos.
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In perioada 2-4 noiembrie 2004, o delegatie238 a Romani CRISS a efectuat o deplasare in
localitatea Galgau, jud. Salaj, urmare a informatiilor obtinute de catre monitorul local de
drepturile omului contractat de Romani CRISS pentru judetul Salaj cu privire la evacuarea a
patru familii de romi si demolarii locuintelor acestora. In cursul vizitei de documentare, delegatia
Romani CRISS s-a intalnit cu Dl. Prefect al judetului Salaj, cu reprezentanti ai Primariei si
Politiei Galgau si cu persoanele de etnie roma in cauza (L.V., L.T., L.M. si L.A.).239

Pozitia persoanelor evacuate. In data de 15 iulie 1997, L.A. si L.V. au cumparat fiecare de la
aceaiasi persoana – L.L., cu chitanta de mana, cate 1400 mp. Pe acest teren, in vara aceluiasi an,
L.A. si L.V. au construit, impreuna cu alti frati, case din lut si barne, fara a obtine autorizatie de
constructie.

In dimineata zilei de 17.08.2004, aproximativ zece persoane, intre care se regaseau Dl. Primar al
comunei Galgau – E.C., comandantul postului de politie din Ileanda, doi politisti de la postul de
politie Galgau240 si sase-sapte jandarmi au intrat in casele in care locuiau familiile de romi.
Fortele de ordine i-au scos pe toti din case si au lovit cu picioarele pe L.S., L.E. si pe nora lui
L.E. 241, carora le-au si adresat injurii rasiste.

Casele au fost apoi demolate cu un utilaj de catre reprezentanti ai Primariei. L.E. declara ca nu au
putut scoate lucrurile personale din case, astfel incat si acestea au fost distruse. La aproximativ
doua saptamani dupa eveniment s-au intors de la munca din Satu Mare si ceilalti membri de
familie. Astfel, acestia au purtat o discutie cu Primarul localitatii Galgau, in cursul caruia acesta
le-a comunicat ca nu il intereseaza ce faci si ca „stiti voi cum sa faceti, voi tiganii”.

In urma acestor evenimente, familiile de romi si-au ridicat corturi din nailon, in apropierea caii
ferate, in imediata vecinatate a terenului pe care il detin. Numarul total ajunge la 26 de persoane,
din care 18 copii. Parintii au decis sa nu mai trimita copiii la scoala intrucat nu le pot asigura
conditii minimale de igiena.

Pozitia autoritatilor. In data de 01.11.2004, Romani CRISS a anuntat oficial Prefectura
judetului Salaj242, Inspectoratul Judetean de Politie243 si Primaria Galgau244 cu privire la vizita de
documentare ce urma a fi realizata. In data de 03.11.2004, reprezentantii Romani CRISS,
impreuna cu monitorul local de drepturile omului s-au intalnit cu Prefectul Judetului Salaj –
Domnul I.C. pentru a solicita un punct de vedere oficial referitor la cazul Galgau.

238 Delegatie formata din Costel Bercus – Director Executiv si Marian Mandache – Coordonator programe.
239 Cazul a fost documentat in cadrul proiectului „Apararea dreptului la locuire al romilor si o provocare la adresa
discriminarii in Romania”, implementat de Romani CRISS, in parteneriat cu ERRC, cu sprijinul financiar al
Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei.
240 L.S. si L.E. nu cunosc decat prenumele acestora si anume M.si respectiv F..
241 Conform declaratiilor victimelor L.S. si L.E. luate de monitorul local de drepturile omului contractat de Romani
CRISS.
242 Adresa oficiala cu numarul de iesire 372/01.11.2004.
243 Adresa oficiala cu numarul de iesire 373/01.11.2004.
244 Adresa oficiala cu numarul de iesire 374/01.11.2004.
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D-l Prefect a declarat ca are cunostinta de acest caz si ca exista o evaluare a Corpului de control
al Prefectului in acest sens. Acesta a mai precizat faptul ca nu a sustinut actiunea de demolare a
locuintelor persoanelor in cauza si ca Prefectura nu a aprobat acest lucru. De asemenea, a mai
aratat ca se asteapta raportul Corpului de control al Prefectului, pe baza caruia se vor putea
dispune acordarea de ajutor de urgenta pentru familiile afectate. Domnul Prefect a precizat ca a
cerut in mod oficial o informare din partea Jandarmeriei cu privire la implicarea in actiunea de
evacuare si a mai declarat ca, pe baza documentelor mentionate, va solicita luarea de masuri
legale impotriva persoanelor care se fac vinovate de incalcarea legii.

Tot in data de 03.11.2004,  reprezentatii Romani CRISS si monitorul local de drepturile omului
s-au intalnit cu Domnul Primar al localitatii Galgau – Dl. E.C., D-l Viceprimar I.S. si un agent
Principal de politie din cadrul Postului de Politie Galgau.

D-l Primar a precizat faptul ca terenul pe care locuiau cele patru familii constiuia proprietatea
privata a acestora si masoara 28 de ari (2800 mp), fiind cumparat cu chitanta de mana si fiind
situat in extravilan.

Domnul primar a mai aratat ca, in urma unor reclamatii ale unor locuitori ai comunei, Consiliul
local a pus in discutie in sedinta situatia celor patru familii. Hotararea Consiliului local a fost
doar verbala conform D-lui Primar si s-a dispus evacuarea romilor si demolarea caselor acestora.

Acesta a mai aratat ca reprezentantii Primariei, ai Politiei si ai Jandarmeriei au evacuat familiile
din casele lor, insa nu au demolat aceste case. D-l primar a afirmat ca una din case a fost
daramata de un cal245. Acesta a precizat ca acele case fusesera construite fara autorizatie de
constructie si ca a avut drept temei pentru actiunile sale Legea 50/1991 considerand ca nu si-a
depasit mandatul.

Dl. Primar a mai afirmat ca a incercat sa solutioneze aceasta situatie, in acest sens facand o
propunere familiilor de romi sa se stabileasca in Rascolt asigurandu-le si sprijin financiar pentru
aceasta. Familiile de romi insa au refuzat.

Conform adresei 2819/24.09.2004 a Primariei Galgau catre Prefectura judetului Salaj, se arata
faptul ca sunt beneficiare de ajutor social conform legii 419/2001 concubinele lui L.A si L.V.
Reiese de asemenea ca, urmare a nenumaratelor plangeri ale cetatenilor localitatilor unde se afla
familii de romi, plangeri referitoare le furturi de cereale si legume, reprezentanti ai Consiliului
local, Primariei si Politiei au procedat la o verificare. Cu ocazia verificarilor in teren, a fost
constat ca o parte din romii erau plecati din localitate, dar ca la fata locului se aflau aproximativ
20 de persoane.

De Jure. In ce ceea priveste protectia impotriva evacuarilor fortate, protectia proprietatii, dreptul
la domiciliu, dreotul la integritate fizica si pshica, dreptul de a nu fi discriminat exista garantii
legale atat la nivel national cat si la nivel international.

245 D-l Primar Eugen Codorean a declarat: “Casa a fost imburdata de un cal”.
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Astfel, referitor la actiunea de evacuare si dreptul la locuinta, ICESCR - Pactul International cu
privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale246 prevede la art. 11, alin. 1 “Statele parti
la prezentul pact recunosc dreptul oricarei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea insasi
si familia sa, inclusiv hrana, imbracaminte si locuinta suficiente, precum si la imbunatatire
continua a conditiilor sale de existenta. Statele parti vor lua masuri potrivite pentru a asigura
realizarea acestui drept si recunosc in acest scop importanta esentiala a unei cooperari
internationale liber consimtite”.

De asemenea, Comentariu general nr. 7 la ICESCR – Pactul International cu privire la Drepturile
Economice, Sociale si Culturale prevede standardele minimale ce trebuie indeplinite pentru ca o
evacuare fortata sa nu fie considerata ilegala. Astfel, „evacuarile fortate sunt incompatibile
prima facie cu cerintele Conventiei” si „Evacuarile nu trebuie sa aiba ca rezultat ramanerea
persoanelor evacuate fara un loc in care sa locuiasca sau la vulnerabilitatea acestora la
violarea altor drepturi ale omului. In cazurile in care persoanele afectate nu pot sa isi asigure
singure, statul semnatar trebuie sa ia toate masurile adecvate, in limita maxima a resurselor sale
disponibile, pentru a asigura ca este disponibila o locuinta alternativa, restabilirea sau accesul
la un teren agricol, dupa caz”.

Tot in acest sens, art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului247 referitor la Dreptul la
respectarea vieţii private şi de familie prevede:

“1.Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a
domiciliului său şi a corespondenţei sale.
2.. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în
măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-
o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică,
bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea
sănătăţii şi a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.”

Inviolabilitatea domiciliului este garantata constitutional, legea fundamentala248 aratand ca:
“(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul
ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei

persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea răspândirii unei epidemii.

(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de
lege.

246 Pactul International cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale adoptat de catre Adunarea Generala
a Natiunilor Unite in 16.12.1966, a fost ratificat de Romania prin Decretul nr. 212/1974, publicat in Monitorul
Oficial nr. 146 din 20.11.1974.
247 Adoptată la Roma în 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. România a ratificat Convenţia
prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994.
248 Constitutia Romaniei, modificata prin Legea 429/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din
31.10.2003.
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(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante” (art.
25).

Codul penal249 sanctioneaza violarea de domiciliu, in acest sens fiind prevazut la art. 192:
„Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit
tinand de acestea, fara consimtamantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la
cererea acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la trei ani sau cu amenda”.

Legea locuintei250 arata ca evacarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti
irevocabile (art. 25). A fortiori, proprietarul unui imobil nu poate fi evacuat pe cale
administrativa. In acest sens, sunt aduse doua argumente, si anume: primul, evacuarea pe cale
administrativa recunoscuta prin legea 5/1973 nu mai este prevazuta in legislatia in vigoare, al
doilea, proprietarul nu poate avea un regim juridic al posesiei inferior in comparatie cu chiriasul.

In al doilea rand, in ce priveste demolarea imobilelor si respectarea dreptului la proprietate, art.
1, din Protocolul nr. 1 al Conventiei Europeane a Drepturilor Omului prevede: „Orice persoană
fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de
principiile generale ale dreptului internaţional”.

Astfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut in cazul Akdivar si altii vs. Turcia ca:
„Este neindoielnic faptul ca incendierea deliberata a caselor petitionarilor si a bunurilor
aferente constituie, in egala masura, o ingerinta in dreptul la respect fata de viata familiala,
domiciliul si bunurile celor interesati.
...Petitionarii au aratat in fata Comisei ca au fost constransi sa isi abandoneze casele, violandu-
se, astfel, dreptul la libertate si siguranta, consacrat in articolul 5, par. 1 al Conventiei”.

Constitutia Romaniei arata ca proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal,
indiferent de titular (art. 44) in timp ce art. 217 cod penal incrimineaza distrugerea de bunuri:
„distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia,
sau impeidicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum si
inlaturarea masurilor luate, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la trei ani sau cu amenda”.
Codul civil roman251 arata ca „proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune
de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele legii”.

Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii252 prevede faptul ca desfiintarea
lucrarilor realizate fara autorizatie de constructie se dispune de catre instanta de judecata si,
numai pe cale de exceptie, atunci cand terenul pe care a fost construit imobilul este proprietate
publica, autoritatile pot desfiinta cladirea pe cheltuiala contravenientului, fara a fi necesara
hotararea instantei de judecata in acest sens253. De asemenea, dreptul de a sanctiona

249 Codul penal, republicat in Monitorul Oficial, nr. 65 din 16 aprilie 1997 cu modificarile si completarile ulterioare.
250 Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuintei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din
31.12.1997
251 Codul civil decretat la 26 noiembrie 1864, cu modificarile si completarile ulterioare pana la 01.09.2004.
252 Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Republicata în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004.
253 Legea 50/1991 republicata prevede:
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contraventional ridicarea unei cladiri fara autorizatie de constructie se prescrie in termen de doi
ani de la ridicarea acesteia (art. 31).

In ce priveste dreptul la integritate fizica si psihica, acestea sunt protejate prin articolul 3 al
Conventiei Europeane a Drepturilor Omului care arata ca: „Nimeni nu poate fi supus torturii,
nici pedepselor sau tratamentelor inumae sau degradante”.

Tot in acest sens, art 22 din Constitutie prevede:
“(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt
garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori
degradant”.

In completare, Codul penal sanctioneaza purtarea abuziva a funcctionarului public (art. 250).
Astfel: „Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un functionar public
in exercitiul atributiilor de serviciu, se pdepseste cu inchisoarea de la trei luni la trei ani sau cu
amenda.
Lovirea sau alte violentesavarsite in conditiile alin (1) se pedepsesc cu inchisoare de la sase luni
la cinci ani”

Interventia Romani CRISS si continuitatea problemei. In data de 11.11.2004, Romani CRISS
a trimis o adresa oficiala254 catre Prefectura judetului Salaj pentru a semnala situatia disperata in
care se gaseau cele patru familii. CRISS a solicitat de asemenea raportul intocmit de Corpul de
control al Prefectului, raportul solicitat de Prefectura de la Jandarmerie, precum si informatii cu
privire la acordarea unui ajutor de ugenta pentru aceste familii de catre Prefectura Salaj.

„Art. 32. - (1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au
conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28
alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

c) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;
d) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).
(3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă, în conformitate cu prevederile
alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie
suportate de către persoanele vinovate.
(4) În situaţiile prevăzute la art. 24 organele de control vor putea cere instanţei să dispună, prin hotărârea de
condamnare, măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate
şi, după caz, instanţei să dispună ca măsură provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executării
lucrărilor.
(5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura
prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au
folosit.
Art. 33. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor vor putea fi
desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, fără sesizarea
instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.
(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale ori judeţene, după
caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale, în condiţiile legii.”
254 Adresa oficiala cu numarul de iesire 412/11.11.2004.
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In data de 04.03.2005, CRISS a trimis doua adrese oficiale catre Primaria Galgau255 prin care
solicita un punct de vedere oficial asupra evenimentelor din data de 17.08.2004 si respectiv
informatii de interes public conform legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de
interes public. Astfel, au fost solicitate urmatoarele informatii:

A. Informatii despre locuinte
1. Planul cadastral pentru terenl in cauza;
2. Regimul juridic al terenului pe care au fost amplasate constructiile

B. Informatii specifice:
3. Temeiul legal al actiunii intreprinse de Primaria Galgau (atat actele prin care se

dispune actiunea Primariei in acest caz, cat si prevederile legale ce au stat la baza
actiunii);

4. Hotararea Consiliului Local prin care se decide cu privire la interventia Primariei
5. Documentele prin care se aduce la cunostinta persoanelor in cauza actiunea de

desfiintare a constructiilor;
6. Adresele trimise catre toate unitatile de Jandarmerie si Politie implicate in actiune

prin care se solicita sprijinul acestora pentru buna desfasurare a actiunii;
7. Documentele care atesta provenienta resurselor financiare utilizate pentru efectuarea

actiunii;

C. Informatii generale despre comunitate (conform recensamantului oficial din 2002):
8. Numarul de locuitori si de gospodarii din comuna Galgau (cu distributia pe familii,

sex, varsta si etnie);

Urmare a acestor adrese, prin raspunsul Primariei Galgau256 a comunicat in copie Planul
Urbanistic General. Primaria a recunoscut in mod oficial faptul ca terenul in cauza era
proprietate privata si proprietate publica. In ceea ce priveste temeiul legal, autoritatea locala a
motivat ca „in urma numeroaselor reclamatii ale cetatenilor si proprietarilor, care s-au plans de
pagubele pricinuite de romii si animalele acestora asezati in zona CFR, de comportamentul
agresiv al romilor din aceasta zona, s-a facut o verificare, pentru constatarea celor reclamate”.

Primaria a mai aratat ca nu exista o Hotarare a Consiliului Local prin care se decide cu privire la
interventia Primariei si ca nu au fost necesare resurse financiare. In ceea ce priveste structura
populatiei localitatii Galgau, din totalul de 2777 de locuitori, au fost inregistrati 84 de romi la
recensamantul oficial din 2002, Primaria neavand evidente din care sa rezulte distributia pe
familii, sex, varsta si etnie.

In acelasi timp, Romani CRISS a contractat un avocat pentru a reprezenta familiile de romi in
instanta, impotriva Primariei. Prin actiunea civila depusa in fata judecatoriei Zalau, s-a solicitat:

 acoperirea daunelor materiale si materiale (in total 40.000 RON) pentru demolare abuziva
si discriminatorie a locuintelor familiilor celor patru reclamanti;

 obligarea primarului C.E. la prezentarea de scuze publice familiilor de romi pentru
acuzatiile calomnioase;

255 Adresele oficiale cu numarul de iesire 241/04.03.2005 si respectiv 242/04.03.2005
256 Adresa oficiala cu numarul de iesire 596 comunicata in data de 09.03.2005.
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 restituirea cheltuielilor de judecata.

Temeiul legal al actiunii l-au constituit prevederile art. 998-999 Cod Civil, dispozitiile legii nr.
50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, O.G. nr. 231/2000 si art. 93, 112 si urm. Cod
de procedura civila.

In luna decembrie 2005, familiile de romi au inceput solutionarea pe cale amiabila a acestui caz,
dat fiind faptul ca Primarul localitatii Galgau si-a manifestat dorinta de a repara prejudiciul
cauzat inainte ca instanta de judecata sa se pronunte in acest sens.

Astfel, conform documentelor incheiate intre Primarie si romii implicati (L.V., L.T., L.M. si
L.A.)257, au fost realizate urmatoarele demersuri:

 Consiliul local Galgau a finantat lucrarile de reconstruire a celor patru case, acordate cu
titlu gratuit celor patru familii. Locuintele au o structura din masa lemnoasa, izolate cu
vata minerala si polistiren, fiind acoperite cu placi de azbociment. De asemenea,
autoritatea locala a asigurat sursa de energie electrica printr-un generator de curent;

 Consiliul local a acordat suma globala de 2000 RON celor patru familii;
 Primarul C.E. s-a angajat sa consolideze cele cele patru locuinte, prin sustinerea cu

material lemnos a plafonului, acordarea unui ajutor material (mobilier), rechizite scolare
si imbracaminte;

 Cele patru familii au asigurat terenul in suprafata de 2900 m.p. proprietate extratabulara
dovedita prin contract de vanzare-cumparare sub semnatura privata;

 Reclamantii au retras plangerea depusa in fata Judecatoriei Zalau.

In urma acestui proces, Prefectura Judetului Salaj a constatat urmatoarele:258

 din deplasarile anterioare a reiesit faptul ca cele patru case au fost demolate ilegal de
catre administratia publica locala;

 administratia publica locala a construit un postament de aproximativ un metru format din
balast si pietre pentru a indeparta pericolul inundatiilor si a da o mai mare stabilitate celor
patru case ce urmau a fi reconstruite;

 Primaria localitatii Galgau a reconstruit cele patru case avand o structura din masa
lemnoasa, izolate cu vata minerala si polistiren, fiind acoperite cu placi de azbociment.
Primaria a asigurat sursa de energie electrica printr-un generator de curent;

 Noile case au o structura mai solida si sunt mai spatioase;
 Familiile de romi urmeaza sa primeasca un suport material din partea Primarului

localitatii.

2. CRISS vs. Primaria Ramnicu Valcea – jud. Valcea

257 Respectiv Protocolul de predare-primire nr. 4185 din 06.12.2005, Procesul-verbal 4299 din 14.12.2005 si
Procesului verbal 4302 din 14.12.2005.
258 Conform raportului realizat de Prefectura Zalau, in data de 06.12.2005, privind deplasarea in comuna Galgau
pentru evaluarea starii de fapt si de drept a situatiei celor patru case demolate de administratia publica locala.
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In data de 24.10.2005 pe rom-link la rubrica diverse a aparut un articolul’ ’ Case pentru Romii
din Valcea ” in care prefectul judetului Valcea  Anuta Handolescu afirma ca ” va incerca sa ajute
familiile de rromi din cartierul Goranu ale caror case au fost sau urmeaza sa fie demolate, dar ca
acest ajutor nu se va putea situa in afara prevederilor legalePrin comisia judeteana de fond
funciar, voi cauta sa le ofer niste amplasamente pe care dumnealor sa isi poata construi alte case.
Acele loturi de teren vor fi undeva in judet, fiindca municipiul Rimnicu Vilcea nu dispune de
suficient teren nici macar pentru retrocedarile catre fosti proprietari’’.259

I.1. Reflectarea cazului in presa
In data de de 12.10 .2005,  posturile de televiziune  ProTv si Antena 1 la programul de stiri de la
ora 19.00 au difuzat un  material in care se arata ca in localitatea Ramnicu-Valcea, cartierul
Goranu au fost demolate trei case apartinand unor persoane de etnie roma .
Aceste persoane au incercat blocarea  Drumului National 7 ce face legatura intre Bucuresti si
Sibiu dar au fost impiedicate de fortele de ordine.

De asemenea, in data de 18.10.2005‚ ziarul ’’Vocea Valcii” publica articolul intitulat ’’Revolutia
Tiganilor’’ 260in care se arata ca in data de 17.10 2005  ” aproape 70 de tigani au luat cu asalt
Primaria Ramnicului si Prefectura pentru a protesta dupa ce trei familii de romi au fost
demolate’’.261

Tot in data de 18.10 2005 .cotidianul ’’ Viata Valcii ’’ publica articoul ” Pentru ca li s-au
demolat casele, 150 de rromi din Goranu au protestat in fata Primariei si a Prefecturii “ si in
care se arata faptul ca un numar de 150 de romi  au protestat in fata Primariei si a Prefecturii
fata de demolarea a 3 case in cartierul Goranu.262

I.2. Descrierea comunitatilor
Comunitatea este asezata la marginea orasului Ramnicu Valcea pe D.N 7 ce face legatura intre
Bucuresti si Sibiu pe partea dreapta in sensul de mers spre  Bucuresti fiind vorba de aproximativ
10 case care sunt construite din beton, caramida sau B.C.A. Zona in care este asezata
comunitatea este in plina dezvoltare economica aici construindu-se reprezentante  ale unor firme
puternice (cum ar fi Iveco sau Skoda) si care vor sa acapareze si terenul pe care si-au construit
romii casele.263

In ceea ce priveste utilitatile publice, exista doar electricitate (exista o singura persoana care acte
pe imobil si ea are instalat contoar, celelalte locuinte fiind racordate la locuinta acesteia, iar
cheltuilele  sunt platite in comun). Lipsesc facilitati cum ar fi canalizarea  si apa curenta, iar
incalzirea se face cu sobe cu lemn.
Cele trei familii ale caror case au fost demolate locuiau pe terenul respectiv de aproape 30 de
ani.264 Vilian Stoica ,Vasile Dumitru si Daniel Dragoi au mostemit terenul de la parintii acestora

259 A se vedea siteul romlink din data de 24.10 2005 la rubrica Stiri din diverse
260 Vezi articolul ’’Revolutia Tiganilor’’, publicat in data de 18.10.2005, in ziarul ’’Vocea Valcii”, la pagina 16, la
rubrica ’’Fel de fel’’.
261 Articolul se gaseste in dosraul aflat la Romani Criss
262 Conform articolului ’’Pentru ca li s-au demolat casele, 150 de rromi din Goranu au protestat in fata
Primariei si a Prefecturii“, publicat in ziua de 18 .10 2005, in ziarul  Viata Valcei disponibil la
www.presaonline.viatavalcei.ro, accesat la data de31.10.2005
263 Conform celor declarate de Vilian Stoica si de tatal sau Marcel Stoica
264 Conform celor declarate de Vilian Stoica ,Vasile Dumitru si Daniel Dragoi

www.presaonline.viatavalcei.ro
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. Acestia il primisesera la randul lor pe baza unui contract incheiat in anul 1975  spre folosire de
la Asociatia pomicola Mihailesti 176 de metri cu destinatia livezi  si pomi rod.265 Dupa revolutie
famiiile de romi au facut numeroase cereri de improprietarire cu terenul pe il primisera in
folosinta dar aceste solicitari nu au fost aprobate de primarie266. In anul 1994, pe baza legii
18/1990, Consiliul local decide improprietarirea Elisabetei Andrei        (care fusese expropiata de
comunisti, cu trei ani inainte de revolutie, de un teren pe care s-a construit ulterior complexul
Dacos) cu terenul pe care locuiau familiile de romi.267

Constructiile au fost ridicate in anii 1995-1996 fara autorizatie de constructie eliberate de
Primaria Valcea dar timp de 10 ani, respectiv pana in anul 2005 inclusiv, au fost platite taxe pe
cladire.268

In anul 1995, Vilian Stoica a fost amendat de primarie cu suma de 21 de milioane de lei pentru
ca si-a construit casa fara autorizatie, acesta platind amenda esalonat  .
In proximitatea comunitatii nu exista scoala sau dispensar, acestea fiind situate in oras la o
distanta de aproximativ 2 km.

I.3.Descrierea evenimentelor
In data de 12.10.2005 in jurul orelor 10 in comunitate au sosit 2 vole (utilaje pentru demolare) ,
insotiti de un numar de aproximativ 30 de  politisti  si "mascati" alaturi de executorul
judecatoresc Catajescu Bogdan. Acesta  le-a aratat romilor  hotararea nr. 3904, din data de 6
septembrie 2004, a Judecatoriei Ramnicu Valcea  ramasa definitiva si irevocabila investita cu
titlu executoriu  potrivit deciziei 127/A/2005 a Curtii de Apel Pitesti  prin care cele 3 familii in
calitate de parati  sunt obligate sa desfiinteze constructiile aflate pe proprietatea  reclamantei
Andrei Elena .
La rugamintiile celor 3 familii de romi  acestea au fost lasate sa-si scoata mobila si lucrurile
personale din case, usile , geamurile  si deasemenea s-a scos acoperisul din tigla inainte de a se
trece la demolarea efectiva a caselor.269

In  semn de protest fata de aceasta actiune de demolare romii au incercat blocarea Drumului
National 7 dar au fost impiedicati de fortele de ordine aflate la fata locului .270

I.4. Pozitia romilor
Familiile de romi care au fost demolate au aratat faptul ca, zona unde locuiesc este in continua
dezvoltare, aici aparand numeroase firme importante, iar pretul terenului a crescut foarte mult in
ultimul timp.
Romii au aratat faptul ca desi au facut numeroase cereri de punere in posesie inca din anii 1990
dar toate cererile au fost repinse, desi toti primarii care au fost la conducerea Primariei Ramnicu
Valcea le-au promis ca nu le vor fi demolate casele. Aceste promisiuni s-au facut in special in
perioada alegerilor.
De asemenea, in mod inexplicabil, Primaria a solicitat si a acceptat plata impozitului pe locuinte
timp de zece in aceste cazuri, in pofida faptului ca aceste locuinte fusesera ridicate ilegal.)

265 Potrivit contractului de inchiriere aflat la dosar.
266 A se vedea copiile dupa cereri care se gasesc la dosarul de la Romani Criss
267 Potrivit ziarului  ‚’’ Vocea  Valcii” publica la pagina 16 la rubrica ‚’’Fel de fel ‚’’articolul intitulat ’’ Revolutia
Tiganilor’’
268 Conform chitantelor aflate la dosar.
269 Conform celor declarate de Vilian Stoica si de tatal sau Marcel Stoica
270 idem
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Conform afirmatiilor  membrilor familiilor care au fost demolate in spatele intregii actiuni se
gaseste fiul doamnei Elisabeta Andrei care este jurist la Vama  Valcea.
Privitor la noua locatie care le-a fost propusa  de primaria Valcea pentru a se muta respectiv
colonia ’’Nuci’’ romii au declarat ca nu vor sa se mute acolo datorita conditiilor foarte proaste in
care se prezinta acel imobil.si a amplasamentului respectiv la marginea comunitatii

I.5. Pozitia autoritatilor
Anuta Handolescu, prefectul judetului Vilcea, a declarat ca va incerca sa ajute familiile de rromi
din cartierul Goranu ale caror case au fost sau urmeaza sa fie demolate, dar ca acest ajutor nu se
va putea situa in afara prevederilor legale. “Prin comisia judeteana de fond funciar, voi cauta sa
le ofer niste amplasamente pe care dumnealor sa isi poata construi alte case. Acele loturi de teren
vor fi undeva in judet, fiindca municipiul Rimnicu Vilcea nu dispune de suficient teren nici
macar pentru retrocedarile catre fosti proprietari. 271

II. De Jure

II.1 Articolul 494 din Codul Civil prezinta situatia ridicarii unei constructii de catre o alta
persoana decat propietarul terenului . Aceasta situatie la randul ei distinge intre constructorul de
rea-credinta si constructorul de buna –credinta.
a)Constructorul de rea-credinta este persoana care edifica o constructie despre care stie ca nu ii
apartine. Legiuitorul a pus la dispozitia propietarului terenului posibilitatea unei alegeri.Astfel
propietarul terenului poate opta pentru a invoca accesiunea 272 ,cu consecinta retinerii
constructiei ,insotita insa de obligatia de a plati constructorului de rea- credinta valoarea
materialului si pretul muncii (art.494.alin 3 cod civil)
Propietarul terenului poate , conform art.494 alin.2 C.civ , a pretinde constructorului de rea
credinta       ’’ ridicarea plantatiilor si a constructiilor ... cu cheltuiala celui ce le-a  facut”.
Cu privire la exercitarea acestui drept de optiune ,in jurisprudenta 273 s-a aratat necesitatea
respectarii anumitor principii .
Astfel s-a subliniat ca proprietarul terenului va pierde dreptul de optiune daca il va
exercita abuziv in sensul adoptarii unei situatii pasive pana in momentul finalizarii
constructiei; pierderea de optiune se va concretiza in excluderea posibilitatii de a cere
constructorului de rea credinta demolarea constructiei.
Pe de alta parte, chiar daca nu ar fi intrunite conditiile unui abuz de drept din partea
proprietarului, solutie vadit neeconomice a demolarii constructiei deja edificate i se va prefera, in
principiu solutia indeminizarii constructorului  prin acordarea sumei care sa acopere valoarea
materialelor si pretul muncii.
Oricum , convingerea instantei de judecata potrivit careia este oportun si echitabil sa se admita
cererea propietarului terenului de a se demola constructia nu inlatura necesitatea obtinerea in
prealabil a unei autorizatii de desfiintare a constructiei , eliberata de organul administrativ
competent.274

271 A se vedea siteul romlink din data de 24.10 2005 la rubrica Stiri din diverse
272 potrivit art .488 cod civil accesiunea reprezinta incorporarea materiala a unui bun considerat mai putin important
intr-un bun mai important cu efectul dobandirii dreptului de propietate asupra primului bun de catre propietarul celui
de-al doilea
273 plenul Tribunalului Suprem decizia nr 13 /1999
274 art 9 din legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
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b) constructorul de buna –credinta este aceea persoane  care ridica o constructie pe un teren in
legatura cu care are convingerea ca ii apartine. Buna –credinta  a constructorului se apreciaza in
raport cu momentul realizarii constructiei.275

In aceasta situatie , nu mai este admisibila pretentia propietarului terenului de a obliga
constructorul la demolarea edificiului .Prin urmare , propietarul  va retine constructia in
propietate , operand accesiunea imobiliara artificiala.
Totusi , si in aceasta ipoteza exista un drept de optiune , care de aceasta data, se refera la
intinderea indemnizatiei pe care propietarul terenului este obligat sa o plateasca in favoarea
constructorului de buna credinta.Astfel potrivit art.494 alin.3  C. Civil ’’ propietarul terenului va
avea dreptul sau dea inapoia materialelor  si pretul muncii sau de a plati o suma egala de bani
cuu  aceea a cresterii valorii fondului.
Aparent nu exista o  diferenta de tratament juridic intre constructorul de buna- credinta si cel de
rea – credinta,avand in vedere ca ,in primul caz, proprietarul terenului va opta,in mod
normal,pentru acordarea unei sume mai reduse,adica aceea care acopera valoarea materialelor si
pretul muncii. Practic insa posibilitatea proprietarului terenului de acere constructorului de rea
credinta sa ridice constructia pe cheltuiala sa creaza premisele „constrangerii”acestuia din urma
la acceptarea unei despagubiri care,in realitate,este inferioara cuantumului compus din valoarea
materialelor si pretul muncii.
Oricum,se observa ca atat constructorull de buna-credinta, cat si cel de rea-credinta atunci cand
proprietarul terenului opteaza pentru invocarea accesiunii,are un drept de creanta impotriva
acestuia din urma.In absenta unui termen special de prescriptie extinctiva, se admite ca acest
drep se prescrie in trei ani,fiind aplicabil,asadar,termenul de prescriptie de drept comun in
materia drepturilor de creanta.
Practica judiciara a reliefat ca acest termen incepe sa curga din momentul in care proprietarul
terenului invocand accesiunea, si-a manifestat intentia  de a-si insusi constructia.
Totodata,avand in vedere ca,pe de o parte prin invocarea accesiunii constructorul fiind obligat la
predarea constructiei devine un detentor precar,precum si ca pe de alta parte creanta sa se afla in
stransa legatura cu bunul pe care il stapaneste cu titlul de detentie precara,s-a considerat ca in
aceasta materie se poate face o aplicatie a dreptului de retentie.
In mod concret, constructorul de buna-credinta sau de rea -credinta, va putea refuza
predarea constructiei catre proprieterul terenului pana la momentul in care i se va plati
despagubirea in cuantumul cuvenit.

II.2 Aspecte procesuale  si de drept
Cauza principala care a condus la procesul civil si ulterior la demolarea caselor de romi  o
reprezinta atribuirea titlului de propietate in anul 1994  de catre Primaria Ramnicu –Valcea a
terenului pe care romii il aveau in folosinta inca din anul 1975 catre Elisabeta Andrei.
Aceasta impropietarire s-a facut fara ca romii sa fie anuntati ,ulterior incepandu-se constructia de
case.
Desi  terenul fusese atribuit doamnei Elisabeta Andrei primaria Ramnicu-Valcea a primit in
continuare plata taxelor si impozitelor de la familiile de romii care si-au construit ulterior casele (
in perioada 1995-2005).276

275 tribunalul mun.Bucuresti sect .III civ .nr 438/1992
276 conform chitantelor anexate la dosar
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Procesul civil care a avut loc la judecatoria Ramnicu -Valcea intre Elisabeta Andrei in calitate de
reclamant si Vilian Stoica ,Vasile Dumitru si Daniel Dragoi in caliatate de parati  s-a finalizat cu
hotararea nr.3904 din data de 6 septembrie 2004  a judecatoriei Ramnicu Valcea  ramasa
definitiva si irevocabila investita cu titlu executoriu  potrivit deciziei 127/A/2005 a Curtii de
Apel Pitesti. Desi paratii au facut apel fata de hotarea data in prima instanta de catre judecatoria
Ramnicu-Valcea , ei nu s-au mai prezentat la apel si astfel nu au mai putut face recurs ( care era
suspensiv de executare ).
Un alt aspect juridic vizeaza timpul scurs de la data constructiei locuintelor de catre romi (1995)
si momentul deschiderii actiunii in justitie de catre reclamanta ( 2004) ceea ce  potrivit codului
civil ar duce la pierderea posibilitatii propietarului terenului de a cere constructorului de rea
credinta demolarae constructiei deoarece a fost exercitat abuziv adoptand o situatie pasiva pana
in momentul finalizarii constructiilor.

III. Interventia Romani CRISS si continuitatea problemei
In data de  31.11.2005  o  delegatie a Romani CRISS 277 s-a deplasat in localitatea Ramnicu
Valcea pentru documentarea cazului.

a)Intalnire cu Ilie Fieraru  consilier pe probleme romilor in cadrul Prefecturii Valcea
Aceasta intalnire a avut loc la sediul Prefecturii Valcea si  a  constat intr-o scurta prezentare a
cazului , relatarea actiunii de demolare (domnul Fieraru a fost prezent de la inceput la actiunea
de demolare), precum si demersurile realizate de acesta privitor la acest caz.

b)Deplasare in comunitate
Deplasarea in comunitate s-a realizat impreuna cu domnul Ilie Fieraru. S-au purtat discutii  cu
membrii familiilor  care au fost demolate  acestia aratand starea de fapt ; s-au facut copii dupa
toate documentele existente ( acte de concesiune, citatii, hotarari judecatoresti, chitante de plata a
impozitului pe cladire, certificate de handicap )

c)Intalnire cu subprefectul judetului Valcea domnul Renga Radu
La aceasta intalnire alaturi de delegatia Romani CRISS au mai participat: domnul Ilie Fieraru ,
Stoica Vilian – una dintre persoanele ale caror locuinte au fost demolate –si domnul Stoica
Marcel –lider Partida Romilor localitatea Ramnicu Valcea .
Domnul subprefect a aratat  ca ’’institutia pe care o reprezinta cunoste situatia romilor din
cartierul Goranu dar ca nu  poate interveni deoarece retrocedarea terenului s-a facut  de catre
primaria Ramni-Valcea , iar ulterior procesul  a avut loc intre persoane fizce , insa trebuiesc
lamurite toate aspectele din punct de vedere legal. Ca si solutie pentru adapostirea persoanelor
care au fost demolate domnul prefect  a indicat faptul ca in momenul de fata  se reabiliteaza
locuintele din colonia ’’Nuci” in care romii s-ar putea muta dupa incheierea lucrarilor propunere
care a nemultumit romii.

d) Intalnire cu  primarul localitatii Ramnicu Valcea  domnul Gutau Mircioiu
La aceasta intalnire alaturi de delegatia Romani CRISS au mai participat: domnul Ilie Fieraru ,
Stoica Vilian – una dintre persoanele ale caror locuinte au fost demolate) si domnul Stoica
Marcel –lider Partida Romilor localitatea Ramnicu Valcea .

277 Delegatia  a fost formata din Gilbea Vasile si Stanica Taba
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Domnul primar a relatat faptul ca demolarea caselor s-a facut la cererea unei persoane fizice
respectiv doamna Elisabeta Andrei  propietara  terenului si nu la cererea Primariei Ramnicu –
Valcea . In ceea ce priveste punerea in posesie aceasta s-a facut acum 12 ani cand dumnealui nu
era Primar. Pentru rezolvarea situatiei in care se afla cele 3 familii domnul Primar a promis
atribuirea unui teren in cartierul  Bujoreni pentru construirea de case lucru cu care romii au fost
de acord.

e)Finalizarea cazului
Prin hotararea nr. 254/ 30.11.2005 Consiliul Local al Municipiliulu Valcea atribuie in folosinta
gratuita in conformitate cu prevederile legii 15/2003( acordarea de teren pentru construirea de
locuinte propietate personala)  unui numar de 3 familii atribuirea gratuita a trei loturi in suprafata
de 281 de metri fiecare pe durata existentei locuintelor, terenuri  situate in calea Bucuresti – zona
Goranu  localitatea Ramnicu –Valcea.

3.Romani CRISS vs Primaria sector 1 Bucuresti
In data de 13 .01.2005 o serie de  posturi  de televiziune   anuntau la programele de stiri de la ora
18 ca in cartierul Giulesti –Strada Tarafului in care locuieste o comunitate   de romi a avut loc o
actiune comuna a  Sectiei de Politie nr.4 si a Primariei sector 1 Bucuresti ce viza evacuarea
persoanelor care nu locuiau cu  forme legale si amendarea acestora conform legii 105/1996.
In jurul orelor 20  Romani Criss a fost  sesizata de catre un grup de cetateni de etnie roma din
strada Tarafului sect 1 care au  semnalat situatia exploziva ce exista in comunitate  (respectiv
faptul ca unii romi au spus ca se vor autoincendia daca le vor fi demolate casele)si cerind
totodata sprijinul si interventia Romani CRISS.
Doi reprezentanti ai Romani CRISS(Vasile Gilbea si Marian Mandache ) s-au deplasat  in jurul
orelor 22.00 in comunitate unde exista o starea de tensiune profunda( un numar de aproximativ
30 oameni in pofida  orei tarzii erau pe strada , fiind foarte agitati si speriati de posibila actiune
de demolare si evacuare ce urma sa se desfasoare  a doua zi).
Din  discutiile purtate a reiesit faptul ca in dimineata zilei de 13.01 .2005 in jurul orelor 6 a.m
echipe mixte de jandarmi si politisti au efectuat o razie in cartier ce a constat in patrunderea in
imobilele locuite de romi a acestor echipe si sanctionarea cu amenda a tuturor persoanelor care
nu aveau domiciliul la adresa respective.(conform declaratiilor romilor  s-au  intocmit
aproximativ 70 de amenzi contraventionale) si conducerea acestora la sectia 4 de politie unde au
fost amprentati si  fotografiatai   fiind  retinuti pina in jurul orei 14.
In cursul aceleiasi zile  in jurul orei  16 reprezentanti ai Primariei Sector 1 au sosit in comunitate
insotiti de  politie si jandarmerie precum si utilaje pentru demolarea locuintelor,insa aceasta
actiune de demolare s-a amanat pentru ziua urmatoare.278

Reprezentantii Romani Criss au incercat linistirea oamenilor care amenintau in continuare cu
autoincendierea cu promisiunea ca organizatia  va incepe demersurile pentru gasirea unei solutii
in vederea opririi demolarilor, precum si sosirea unei echipe Romani Criss a doua zi dimineata in
comunitate.
In data de 14.01.2005 trei reprezentanti ai Romanii Criss (Costel Bercus, Marian Mandache si
Vasile Gilbea ) au venit in comunitate in jurul orei 7.30 unde exista aceeasi stare de tensiune.
A urmat o serie de discutii cu romii pentru a se clarifica care este statutul juridic al imobilelor in
care locuiesc si pe care primaria dorea sa le darame reiesind faptul ca cei mai multi au cumparat

278 Conform declaratiilor lui  C M
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terenul pe care si-a construit casele cu chitante de mana, multi platind si impozit pe case pe
numele fostilor propietari.
Situatia difera de la caz la caz   data de la care locuiesc in aceste imobile fiind  cuprinsa intre 1
an si 30 de ani.
In ceea ce priveste curentul electric exista contoare de tip pausal,existand deasemenea si
contracte cu societatea de salubrizare.
In proportie de 90% romii au domiciliul in alta parte decat unde locuiesc efectiv acum.
La ora 8.30 Costel Bercus si Vasile Gilbea au plecat spre sediul Primariei sector1  pentru a
discuta reprezentantii acestei institutii pentru a afla puncrul de vedere a autoritatilor vizavi de
situatia existenta in Strada Tarafului ,in comunitate ramanand Marian Mandache pentru  a
comunica eventulale nouatati.
La sediul Primariei sector 1 s-a discutat cu domnul.Corneliu Pasarog directorul directiei de
inspectie in constructii care ne-a comunicat de intentia Primariei Sector 1 de a demola casele din
strada Tarafului si adapostirea celor daramati in centrul social ce apartine primariei sector1 din
strada Odaii.
Desi reprezentantii Romani Criss au aratat faptul ca demolarea caselor este un fapt ilegal casele
fiind construite pe teren privat si nu pe domeniul public, reprezentantii primariei au mentinut
hoatararea de demolare a caselor si evacuarea persoanelor de etnie roma din strada Tarafului
sector 1 Bucuresti.
In continuare reprezentatii Romani Criss au incercat sa obtina o audienta la domnul primar
Andrei  Chiliman dar au fost refuzati   pe motiv ca domnul primar este ocupat.
In acest timp Marian Mandache care a ramas in comunitate a comunicat faptul ca echipaje de
politie si jandarmerie alaturi de reprezentanti ai primariei insotiti de utilaje grele au sosit pe
strada.
Sosind din nou la fata locului s-au observat importante forte de ordine apartinind politiei si
jandarmeriei  si existenta unui buldozer.
Un reprezentant al Primariei a declarat ca toti cei care nu au  domiciliul stabil pe strada Tarafului
vor pleca iar casele vor fi demolate.Situatia a devenit foarte tensionata romii amenintind  cu
autoincendierea .In pofida argurnentelor legale invocate de Romani CRISS reprezentantii
primariei au continuat sa puna in executare decizia Primarului sectorului 1  prin demolarea unor
anexe in care erau adapostite animale.
In urma protestelor Romani CRISS si a membrilor comunitatii care amenintau  in continuare cu
autoincendierea reprezentantii Primariei Sector 1 au oprit demolarile hotarand retragerea
utilajelor precum si a personalului aferent.Odata cu retragerea reprezentantilor Primariei sector 1
s-au retras si toate foetele de ordine care participasera la actiune.
Pentru a doaua oara in aceeasi zi Romani CRISS  s-a intalnit cu Primaria Sector 1 .In urma
discutiilor purtate s-a hotarat  organizarea unei intalniri in data de 19 .01 .2004 la Primaria sect.1
care sa partcipe reprezentantii Romani Criss ,autoritatile locale inclusiv domnul primar
Chiliman, reprezentantii ai sectiei 4 politie ,Serviciului Evidenta Informatizata a Persoanei si ai
comunitatii locale pentru a se gasi solutiile necesare reglementarii situatie din strada Tarafului.

Desi reprezentantii Romani CRISS s-au prezentat  in data de 19.01.2004 la sediul Primariei
Sector 1 pentru a participa la intalnirea stabilita anterior acestia au fost informati ca intalnirea a
fost amanata si vor fi ulterior contactati .
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Prin adresa numarul 44 din 21 01.2005 Romani CRISS a trimis o adresa in baza legii privind
liberul acces la informatiile de interes public prin care solicita urmatoarele informatii si
documente:
1. Planul de urbanism pentru zona Giulesti – str. Tarafului;

2. Planul cadastral pentru strada Tarafului sector 1;
3. Investitiile facute in str. Tarafului – introducererea apei, gazului, canalizarii, iluminat

public, infrastructura;
4. Situatia actuala a facilitatilor in strada Tarafului (apa, canalizare, gaz, iluminat,

servicii medicale, serviciile de invatamant, conditiile de mediu etc);
5. Planul de investitii pentru Strada Tarafului
6. Temeiul legal al actiunii intreprinse de Primaria sector 1 (atat actele prin care se

dispune actiunea Primariei in acest caz, cat si prevederile legale ce au stat la baza
actiunii);

7. Documentele prin care se aduce la cunostinta persoanelor in cauza actiunea de
desfiintare a constructiilor;I

8. Adresele trimise catre toate unitatile de Jandarmerie si Politie implicate in actiune
prin care se solicita sprijinul acestora pentru buna desfasurare a actiunii;

9. Documentele care atesta provenienta resurselor financiare utilizate pentru efectuarea
actiunii;

10. Numarul de locuitori si de gospodarii din strada Tarafului (cu distributia pe familii,
sex, varsta si etni

Prin adresa numarul 604 din 8.02.2005 Primaria sector 1 a raspuns solicitarii CRISS  cu
urmatoarele informatii:

- “Actiunea intreprinsa de Primaria sector 1 in zona Giulesti Sarbi-str Tarafului s-a facut in
baza legii 215 /1998, Legii 213/1998 .Legii 50/1991 republicata in 2004 , Ordinul
1943/2001 “

- Persoanele afectate de aceasta actiune au fost informate prin somatia nr 80005/2003
- -celelalte informatii solicitate de dv. la punctul II.8 si II.9 fac parte din categoria de

informatii ce se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor , conform art 12 din legea
544/2001”

Dupa aceasta adresa Romani CRISS a derulat o campanie de legalizare a comunitatii de romi din
strada Tarafului care s-a concretizat prin emiterea unui numar de 40 de acte de identitate de catre
Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanei al sectiei 4 politie precum si introducerea unor
actiuni in instanta pentru legalizarea imobilelor.
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ATINGEREA DREPTULUI LA LOCUIRE PRIN ANUNTURI PUBLICITARE

1. CRISS vs. Administrator website www.anuntultau.ro

In data de 16 februarie 2005, la rubricile “Case si vile – vanzari”, respectiv “Terenuri – vanzari”
pe site-ul www.anuntultau.ro au fost publicate doua anunturi. Primul anunt avea urmatorul
continut: „Vand casa + curte (80mp) zona Prelungirea Ferentari, stradal ideal pt. firma sau
locuit/zona fara tigani /ciment in curte, canalizare...” iar cel de-al doilea a fost publicat avand
urmatorul continut: “Super oferta. 16000 mp teren compact, din care 5700 mp intravilan, la 30
km de Bucuresti, cu deschidere de 40m la soseaua principala. Terenul se afla in satul Gaiseanca
... Satul nu are tigani. Vecinii sunt linistiti si muncitori”

In data de 4.05.2005, Romani CRISS a depus plangere cu privire la publicarea acestui anunt
discriminatoriu la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Prin Hotararea nr. 240
din 31.08.2005, Colegiul Director al CNCD hotaraste ca: ”aspectele sesizate de catre ROMANI
CRISS au fost solutionate, prin mediere.“

2. CRISS vs. Anuntul Telefonic- Bucuresti

In data de 28 februarie 2005, in ziarul “Anuntul Telefonic – Gazeta Afacerilor Rapide” la rubrica
“Inchirieri oferte imobile diverse”, pozitia 86, pagina 62 a fost publicat un anunt avand urmatorul
continut: “Prelungirea Ferentari, primesc in gazda 2 fete sau o familie, exclus tigani.”

Romani CRISS, in data de 28.02.2005, a adresat o plangere Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii cu privire la continutul discriminatoriu al anuntului.

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii intrunit in data de
07.03.2005, prin hotararea nr. 37 din 07.03.2005, hotaraste ca:

a) Faptele prezentate constituie acte de discriminare confoorm art. 2, art. 3, art. 10, lit c) din
O.U.G 137/2000 cu toate modificarile si completarile ulterioare;

b) sanctionarea contravenientului “Anuntul Telefonic” cu amenda in cuantum de 7 milioane
lei  (700 RON);

c) sanctionarea cu avertisment a contravenientului care a dat spre publicare anuntul.

3. CRISS vs. Administrator website www.anuntul.ro

www.anuntultau.ro
www.anuntultau.ro
www.anuntul.ro
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In perioada 9-20 august 2006 pe site-ul ziarului “Anuntul Telefonic” - Anunturi Online, la
rubricile inchireri, oferte si vanzari imobile au fost publicate trei articole prin care se intentiona
vinderea si respectiv inchirierea anumitor imobile din Bucuresti.

Astfel, primul anunt a aparut in data de 09 august 2006, si manifesta intentia de instrainare a unui
imobil. Anuntul avea urmatorul continut: ”Apartament situat in Aleea Livezilor, parter din 4,
liniste fara tigani, bloc cu locatari linistiti...”

In data de 15 august 2006, a fost publicat cel de-al doilea anunt prin care se manifesta intentia de
a inchiria o camera si care avea urmatorul anunt “camera separata la salariata sau eleva in ap. 3
camere, cf. 1 bloc fara tigani, cablu, internet...”

Al treilea anunt a fost publicat in data de 20 august 2006 si viza inchirierea unui apartament cu
doua camere. Anuntul avea urmatorul continut “ofer spre inchiriere ap. cu doua camere pe mai
mult timp ... Pretul este de 120 euro pe luna nediscutabil. nu romi!!!... “

In data de 24 august 2005, Romani CRISS a depus plangere cu privire la publicarea acestui anunt
discriminatoriu la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.

Prin Hotararea nr. 306 din 14.11.2006, Colegiul Director al CNCD hotaraste ca “faptele
prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 2, alin. 2, art. 19 din OG 137/2000 –
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare”.

De asemnea “avand in vedere diligentele facute in sensul eliminarii anunturilor discriminatorii
de pe site, Colegiul apreciaza ca inoportuna sanctionarea S.C Anuntul telefonic S.R.L (4 voturi
pentru si 1 impotriva – Monica Vasile care a propus sanctioanrea cu avertisment. Propunerea a
fost respinsa)”.

Colegiul a recomandat S.C Anuntul telefonic S.R.L sa mentina aplicatia de adaugare anunturi
astfel cum a fost modificata si sa mentioneze la “termenii si conditiile de utilizare“ a site-ului
interdictia postarii de anunturi discriminatorii.

4. CRISS vs. Administrator website www.anunturiimobiliare.ro

In data de 25.02.2005, pe site-ul www.imobiliare.ro, la rubrica “Case vile–cereri”  a fost publicat
un anunt prin care se manifesta intentia de a cumpara un imobil situat in comuna Pantelimon sau
judetul Ilfov sau imprejurimile acestuia si are urmatorul continut: “Particular cumpar casa in
stare buna, toate facilitatile ... exclus cartier romi ...”.

In data de 04.05.2005, Romani CRISS a adresat o plangere catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii privind continutul discriminatoriu al anuntului.

www.anunturiimobiliare.ro
www.imobiliare.ro
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Prin Hotararea nr. 345 din 30.11. 2005 Colegiul Director  a hotarat:
a) Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 2, alin. 2, art. 19 din OG

137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificarile si completarile ulterioare;

b) recomanda Media Controller Research Company, administratorul site-ului
www.anunturiimobilare.ro, sa ia, pe viitor, toate masurile ce se impun pentru a impiedica
publicarea unor anunturi care lezeaza imaginea unei comunitati, precum si sa stearga
astefel de anunturi, care pot aparea pe site, in timp util.

OBSERVATII GENERALE ALE ROMANI CRISS CU PRIVIRE LA RESPECTAREA
DREPTULUI LA LOCUIRE

Tipare de discriminare si abuz in domeniul locuintelor si al conditiilor de locuit ale
populatiei de romi. Romani CRISS si-a manifestat in repetate randuri ingrijorarea cu privire la
existenta unor tipare de discriminare sau abuz manifestate in Romania in domeniul locuirii si al
conditiilor de locuit la populatia de romi.

Prin intermediul retelei de monitorizare si combatere a discriminarii fata de romi, Romani CRISS
si-a indreptat atentia asupra situatiei legale si administrative a zonelor locuite de romi. Inca din
anul 2000, Romani CRISS a protestat fata de politica rasista adoptata la nivelul autoritatilor
publice locale de evacuare si segregare a romilor din orase la «marginea societatii». Aceasta
ingrijorare vine in contextul mai multor cazuri si situatii documentate la nivel local in diferite
zone ale tarii si care pot indica existenta unui fenomen extrem de periculos.279

Autoritatile nationale nu au, pana in momentul de fata, nici un instrument de actiune care sa
«corecteze» deciziile adoptate de consiliile locale privind demolarea locuintelor periferice ale
romilor sau evacuarea romilor din cartierele locuite de acestia in diferite orase in Romania. Chiar
daca, in conformitate cu legislatia in vigoare, Prefectura are rolul de a controla legalitatea
hotararilor locale, in practica, atunci cand este vorba despre cazuri de incalcarea a dreptului la
locuire al romilor, acest control nu produce efecte.

Incalcarea dreptului la proprietate, evacuarile fortate si rasismul de mediu. In anii recenti,
in Romania au fost semnalate situatii de incalcare a dreptului la proprietate al romilor prin
violarea domiciliului acestora si demolarea abuziva a caselor. Desi autoritatile locale s-au
prevalat de dispozitiile legii 50/1991, actiunile de demolare documentate de CRISS au fost
ilegale nerespectand prevederile legii sus-mentionate.

In ceea ce priveste evacuarile fortate, autoritatile locale nu au respectat intocmai procedura
legala. Astfel, in multe din situatiie documentat, aceste evacuari aveau loc fara respectarea
prevederilor legale interne si internationale cu privire la obligativitatea asigurarii unei locuinte

279 Pentru detalii cu privire la cazuri, vezi prezenta sectiune.

www.anunturiimobilare.ro
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alternative, existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, interdicita evacuarii in
conditii meteo nefavorabile etc.

In plus, in ultimii ani, s-a dezvoltat un rasism de mediu la care sunt supusi romii prin intermediul
evacuarilor si al amplasarii acestora in conditii inumane in imediata apropiere a gropilor de
gunoi, a statiilor de epurare sau a zonelor industriale aflate la marginea oraselor.

Situatia incerta din punct de vedere juridic permite adoptarea unor initiative ale autoritatilor
publice locale, ale primariilor sau consiliilor locale de a intreprinde astfel de evacuari fortate,
urmate de plasarea romilor intr-o situatie mult mai dificila decat cea anterioara. In toate aceste
cazuri, cele mai afectate categorii sunt copiii (sute de copii ajung sa traiasca in conditii inumane,
desi ei ar trebui sa se bucure de o atentie si o protectie speciala din partea statului), femeile si
persoanele varstnice care nu au nici un instrument de aparare in fata unor astfel de situatii.

In vederea lansarii unui dialog cu autoritatile publice centrale si locale pe aceasta tema, Romani
CRISS a exemplificat o parte din cazurile care au fost documentate prin intermediul retelei de
monitorizare si combatere a discriminarii fata de romi, dar si in mod direct. Aceste situatii
particulare confirma similaritatile manifestate de catre diferite autoritati locale in evacuarea,
excluderea sau marginalizarea romilor.

Lipsa de eficienta a initiativelor guvernamentale la nivel local si politici de excludere a
romilor din Romania. Guvernul Romaniei a adoptat prin Hotararea de Guvern nr. 430/2001, o
strategie care vizeaza ameliorarea conditiilor de viata a romilor. Aceasta strategie este, de altfel,
si obiectul unor evaluari periodice pe care Uniunea Europeana le face cu privire la progresele
inregistrate de Romania atat in faza de preaderare cat si post-aderare, in diferite domenii, inclusiv
in ce priveste imbunatatirea situatiei romilor din Romania. Romani CRISS constata ca exista o
discrepanta majora intre vointa politica manifestata la nivel guvernamental si ceea ce se intampla
la nivel local.

Prezentul raport incearca sa sublinieze, in fapt, practica utilizata de autoritatile publice locale vis-
a-vis de comunitatile de romi, raportat la Strategia Guvernului. Semnalul de alarma pe care
dorim sa il manifestam public este acela ca, la nivel local, in Romania, romii se confrunta cu noi
forme de marginalizare si excludere. Astfel de practici pot fi identificate si recunoscute
cuantificand diferite actiuni intreprinse de diferiti actori publici privind evacuarea fortata a
comunitatilor de romi.

Asa cum si organismele internationale de drepturile omului (ECRI) au recomandat autoritatilor
romane, este necesar sa se ia masuri prin care sa se asigure ca membrii comunitatii rome au acces
la o locuinta decenta. Pe de alta parte, este fundamental sa se impuna penalitati functionarilor din
cadrul autoritatilor locale care apeleaza la practici discriminatorii impotriva romilor, printre
altele si in domeniul locuirii.

In mod concret, Romani CRISS face urmatoarele recomandari autoritatilor nationale si locale:
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 sa realizeze o analiza comprehensiva a legislatiei, politicilor si practicii evacuarii, pentru
a se asigura ca se urmeaza procedura legala si ca nici un individ sau grup, fie rom sau ne-
rom, nu va suferi in mod disproportionat;

 In elaborarea si implementarea viitoarelor programe si strategii de locuire sa tina cont de
normele si standardele actuale de drepturile omului, inclusiv de Comentariile generale nr.
4 si 7 ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale si Recomandarea
Generala XXVII privind discriminarea impotriva romilor, adoptata de Comitetul pentru
Eliminarea Discriminarii Rasiale, in special paragrafele 30 si 31 pe locuinte;

 Sa monitorizeze situatia romilor si sa actioneze cu fermitate impotriva oricarei practici
discriminatorii care afecteaza romii, inclusiv impotriva autoritatile locale si a
proprietarilor particulari care afecteaza negativ si nelegal accesul romilor la standardele
adecvate de trai si locuire, in concordanta cu prevederile relevante ale Recomandarii
Generale XXVII adoptata de Comitetul pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale;

 Sa implementeze politici si programe care sa faciliteze accesul nediscriminatoriu la
locuinte si servicii al populatiei rome cu venit scazut, in conformitate cu Hotararea
Guvernului nr. 430/2001 si Recomandarea Generala nr. XXVII a CERD;

 Sa devolte mecanisme adecvate de monitorizare a implementarii dreptului la locuinte
adecvate, precum un comitet inter-ministerial, cu participarea activa a ministerelor
respective, a autoritatilor locale si a societatii civile;

 Sa adopte masuri politice si juridice pentru legalizarea asezarilor informale de romi.
Aceste masuri pot include, fara a se limita la aceste, urmatoarele: elaborarea de planuri
noi care includ asezarile romilor, inregistrarea acestora ca persoane cu domiciliul stabil in
localitatile in care locuiesc in mod obisnuit;

 Sa asigure o protectie legala eficienta impotriva segregarii etnice si stoparea separarii
fizice a comunitatilor de romi de asezarile populatiei majoritare prin ziduri, evacuari sau
alte masuri;

 Sa previna, combata si sanctioneze rasismul de mediu impotriva romilor, comis de
diferite autoritati locale;

Sa creeze sisteme de monitorizare pentru identificarea, documentarea si raportarea cazurilor de
discriminare in domeniul locuintelor la nivel national si region

II.5 DISCRIMINAREA PRIN ATINGEREA DEMNITATII (Marian MANDACHE)

Dreptul la libera exprimare constituie unul dintre fundamentele unei societati democratice, fapt
reflectat de preocuparea si de atentia continua pentru imbunatatirea cadrului legislativ aferent,
respectarea si promovarea sa la un nivel dintre cele mai ridicate atat in plan national, cat si
international. Constitutia Romaniei consacra inviolabilitatea “libertatii de exprimare a
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gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin
scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public”.280

Libertatea de exprimare este garantata la nivel international prin documente precum Declaratia
Universala a Drepturilor Omului (art. 19), Pactul International privind Drepturile Civile si
Politice (art. 19), Conventia Europeana a Drepturilor Omului (art. 10), Conventia Americana
privind Drepturile Omului (art. 13).
Totusi, libertatea de exprimare poate sa aduca incalcarea altor drepturi, fapt pentru care au fost
aplicate si restrictii explicite ale acestui drept fundamental. Cu titlu de exemplu, Constitutia
Romaniei prevede ca libertatea de exprimare nu poate aduce atingere demnitatii umane, vietii
particulare si nu poate avea drept obiect indemnul la razboi de agresiune, ura nationala, rasiala,
de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare.281

Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevede expres faptul ca libertatea de exprimare
comporta “indatoriri si responsabilitati”. Conventia Europeana merge mai departe si stabileste
ca libertatea de exprimare poate fi “supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni
prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru
securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi
prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor
altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta
autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.”282

Opinam ca, asa cum este formulat, art. 10 consacra dreptul fundamental la libera exprimare, insa,
in acelasi timp, impune restrictii prin care se asigura protejarea altor drepturi. Restrictiile sunt
obligatorii daca se intrunesc conditiile impuse de textul de lege mentionat. Cu titlu de exemplu,
daca este intrunita cerinta referitoare la protectia reputatiei si a drepturilor altora, ori a demnitatii
umane, restrictia dreptului la libera exprimare este obligatorie si nu optionala, cu conditia
respectarii principiului legalitatii.
Cu alte cuvinte, in sensul prezentei lucrari, in cazul in care a fost adusa atingere, in mod cert si
substantial, reputatiei si demnitatii persoanelor apartinand etniei romilor devine justificata si
obligatorie ingerinta statului in exercitarea dreptului la libera exprimare.
Dupa cum am mai aratat in prezenta lucrare, exercitarea abuziva a libertatii de exprimare poate
avea implicatii in domeniul dreptului civil, administrativ cat si al dreptului penal. Astfel, prezinta
relevanta daca se aduce atingere demnitatii umane, reputatiei sau drepturilor unei persoane283,
lucru ce poate conduce la incalcarea unor norme de drept civil ori daca ne aflam in prezenta unei
activitati sustinute (de ex. promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin
propaganda), ori prin incitarea la discriminare, fapt ce poate atrage raspunderea penala a
persoanei vinovate284.
Consideram ca, atat in sfera penala cat si in sfera civila si cea administrativa, trebuie realizata o
analiza cu privire la relatia dintre dreptul la libera exprimare si dreptul la reputatie si la
demnitate, analiza de natura sa duca la stabilirea incalcarii si respectiv a ingerintelor necesare si
justificate ale autoritatii publice. In lipsa unei asemenea analize, este evident ca nu se poate
argumenta in niciun fel faptul ca a fost protejata libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare

280 Conform art. 30, alin. 1 din Constitutia Romaniei republicata.
281 Vezi in acest sens, art. 30, alin. 6 si 7 din Constitutia Romaniei republicata.
282 Conform articolului 10 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului a Consiliului Europei.
283 Vezi in acest sens art. 15 din OG 137/2000 republicata.
284 Conform OUG 31/2002 cu modificari si completari si art. 317 din Codul penal.
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este supusa unor limitari care trebuie sa faca parte din analiza organelor competente in procesul
de solutionare a cauzei.
In realizarea acestei analize, prezinta relevanta, in opinia noastra, si faptul ca discursul public cu
privire la romi poate capata uneori un caracter stereotip si discriminatoriu. Prezentarea romilor ca
o amenintare la adresa societatii poate constitui un prim pas, asa cum istoria a dovedit cu
prisosinta, in exercitarea de actiuni, chiar violente, impotriva romilor.
In ceea ce priveste solutionarea dosarelor privind incalcarea dreptului la demnitate umana,
trebuie facuta distinctia materiala si institutionala intre jurisprudenta de la nivelul Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii si cea a instantelor de judecata (in materie civila,
administrativa cat si penala).
Din experienta CRISS, jurisprudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
(CNCD) a evoluat progresiv de la o pozitie inclinata mai degraba spre protectia dreptului la
demnitate umana spre o pozitie de sustinere a protectiei libertatii de exprimare, uneori in
detrimentul dreptului la demnitate umana. Acest lucru reiese din modul de constatare si
sanctionare a incalcarii dreptului la demnitate umana. Astfel, daca in anii de inceput ai institutiei
se intalneau mai multe cazuri de constatare si sanctionare cu amenda contraventionala, in ultimii
ani, atunci cand CNCD constata incalcarea dreptului la demnitate umana prin savarsirea unei
fapte de discriminare, masurile dispuse constau mai degraba in sanctionarea cu avertisment si
emiterea unor recomandari catre anumite persoane.
In anul 2007, intr-o perioada foarte scurta (mai putin de doua luni), declaratiile rasiste la nivelul
clasei politice din Romania au atins limite incredibile. Reactiile Presedintelui si ale  Premierului
Romaniei nu au fost singulare. Alti reprezentanti de marca285 ai partidelor politice aflate la
guvernare sau in opozitie (partide care nu sunt extremiste) au demonstrat ca discursul rasist la
adresa romilor este o “doctrina larg raspandita” in politica romaneasca si ca functia ocupata nu
reprezinta un impediment, ci mai degraba un catalizator, in exprimarea publica a mesajelor
discriminatorii fata de etnie roma din Romania.
Insusi Presedintele Romaniei a avut un comportament discriminatoriu, atat la adresa romilor cat
si a femeilor, lucru constatat si sanctionat cu avertisment chiar de catre CNCD (insa doar pe
criteriul etniei). Cu toate acestea, singura reactie a celor implicati s-a concretizat in doua
comunicate de presa (unul din partea presedintelui, celalalt din partea primului ministru), in care
nu sunt prezentate scuze reale fata de etnia romilor sau fata de femei si nici nu exista o asumare a
responsabilitatii, motivandu-se ca nu s-ar fi urmarit “jignirea”.
Intr-un context de intoleranta si discurs rasist la adresa romilor, CNCD a luat o masura justa prin
sanctionarea Presedintelui Romaniei pentru savarsirea unei fapte de discriminare, insa nu a reusit
sa aiba o reactie constanta si ferma in sensul implementarii principiului egalitatii de tratament.
Acest lucru a reiese din mai multe motive, intre care:
CNCD nu a facut niciun fel de analiza a relatiei dintre libertatea de exprimare si dreptul la
demnitate umana in cazul afirmatiilor sexiste ale presedintelui, “multumindu-se”, in mod
halucinant, sa “motiveze” ca termenul “pasarica” are mai multe intelesuri in limba romana si

285 In dupa-amiaza zilei de 18 iunie 2007, domnul Vasile Dancu – Vicepresedinte al Partidului Social
Democrat – a declarat ca social-democratii clujeni “asteapta sa se faca o distinctie intre tiganie si social-
democratie, atat". Declaratia a fost data inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD (BPN),
unde se astepta transarea conflictului aparut intre filialele din Bucuresti si Cluj ale partidului. Tot in data
de 18 iunie 2007, un parlamentar, membru al Partidului Democrat, a afirmat ca „Am vrut sa evitam
tigania cu semnaturile care s-a creat la motiunea de cenzura“,285 intr-un interviu pentru ziarul
Cotidianul.
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astfel nu constituie discriminare. Spre deosebire de alte cazuri, sau chiar in acelasi caz (insa in
ceea ce priveste afirmatiile rasiste), CNCD nu a analizat sensul afirmatiilor, posibilele implicatii,
ori contextul in care acestea au fost facute. Mai mult decat atat, nici macar nu a prezentat
sensurile la care a facut referire.
Solutionarea cazului afirmatiilor Premierului Romaniei a avut o importanta deosebita, in
conditiile in care afirmatiile vizau etnia romilor in general, premierul facand precizarea explicita,
chiar atragand atentia la inceputul declaratiei sale, ca face vorbire despre grupuri de persoane
cetateni romani de etnie roma, pe care i-a asociat ulterior cu savarsirea diferitelor infractiuni, fara
a face vreo referire la condamnari penale ale unor instante de judecata, fara a face precizarea
cum a fost stabilit ca persoanele in cauza erau de etnie roma si, mai grav, asociind, in mod
innaceptabil intr-o societate democratica, infractionalitatea cu apartenenta etnica.
Asemenea manifestari, care vin in grava contradictie cu principiul egalitatii de tratament si pot
constitui chiar o amenintare la adresa statului de drept (avand in vedere rolul acestora de
formatori de opinie precum si pozitia-cheie a persoanelor mentionate sub aspectul functiilor pe
care le detin) impun, la fel ca in orice alt caz de discriminare, realizarea unor investigatii
efective, care sa nu fie superficiale (vezi solutionarea afirmatiilor sexiste ale presedintelui), fiind
deosebit de necesara mentinerea unui echilibru intre dreptul la demnitate umana si libertatea de
exprimare, si nu inclinarea catre aceasta din urma, in detrimentul dreptului la demnitate umana
(vezi cazul premierului).
Ceea ce aduce in plus acest tip de cazuri, in opinia CRISS, este faptul ca sublinieaza necesitatea
reala si stringenta de a actiona la nivelul societatii romanesti, in scopul combaterii stereotipurilor
si a discursului rasist. Simplele recomandari sau apeluri facute de catre CNCD catre clasa
politica si catre formatorii de opinie in vederea implementarii principiului egalitaţii de tratament,
s-au dovedit lipsite de eficienta, sterile, lucru dovedit de repetarea unor fapte de discriminare
similare la nivelul inaltilor oficiali ai statului roman, precum si de faptul ca, dupa stiinta noastra,
apelurile nu au generat niciun fel de actiuni din partea celor vizati.
CRISS considera ca amploarea si implicatiile discursului rasist la adresa romilor, precum si
precaritatea reactiilor critice fata de un asemenea discurs in spatiul public, necesita o reactie
constanta si ferma din partea institutiilor abilitate sa sanctioneze incalcarea legii in acest
domeniu cu derularea obligatorie a unei investigatii efective, nesuperficiale, in care este
obligatorie analizarea relatiei dintre dreptul la demnitate umana si libertatea de exprimare dintr-o
perspectiva de balansare a celor doua drepturi. In acelasi timp, este necesar un demers sustinut,
cu implicarea nemijlocita a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, a societatii
civile, si mai ales a unor inalti reprezentanti ai statului roman si formatori de opinie, avand drept
obiectiv implementarea principiului egalitatii de tratament.
In ceea ce priveste jurisprudenta instantelor de judecata in materie civila, experienta CRISS a
aratat ca nu exista o practica unitara. In acest tip de cazuri, CRISS a solicitat intantelor sa oblige
partea adversa la prezentarea de scuze publice si la plata de daune morale.
Cazurile prezentate in fata instantelor de judecata au survenit ca urmare a deciziilor Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii. Avand in vedere specificitatea acestor cazuri (de cele
mai multe ori fapta se petrece in public), consideram ca se impune, din motive de simetrie, ca
una dintre masurile de acoperire a prejudiciului cauzat sa fie obligarea la prezentarea de  scuze
publice.
Printr-o asemenea masura, instanta a asigurat o mai justa acoperire a prejudiciului, avand in
vedere ca, pe de-o parte, prezentarea de scuze publice contribuie la indreptarea efectelor prin
retragerea si combaterea efectelor negative la adresa reputatiei si demnitatii persoanei, iar pe de
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alta parte contribuie la constientizarea caracterului ilegal al faptei de catre persoana care a
savarsit-o.
In ceea ce priveste jurisprudenta in materie penala, in opinia Romani CRISS se manifesta atat o
cunoastere precara, cat si o aplicare restransa a prevederilor legale relevante. Acest lucru reiese
de altfel si din rapoartele organizatiilor internationale care, printre altele, au si recomandat
organizarea de cursuri privind combaterea rasismului si respectarea drepturilor omului.
Analizarea relatiei dintre libertatea de exprimare si dreptul la demnitate trebuie efectuata in acest
sens, nu doar sub aspectul caracterului jignitor si ofensator, ci si sub aspectul agresivitatii,
incitarii. In ceea ce priveste pragul minim de gravitate a tratamentului la care au sunt supuse
persoanele discriminate, consideram ca prezinta relevanta daca afirmatiile sunt virulente, creeaza
o atmosfera degradantasi  daca sunt de natura sa incite (chiar fara a fi urmate de actiuni efective)
in sensul savarsirii unor fapte de discriminare.
O observatia aparte se impune cu privire la atingerea demnitatii prin publicarea unui articol de
presa cu caracter discriminatoriu. In plus fata de cele aratate anterior, in aceasta situatie trebuie
avuta in vedere si libertatea presei, un element esential in consolidarea unei societati
democratice. In acest sens aratam ca, desi pot fi identificate si alte solutii, mai eficiente si mai
juste, existenta unei relatii de echilibru intre libertatea de exprimare si libertatea presei, intre
libertatea de exprimare si dreptul la demnitate trebuie sa constituie obiectul unei analize detaliate
in solutionarea cazurilor, atat la nivelul CNCD cat si la nivelul instantelor de judecata.

II.5.1 JURISPRUDENTA – ROMANI CRISS286

II.5.1.1 CRISS vs. Presedintele Romaniei – Traian Basescu si Administratia Prezidentiala

In dupa-amiaza zilei de 19 mai 2007, domnul Traian Basescu si sotia acestuia,
Maria Basescu, se aflau la un centru comercial pentru cumparaturi, insotiti de
reprezentanti ai presei.
Conform articolului „Basescu despre o jurnalista: tiganca imputita”,  publicat pe
site-ul postului de televiziune Antena 3,  si a inregistrarilor video287, jurnalista
Andreea Pana, angajata a postului de televiziune in cauza, a filmat cuplul
prezidential atata timp cat a avut permisiunea Presedintelui Romaniei, in
interiorul centrului comercial, utilizand telefonul mobil, intrucat regulamentul
intern al magazinului nu permitea utilizarea camerelor de filmat.
La iesirea din magazin, jurnalista reia intervievarea presedintelui adresandu-i-
se: “M-am gandit la o intrebare: Ce procent aveti pentru diseara, pentru
maine?”. Presedintele Traian Basescu a replicat: “Ma pasarica, n-ai si tu treaba
azi?”, dupa care a luat telefonul mobil al jurnalistei.
La scurt timp, discutand cu sotia, Presedintele Romaniei este surprins, pe
materialul inregistrat, spunand: “Cat era de agresiva tiganca asta imputita!”.
Din articolul de presa si din inregistrari mai reiese faptul ca discutia a fost pe
alocuri aprinsa, ca jurnalista a reclamat presedintelui faptul ca i-a furat telefonul

286 Data fiind specificitatea cazurilor din prezenta sectiune, respectiv ca faptele au fost savarsite in mod
public, am considerat de cuviinta sa prezentam numele persoanelor implicate, tinand cont ca informatia
era deja cunoscuta publicului larg.
287 Articolul de presa este disponibil la adresa de internet http://www.antena3.ro/Basescu-despre-o-
jurnalista--tiganca-imputita_act_32833_ext.html, accesat la 21 mai 2007.

http://www.antena3.ro/Basescu-despre-o-
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si ca telefonul mobil a fost inapoiat reprezentantilor postului Antena 3 in seara
aceleiasi zile.

In data de 21.05.2007, Romani CRISS a sesizat Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii cu privire la declaratiile dlui Traian Basescu, considerand ca acestea imbraca
forma unui limbaj dur, deopotriva sexist si rasist.
In drept, au fost invocate prevederile art. 2, alin. 4, art. 15 ale OG 137/2000 republicata, precum
si art. 80, alin. 1 din Constitutia Romaniei. De asemenea, CRISS a solicitat retinerea
circumstantei agravante (art. 2, alin 6 din OG 137/2000 republicata), dat fiind faptul ca domnul
Traian Basescu a savarsit fapte de discriminare succesive, bazate pe doua criterii (respectiv sex si
etnie).
Romani CRISS a cerut Consiliului National pentru Combatere Discriminarii urmatoarele:

 Constatarea celor doua fapte de discriminare savarsite de domnul Traian
Basescu;

 Sanctionarea celor doua fapte de discriminare savarsite de domnul Traian
Basescu;

 Obligarea domnului Basescu la prezentarea directa de scuze publice, in cadrul
unei conferinte de presa, cu participarea a minimum trei cotidiane si doua
televiziuni cetrale;

 Obligarea domnului Basescu la stabilirea unui mecanism de consultare
regulata sau permanenta cu privire la problematica minioritatii rome si a
egalitatii de gen.


Evenimentul a fost acoperit pe larg in presa nationala si internationala si, in plus, a catalizat o
serie de discutii cu privire la fenomenul discriminarii in Romania si a situatiei minoritatii rome.
Conform comunicatului presedintiei, din data de 21 mai 2007, dl. Basescu si-a cerut scuze fata
de dna. Andreea Pana, pentru “un nemeritat prejudiciu moral” si a adaugat ca “Formula
mentionata […] nu reprezinta in niciun caz atitudinea presedintelui […] fata de comunitatea
roma din tara noastra […]”.
Totodata, comunicatul arata ca dl. Basescu nu regreta cele afirmate, ci faptul ca “o expresie
nepotrivita […] a devenit publica”. Nu au fost prezentate scuze publice fata de femeile din
Romania, care au fost insultate prin adresarea ofensatoare “mai, pasarica” si nici fata de
comunitatea de romi, din moment ce dl. presedinte nu a considerat ca folosirea termenului de
“tiganca” are conexiune cu comunitatea de romi, fiind o formula “utilizata sub imperiul unei
stari de maxima presiune politica si mediatica”.
CRISS a reclamat ca nicio presiune nu justifica un astfel de limbaj la adresa femeilor si romilor,
cu atat mai mult din partea unui presedinte de stat. Iar daca termenul “tiganca” a fost spus doar
pentru a utiliza un epitet peiorativ la adresa unei persoane, asta face inca o data dovada
caracterului ilegal al comportamentului d-lui Basescu.
Astfel, in opinia Romani CRISS, comunicatul de presa nu a putut, in nici un caz, sa constituie
scuze publice, inter alia, pentru urmatoarele motive:

 Asa-zisele scuze publice au luat forma unui comunicat de presa sec, trunchiat si
nepersonal. Nu se poate pune problema unor scuze publice care sa nu fie prezentate intr-o
maniera personala, anume intr-o conferinta de presa direct de catre domnul Traian
Basescu si nu de catre o alta persoana, din motive de simetrie;
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 In comunicat nu se face nicio referire la afirmatiile sexiste ale domnului Basescu, astfel
incat se ignora total o incalcare flagranta a principiului egalitatii de tratament si totodata o
desconsiderare, ba chiar un afront adus jurnalistei si femeilor in general; astfel, se
trunchiaza mesajul transmis prin aceea ca nu se face referire la aspecte importante ale
conduitei dlui Basescu din data de 19 mai 2007;

 Nu se cer scuze, in nici un fel, fata de nici una dintre afirmatiile discriminatorii, si nici
fata de grupurile prejudiciate ca urmare a comportamentului ilegal; astfel, se arata numai
ca “Formula mentionata […] nu reprezinta in niciun caz atitudinea presedintelui […]
fata de comunitatea roma din tara noastra […]”, ceea ce nu constituie o forma de
solicitare de scuze si nu are nici un efect in sensul acoperirii prejudiciului cauzat;

 Comunicatul nu constituie o forma de solicitare de scuze publice si nu contribuie absolut
deloc la acoperirea prejudiciului creat ci, din contra, agraveaza faptele de discriminare
savarsite de catre dl. Basescu. In plus, se releva o certa lipsa de vointa de a recunoaste
ilegalitatea faptei savarsite si de a depune diligente in scopul acoperirii prejudiciului
cauzat.

CRISS a solicitat CNCD sa retina circumstanta agravanta, dat fiind faptul ca domnul Presedinte
Traian Basescu savarseste fapte de discriminare succesive, bazate pe doua criterii, respectiv sex
si etnie, ambele criterii fiind prevazute la art. 2, alin 1 al OG 137/2000 republicata.
In fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, domnul Traian Băsescu a depus la
dosar un punct de vedere prin care arată că se afla în magazin în calitate de persoană privată,
într-o ipostază strict privată, aflându-se sub imperiul unei mari presiuni publice şi mediatice.
De asemenea, domnul Traian Băsescu a sustinut că regretă expresia nepotrivită utilizată în
convorbirea privată, într-un spaţiu privat, care a fost făcut public de către alte persoane, fără
consimţământul lui, provocând un nemeritat prejudiciu moral doamnei Andreea Pană.
În drept, persoana reclamată a aratat că, potrivit art. 15 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, demnitatea persoanei nu poate fi
încălcată decât printr-un comportament manifestat în public, arătând totodată că art. 8 al
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului garantează dreptul la viaţă privată, existând şi o
jurisprudenţă în acest sens a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), cum ar fi cauza VON
HANNOVER contra GERMANIA, unde curtea a decis că şi o persoană publică trebuie apărată
împotriva paparazzilor.
Referitor la utilizarea expresiei „păsărică”, domnul Traian Băsescu a mentionat că sensul avut în
vedere nu a avut, sub nici o formă, conotaţii sexuale, nu a avut ca scop sau efect restrângerea ori
înlăturarea recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea în condiţii de egalitate a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale sau a celorlalte drepturi recunoscute de lege, conform art. 2 alin. 1 din
O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
Reclamatul a mai aratat că în activitatea lui a fost călăuzit de un spirit de toleranţă şi respect
reciproc faţă de valorile democratice ale tuturor minorităţilor. În concluzie, domnul Traian
Băsescu a solicitat respingerea acuzaţiei de discriminare întrucât, în calitate de preşedinte, nu
poate fi tras la răspundere contravenţională.
Prin hotararea nr. 92 din 23.05.2007, Colegiul Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii a constatat că afirmaţiile domnului Traian Băsescu nu reprezintau o
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opinie politică exprimată în exercitarea mandatului, imunitatea preşedintelui nefiind extinsă, în
cazul faptelor care fac obiectul cauzei, în ceea ce priveşte răspunderea contravenţională.
Colegiul a respins exceptia calitatii procesuale pasive a reprezentantului administratiei
prezidentiale invocata de Romani CRISS ca fiind nefondata.
In ceea ce priveste fapta reclamata de discriminare pe baza de sex, colegiul s-a marginit sa
precizeze urmatoarele: “Cuvântul „păsărică” are mai multe înţelesuri în limba română, prin
urmare, deşi cuvântul folosit nu este unul adecvat şi transmite mesaje negative în spaţiul public,
fapta nu e de natură să atragă răspunderea contravenţională.”
În analiza faptei de discriminare ce a constituit obiectul plângerii deduse soluţionării, Colegiul
Director al CNCD s-a raportat la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru a
răspunde următoarelor probleme:

 dreptul la respectarea vieţii private şi de familie în cazul persoanelor publice, care
deţin funcţii de demnitate publică;

 dreptul la libertatea de informare a cetăţenilor asupra unor informaţii de interes
public exprimate de persoane cu funcţii de demnitate publică în spaţiul lor privat;

 dreptul de a nu fi supus discriminării.

Cat priveste discriminarea pe criteriul apartenentei etnice, in motivarea hotararii, Colegiul
Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a mentionat, inter alia,
urmatoarele:

“Se reţine astfel un comportament activ, concretizat în afirmaţii care au un conţinut
bazat pe asocieri etnice în strânsă legătură cu un comportament reprobabil, care luate
împreună, în general, denotă o stare faţă de care oamenii manifestă dispreţ sau
dezaprobare. Fapta reclamatului prin efectele pe care le generează supune unui
tratament injust, degradant persoanele aparţinând comunităţii romă.
Aceste sintagme care formează conţinutul afirmaţiei “Cât era de agresivă ţiganca asta
împuţită”, prin ele însele sunt ofensatoare şi aduc atingere demnităţii, având efect de a
umili, constituind o apreciere jignitoare strâns legată de o percepţie stereotipă asociată
unei etnii, în speţă etniei rome, similar unor percepţii subiective generalizate cu caracter
discriminatoriu, de tipul celor cu care etnia romă este asociată, spre exemplu:romii
(ţiganii) sunt “impuţiţi, jegosi, nespălaţi, hoţi” etc.
În ceea ce priveşte sensul afirmaţiei, per se, nu poate fi reţinută o conotaţie pozitivă sau
cel puţin neutră, asocierea între agresiv – ţigan – împuţit, fiind negativă prin utilizarea
coroborată a celor trei termeni şi prin asociere cu apartenenţa la etnia romă. Aceste
alăturări asociate termenului de “ţigan”, prin comportamentul activ manifestat sub
formă de expresie verbală are la bază etnia şi are ca efect atingerea demnităţii, drept
garantat de lege, prin art. 1 al O.G. nr.137/2000, republicată: „În România, stat de
drept, democratic şi social, demnitatea omului, (...), libera dezvoltare a personalităţii
umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate de lege”.
Din acest punct de vedere se întruneşte elementul de defavorizare nejustificată, de
supunere unui tratament injust al persoanei faţă de care s-au făcut declaraţiile
respective, domnişoara Andreea Pană, jurnalist, în comparaţie cu alte persoane şi
subsecvent faţă de persoanele de etnie romă în comparaţie cu alte persoane.
În ceea ce priveşte efectul public creat, Colegiul Director reţine că impactul şi
publicitatea afirmaţiilor s-a realizat prin difuzarea în mass-media a înregistrării



191

conversaţiei domnului Traian Băsescu cu soţia sa şi subsecvent prin scuzele publice
prezentate ulterior.
Colegiul nu pune la îndoială buna credinţă a reclamatului şi nu consideră că dl. Băsescu
a avut intenţia de a supune unui tratament injust şi degradant persoanele aparţinând
minorităţii romă dar expresia utilizată în spaţiul privat şi dat publicităţii are efecte
negative în sensul celor exprimate mai sus. Colegiul Director are în vedere şi faptul că
înalta funcţie de demnitate publică a dl. Traian Băsescu conferă un indice ridicat de
încredere în rândul populaţiei, astfel orice exprimare a acestuia are efecte puternice în
societate.
…
Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii reţine
principiul potrivit căruia „nimănui nu-i este îngăduit să se prevaleze de propria
incorectitudine pentru a obţine protecţia unui drept” (nemo auditur propriam
turpitudinem allegans).
Impactul potenţial al mijloacelor de comunicare a avut efecte imediate şi puternice în
acest caz, datorită contextului în care a avut loc şi a funcţiei persoanei care a săvârşit
fapta, însă nu au fost reţinute fapte care sunt prevăzute şi sancţionate de art. 15, întrucât
prevederile art.15 al O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, prevede în mod expres un „comportament manifestat în
public”.
Faţă de aspectele de mai sus, se reţine că jurisprudenţa Curţii Europene statuează
prevalenţa dreptului de informare cu privire la chestiuni de interes public care vizează
politicieni şi dreptul publicului de a fi informat cu privire la aspecte din viaţa privată a
figurilor publice, în mod particular unde este vorba de politicieni. În acelaşi sens,
„politicienii trebuie să accepte în mod inevitabil şi conştient verificarea strictă a fiecărui
cuvânt şi a fiecărei fapte ... şi, în consecinţă, trebuie să dovedească un grad mai mare de
toleranţă.” (CEDO, între altele, cauza LINGENS vs. AUSTRIA, OBERSCHLICK 1, 2, 3 vs.
AUSTRIA).
În concluzie referitor la speţa supusă soluţionării, Colegiul Director al CNCD reţine

următoarele:

 Colegiul Director nu pune la îndoială buna credinţă a dl. Traian Băsescu
dar constată că utilizarea fără intenţie a unui limbaj cu efecte
discriminatorii în spaţiul privat poate avea efecte negative în societate prin
crearea unui tratament injust sau degradant pentru o comunitate, atunci
când aceste exprimări sunt date publicităţii

 prin publicarea conversaţiei private a dl. Traian Băsescu, presa şi-a
exercitat dreptul la informare a cetăţenilor, parte a dreptului libertăţii de
exprimare, cu privire la un subiect de interes public care afectează
comunitatea, concret: raportarea Preşedintelui României la un jurnalist,
într-un context dat;

 calitatea de cel mai înalt demnitar în stat a dl. Traian Băsescu, încrederea
ridicată a cetăţenilor în şeful statului conferă o importanţă deosebită



192

mesajelor transmise, direct sau indirect, de către preşedintele statului în
societate;

 utilizarea unui limbaj cu efecte discriminatorii în spaţiul privat, fără intenţia
de a discrimina, dar care ulterior este dat publicităţii are efecte negative
într-o societate în care imaginea persoanelor aparţinând comunităţii romă
este negativă în rândul populaţiei majoritare;

 Colegiul Director reţine principiul potrivit căruia „nimănui nu-i este
îngăduit să se prevaleze de propria incorectitudine pentru a obţine protecţia
unui drept (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Colegiul nu
poate reţine vreo culpă a jurnalistei în privinţa înregistrării convorbirii
private a dl. Traian Băsescu.”

In temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, Colegiul Director al CNCD a dispus urmatoarele:

1. “Respinge toate excepţiile invocate. Decizia a fost luată prin unanimitate de vot al celor
prezenţi;

2. Referitor la folosirea de către dl Traian Băsescu a apelativului „păsărică” faţă de
jurnalista Andreea Pană, Colegiul Director a apreciat, cu 6 voturi pentru şi 2 voturi
împotrivă, că fapta nu e de natură să atragă răspunderea contravenţională, potrivit O.G.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, însă limbajul folosit nu este unul adecvat şi transmite mesaje negative în
spaţiul public, luând în considerare statutul de înalt demnitar al domnului Traian
Băsescu.

3. Referitor la folosirea expresiei „ţigancă împuţită”, Colegiul Director, cu unanimitate de
voturi, a încadrat fapta ca fiind discriminare potrivit art. 2, alin. 1 şi 4 din O.G.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată. Potrivit art. 2 alin. 4, „orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele
pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui
tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de
alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională,
dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale”. Prin utilizarea expresiei în cauză s-a
adus atingere demnităţii persoanelor aparţinând comunităţii rome.

4. Sancţionarea cu avertisment a domnului Traian Băsescu. Decizia a fost luată cu 6 voturi
pentru şi 2 împotrivă.

5. Colegiul Director face apel către domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, ca din
funcţia de înalt demnitar pe care o deţine să promoveze constant şi activ principiul
egalităţii de şanse în societatea noastră.
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6. Colegiul Director face apel la întreaga clasă politică şi la toţi formatorii de opinie să
promoveze un comportament şi limbaj non-discriminatoriu, precum şi să ia atitudine faţă
de eventualele încălcări ale principiul egalităţii de şanse. Colegiul Director arată că
orice cetăţean are dreptul la respectarea şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private
astfel cum este prevăzut în Constituţia României, însă acest drept nu justifică utilizarea
unui limbaj sau comportament discriminatoriu, care poate produce efecte publice.

7. Se declară necompetent faţă de solicitarea petenţilor privind obligarea domnului Traian
Băsescu la prezentarea directă de scuze publice şi la stabilirea unui mecanism de
consultare regulată sau permanentă cu privire la problematica minorităţii rome şi
egalităţii de gen. Decizia a fost luată cu 7 voturi pentru şi 1 împotrivă.”

Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a fost contestata la Curtea de
Apel Bucuresti de catre Dl. Traian Basescu.
In cadrul unui alt dosar, Romani CRISS a contestat hotararea Colegiului Director al Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii, in data de 02.07.2007, in fata Curtii de Apel
Bucuresti.
Din cuprinsul contestatiei Romani CRISS reies urmatoarele obiectii:
Romani CRISS a criticat solutia data de Colegiul Director al CNCD cu privire la adresarea
expresiei “Ma pasarica, n-ai si tu treaba azi?”. Colegiul a retinut ca exprimarea nu este de natura
sa atraga raspunderea contraventionala, desi cuvantul folosit nu este adecvat si transmite mesaje
negative in spatiul public. CRISS a adus urmatoarele argumente:

 Colegiul Director motiveaza caracterul nediscriminatoriu al acestei fapte prin
existenta in limba romana a mai multor acceptiuni ale cuvantului “pasarica”.
Colegiul nu retine, si nici macar nu incearca sa retina, sensul in care presedintele a
folosit termenul in cauza. In mod indubitabil, unul dintre intelesurile termenului
“pasarica” are o conotatie deopotriva sexuala si sexista. Luand in considerare
contextul in care termenul a fost folosit (“Ma pasarica, n-ai si tu treaba azi?”),
precum si tonul de superioritate utilizat, rezulta cu certitudine caracterul sexist al
afirmatiei Presedintelui Romaniei. Coroborand aceasta cu expresia utilizata ulterior
“tiganca imputita si agresiva”, rezulta fara echivoc nu numai caracterul sexist al
afirmatiei initiale, dar mai ales intentia de jignire si de creare a unei atmosfere
ofensatoare si degradante pe criteriul apartenentei sexuale.

 Un alt fapt important, ignorat in hotararea colegiului, il constituie declaratia expresa
a jurnalistei Andreea Pana, din cursul audierilor, din care rezulta faptul ca aceasta
nu a avut si nu avea nici un fel de relatii personale cu Presedintele Basescu, relatia
acestora fiind una strict de natura profesionala; rezulta, asadar, ca presedintele nu
putea sa depaseasca limitele relatiilor profesionale cu jurnalista in temeiul sau cu
acceptul jurnalistei, dar a facut acest lucru peste si fara vointa jurnalistei, cu intentia
vadita de a jigni si de a supune la un tratament degradant persoana in cauza, prin
adresarea pe un ton de superioritate si prin utilizarea unui limbaj dur si sexist, avand
chiar si conotatii sexuale;

 Analiza utilizarii apelativului “pasarica” trebuie facuta in contextul exprimarii
(respectiv “Ma pasarica, n-ai si tu treaba azi?”) si al evenimentelor din data de 19
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mai 2007. Un fapt extrem de important il constituie acela ca acest comportament
sexist a avut loc in public. Prin exprimarea utilizata, presedintele alatura intrebarii
referitoare la alte activitati ale jurnalistei pentru ziua respectiva termenul sexist de
“pasarica”, in contextul unei relatii profesionale, de realizare a unui interviu de
presa cu Presedintele Romaniei.

 Colegiul retine deopotriva faptul ca termenul “pasarica” nu este adecvat si ca
transmite mesaje negative in spatiul public, dar cu toate acestea decide ca nu este de
natura sa atraga raspunderea contraventionala. Decizia este incoerenta, avand in
vedere ca arata motivele pentru care ar putea constitui discriminare si nu pe acelea
pentru care nu constituie discriminare;

 Avand in vedere faptul ca CNCD a retinut ca termenul “pasarica” nu este adecvat si
ca transmite mesaje negative in spatiul public, in mod legal, acesta ar fi trebuit sa
constate fapta de discriminare in temeiul art. 2, alin. 4, text de lege ce sanctioneaza
tocmai un atare comportament;

 In cazul in care nici unul dintre argumentele prezentate de CRISS, din care rezulta cu
evidenta caracterul discriminatoriu al faptei, nu ar fi convins Colegiul Director al
CNCD cu privire la natura discriminatorie, este de datoria acestuia sa puna in
practica principiul inversarii sarcinii probei, reglementat prin art. 20, alin. 6 din
O.G. 137/2000 republicata, care prevede ca: “Persoana interesată are obligaţia de a
dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei discriminări
directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine
sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. ...”

 Avand in vedere ca, in speta de fata, Colegiul Director al CNCD nu retine, si nici
macar nu incearca sa retina, sensul in care presedintele a folosit termenul
“pasarica”, precum si faptul ca in hotarare se arata motivele pentru care ar putea
constitui discriminare si nu pe acelea pentru care nu constituie discriminare, ca nu se
constata discriminarea nici macar in temeiul art. 2. alin. 4, desi insasi motivatia in
fapt a colegiului plaseaza cu certitudine fapta in campul de aplicare a textului
mentionat, dar si faptul ca nu se face uz de principiul inversarii sarcinii probei in
pofida evidentei, sugereaza mai degraba un act de clementa la adresa presedintelui
decat o incadrare juridica obiectiva si motivata.

 O dovada in plus o constituie si argumentarea precara, insuficienta a acestei fapte pe
criteriu de sex, raportat la fapta de discriminare pe criteriu etnic (jumatate de
pagina, care in fapt consta intr-un singur paragraf de trei randuri, restul constand in
texte de lege, fata de aproximativ zece pagini pentru fata de discriminare pe criteriu
de etnie).

 Achiesam la teza prezentata in opiniile separate ale doamnei Monica Vasile si
domnului Istvan Haller (vezi pct. 2 din dispozitivul hotararii) cu privire la vizarea
atingerii demnitatii, crearea unei atmosfere ostile, degradante si umilitoare fata de
persoanele de sex feminin si incalcarea dreptului la demnitate personala prin
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comportamentul presedintelui, precum si cu privire la efectele produse de apelativul
utilizat si, cu precadere, cu privire la standardele legale statuate de CNCD prin
sanctionarea in alte cazuri a utilizarii in spatiul public a unor apelative de genul
“maimuta” ori “cioara”. In acest sens, un motiv serios il constituie obligatia CNCD
de a aplica legea in mod unitar, fara a privilegia anumite persoane si fara a
diferentia, a ierarhiza diferitele criterii de discriminare. Cu alte cuvinte, in cazul in
care au fost sanctionate fapte similare, dar pe alte criterii, impotriva altor persoane,
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii nu poate sa nu sanctioneze
prezenta fapta, in lipsa unei justificari obiective, urmarind un interes legitim si
utilizand mijloace adecvate si proportionale.

 Nu in ultimul rand, atragem atentia asupra faptului ca hotararea de a nu sanctiona
utilizarea apelativului “pasarica” intr-un atare context transmite un mesaj de
toleranta fata de mesajele si comportamentele sexiste, prin aceea ce stabileste un
standard, mult prea scazut, de protectie impotriva discriminarii de gen. In plus, in
multe cercuri, a devenit comuna adresarea cu apelativul “pasarica”, semn ca decizia
are puternice efecte in viata de zi cu zi. In mod eronat, hotararea ne poate pune chiar
in situatia in care, in interiorul sau in exteriorul unor institutii specializate,
persoanele de sex feminin pot fi “gratulate” cu apelativul “pasarica”, intrucat acesta
nu poate sa constituie decat cel mult un comportament care “nu este unul adecvat”,
lucru de neimaginat intr-o societate democratica.

CRISS a criticat si initiativa Colegiului Director al CNCD de a face apel, atat la domnul Traian
Basescu, cat si la intreaga clasa politica si la toti formatorii de opinie sa promoveze constant si
activ principiul egalitatii de sanse in societatea noastra si, respectiv, sa promoveze un
comportament si limbaj non-discriminatoriu, precum si sa ia atitudine fata de eventualele
incalcari ale principiului egalitatii de sanse, considerand ca aceasta initiativa a CNCD este
insuficienta, neproportionala si ineficienta. Astfel:

 Pana in prezent, Presedintele Romaniei nu numai ca nu a promovat in mod constant
si activ principiul egalitatii de sanse, dar a anuntat printr-un comunicat de presa ca
va contesta hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si a
lansat un atac nefondat si exagerat la adresa institutiei, despre care a apreciat ca are
o abordare “specifica fostei Securitati”;288

 Presedintele Romaniei nu numai ca nu si-a cerut scuze289, dar a declarat public ca nu
considera ca faptele prezentate constituie discriminare, ignorand astfel gravitatea
faptelor de discriminare savasite in data de 19 mai 2007;

 Nu numai ca Presedintele Romaniei, clasa politica si formatorii de opinie la care
CNCD a facut apel nu au promovat principiul egalitatii de sanse, dar au fost

288 Conform articolului “Basescu respinge decizia CNCD”, publicat in Jurnalul National in data de
23.05.2007, sub semnatura lui Andy Stanescu, disponibil la adresa
http://www.jurnalul.ro/articole/93243/basescu-respinge-decizia-cncd.
289 Pentru detalii cu privire la scuzele publice si la comunicatul de presa al puratorului de cuvant, criticat
in notele scrise depuse de CRISS in fata CNCD.

http://www.jurnalul.ro/articole/93243/basescu-respinge-decizia-cncd
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manifestate mai multe comportamente de natura rasista din partea unor reprezentanti
politici de marca;

 Astfel, in dupa-amiaza zilei de 18 iunie 2007, domnul Vasile Dancu,  Vicepresedinte
al Partidului Social Democrat, a declarat ca social-democratii clujeni “asteapta sa
se faca o distinctie intre tiganie si social-democratie, atat". Declaratia a fost
realizata inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD (BPN), unde se
astepta transarea conflictului aparut intre filialele din Bucuresti si Cluj ale
partidului290. Tot in data de 18 iunie 2007, un parlamentar, membru al Partidului
Democrat, a afirmat ca „Am vrut sa evitam tigania cu semnaturile care s-a creat la
motiunea de cenzura“,291 intr-un interviu pentru ziarul Cotidianul.292 Mai mult decat
atat, insusi Premierul Romaniei a declarat ca „Aceşti romi comit toate infracţiunile
posibile, de la tâlhărie şi prostituţie, până la jafuri organizate şi trafic de droguri“,
cu referire la situatia unor cetateni romani din capitala Italiei.293

 In mod evident, in nici unul dintre cazurile mentionate, de maxima vizibilitate si cu
impact considerabil asupra opiniei publice, nici un reprezentant al clasei politice sau
vreun formator de opinie nu a avut o reactie de condamnare a unor asemenea
comportamente discriminatorii;

 Rezulta cu certitudine faptul ca, desi sunt bine intentionate, apelurile Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii privind promovarea si respectarea
principiului egalitatii de sanse raman fara ecou, atat in ceea ce priveste persoana
presedintelui, cat si in ceea ce priveste clasa politica si formatorii de opinie;

 Avand in vedere calitatea de cel mai inalt demnitar in stat si increderea ridicata a
cetatenilor in seful statului, Colegiul Director al CNCD a mai retinut si faptul ca
mesajele transmise de presedinte, direct sau indirect, confera o importanta deosebita
acestora; pe cale de consecinta, este evident ca atitudinea de negare si de ignorare a
faptelor de discriminare si a efectelor acestora din partea presedintelui vine in
contradictie cu apelul facut de Colegiul Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii. In plus, lansarea unor apeluri care, dupa cum s-a aratat,
raman lipsite de efecte, este neproportionala cu efectele mesajelor directe si chiar
indirecte ale Presedintelui, lucru recunoscut chiar de Colegiul Director al CNCD;

290 Conform sesizarii depuse de Romani CRISS la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
291 Conform plangerii depuse de Romani CRISS la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
292 Conform articolului de presa: “PD si PSD au declansat olimpiada motiunilor”, publicat in Cotidianul
in data de 19 iunie 2007, sub semnatura lui Radu Balogh, disponibil la adresa
http://www.cotidianul.ro/index.php?id=11634&art=30806&cHash=e905cc0519, accesata la 19 iunie
2007.
293 Conform articolului de presa aparut “Tariceanu isi pune romii in cap”, aparut in Gazeta de Sud in data
de 2 iulie 2007, disponibil la adresa http://www.gds.ro/Actualitate/2007-07-
02/Scurte+stiri&hl=romi&tip=toate. Romani CRISS a depus plangere in acest sens la CNCD. Declaratiile
exacte ale permierului sunt redate in cazul CRISS vs. Calin Popescu-Tariceanu si Guvernul Romaniei din
prezenta sectiune.

http://www.cotidianul.ro/index.php
http://www.gds.ro/Actualitate/2007-07-


197

CRISS a aratat ca declararea necompetentei CNCD fata de solicitarile Romani CRISS privind
obligarea domnului Traian Basescu la prezentarea directa de scuze publice si la stabilirea unui
mecanism de consultare regulata sau permanenta cu privire la problematica minoritatii rome si
egalitatii de gen este netemeinica si nelegala, raportata la dispozitiile art. 20, alin. 3 coroborat cu
art. 27, alin. 1, motivand critica adusa dupa cum urmeaza:

 Conform art. 20, alin. 3, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii are
competenta de a se pronunta cu privire la restabilirea situatiei anterioare si
discriminarii si inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii;

 Instanta de judecata, conform art. 27 alin. 1, poate decide cu privire la acordarea de
despagubiri, restabilirea situatiei anterioare si anularea situatiei create prin
discriminare;

 Rezulta cu evidenta faptul ca doar instanta poate decide cu privire la acordarea de
despagubiri si faptul ca atat instanta cat si CNCD pot dispune cu privire la
restabilirea situatiei anterioare, insa ambele chestiuni cad in afara solicitarilor
Romani CRISS;

 Prezinta relevanta, sub aspectul solicitarilor Romani CRISS de obligare a
reclamatului la prezentarea directa de scuze publice si la stabilirea unui mecanism
de consultare regulata sau permanenta cu privire la problematica minoritatii rome si
egalitatii de gen, competentele CNCD cu privire la inlaturarea consecintelor faptelor
discriminatorii. In mod evident, prin afirmatiile discriminatorii facute la adresa
jurnalistei pe criteriul apartenentei etnice si de gen, presedintele a adus atingere
imaginii si demnitatii umane atat a jurnalistei, cat si a persoanelor de sex feminin,
respectiv celor apartinand minoritatii rome. Acest fapt a determinat unele consecinte,
cum ar fi crearea unei stari de inferioritate, de ostilitate si degradante. O asemenea
stare, in plan psihic, poate fi inlaturata, in tot sau in parte, prin prezentarea de scuze
publice si dispunerea unor masuri de consultare. Aceste consecinte pot si trebuie sa
fie inlaturate de catre reclama, prin concursul fortei coercitive a institutiei abilitate,
respectiv CNCD. Avand in vedere ca textul de lege care confera in mod explicit
CNCD competenta de a “inlaturara consecintele faptelor discriminatorii”, precum si
faptul ca prin acordarea de scuze publice si prin stabilirea unui mecanism de
consultare regulata sau permanenta nu se realizeaza altceva decat tocmai
inlaturarea efectelor nocive ale comportamentului discriminatoriu al presedintelui,
este necesara obligarea presedintelui la inlaturarea consecintelor faptelor sale
discriminatorii;

 Competenta de “anulare a situatiei create prin discriminare” a instantei de judecata
este similara celei de “inlaturare a consecintelor faptei de discriminare”, lucru care
sustine teza avansata de noi.”294

Cauza se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – sectia contencios administrativ si fiscal.

294 Pentru detalii cu privire la acest subiect vezi si Capitolul II din prezenta lucrare.
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II.5.1.1.1 Scurte observatii ale Romani CRISS cu privire la caz

Romani CRISS considera ca solutionarea cauzei a avut loc intr-o maniera precipitata295 (la fel ca
si cazul premierului, de altfel). In principal, retinem ca hotarea CNCD nu motiveaza in niciun fel
decizia cu privire la savarsirea unei fapte de discriminare pe criteriu de gen si nu aduce niciun fel
de motive pentru care masurile cerute de Romani CRISS nu revin in competenta CNCD conform
legii.
Cat priveste motivele pentru care utilizarea unui temen precum “pasarica”, in spatiul  public,
intre doua persoane care detin relatii strict personale, acestea sunt practic inexistente, in sensul in
care CNCD nici macar nu prezinta care este sensul cuvantului “pasarica”, pe care il vizeaza
presedintele in exprimarea sa, tinand cont de faptul ca CNCD arata ca in limba romana cuvantul
are mai multe sensuri. Asadar, desi exista mai multe sensuri pentru cuvantul incriminat, CNCD
solutioneaza speta fara macar sa indice care a fost sensul luat in considerare.
Cat priveste motivele pentru care CNCD a refuzat sa se pronunte in sensul obligarii paratilor la
intreprinderea unor masuri de inlaturare a consecintelor faptelor de discriminare (in temeiul art.
20, alin 3 din OG 137/200 republicata), nu vom relua considerentele pentru care apreciem ca
solutionarea CNCD este eronata296, ci ne marginim sa subliniem ca masuri precum obligarea
presedintelui la prezentarea directa de scuze publice sau la stabilirea unui mecanism de
consultare regulata sau permanenta cu privire la problematica minioritatii rome si a egalitatii de
gen ar fi fost cu mult mai eficiente in inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii decat
initiativa CNCD de a face apel, prin hotararile date in aceste doua cauze, catre clasa politica si
catre formatorii de opinie care sa sustina implementarea principiului egalitatii de tratament.
Chiar si in cazul in care acceptam teza ca CNCD nu poate sa oblige paratii sa intreprinda
anumite masuri, opinam ca era mai just si mai eficient ca, pe langa apelul general lansat clasei
politice si formatorilor de opinie de a respecta principiul egalitatii de tratament, CNCD sa faca o
recomandare sau sa faca apel catre Presdintele Romaniei sa intreprinda anumite masuri concrete.
Cu alte cuvinte, motivele pentru care apelul CNCD a fost lipsit de urmari este ca nu se adresa
unei persoane sau unor persoane determinate si ca nu solicita nimic concret.
In solutionarea cauzei, este drept ca putea sa fie tinut cont de faptul ca presedintele Romaniei, in
data de 19 mai 2007, se afla intr-o stare psihica si emotionala speciala, fiind chiar data in care a
avut loc referendumul cu privire la suspendarea sa din functie. Acest lucru, insa, in conformitate
cu prevederile legale, poate cel mult sa constituie o circumstanta atenuanta, dar in niciun caz nu
poate sa inlature caracterul ilegal al faptei.
Afirmatiile Presedintelui Romaniei au fost prezentate pe larg in presa internationala, dar mai ales
in presa nationala. Din pacate, afirmatiile nu au fost singulare. Asa cum am aratat, o serie de
persoane publice, precum Primul Ministru al Romaniei si Vicepresedintele Partidului Social
Democrat din Romania, au utilizat in discursurile lor publice afirmatii rasiste la adresa
comunitatii rome.
Reactia CNCD a fost destul de precara, in sensul in care, desi a sanctionat (pe buna dreptate)
afirmatiile discriminatorii ale Presedintelui Romaniei la adresa romilor, a esuat lamentabil in
efectuarea aceluiasi lucru in privinta afirmatiilor sexiste ale acestuia. Mai mult decat atat, CNCD
nici macar nu a realizat vreo investigare sau vreo analiza a afirmatiilor de natura sexista.

295 Fapta a fost savarsita in data de 19 mai 2007. CRISS a sesizat CNCD in data de 21 mai 2007, audierile
in caz au avut loc in data de 23 mai 2007, data la care care a fost luata si anuntata hotararea CNCD
296 Vezi in acest sens descrierea prezentului caz, partea introductive a prezentei sectiuni precum si
capitolul II din prezenta lucrare.
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Consideram ca, pentu o justa solutionare a acestei fapte de discriminare pe criteriu de gen,
CNCD trebuia sa realizeze o analiza cu privire la relatia dintre dreptul la libera exprimare al
Presedintelui Romaniei si dreptul la reputatie si la demnitate, precum si dreptul de nu fi supus
discriminarii pe criteriu de gen al jurnalistei Andreea Pană. O astfel de analiza este de natura sa
conduca la stabilirea incalcarii dreptului la demnitate umana si respectiv sa stabileasca limitele
ingerintelor necesare si justificate ale autoritatii publice (CNCD) pentru a repara prejudiciul
cauzat (in limitele legale ale institutiei).
In lipsa unei asemenea analize, este evident ca nu se poate argumenta in niciun mod nici faptul
ca a fost protejata libertatea de exprimare, nici ca ar fi fost protejat dreptul la demnitate umana.
Mai mult decat atat, momentul critic in reactia CNCD fata de aceasta serie de discursuri rasiste l-
a constituit cazul Premierului Tariceanu297. Considerentele pentru care sustinem ca decizia
CNCD este total eronata sunt expuse pe larg in analiza cazului mentionat din cadrul prezentei
sectiuni a lucrarii. Astfel, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a considerat ca
premierul nu a incalcat legislatia antidiscriminare, lucru care, impreuna cu politica “nefericita” si
sterila a CNCD de a face apel, prin hotararile date in aceste doua cauze, catre clasa politica si
catre formatorii de opinie sa sustina implementarea principiului egalitatii de tratament, a
contribuit din plin la escaladarea limbajului rasist impotriva romilor in viata publica romaneasca.
Impreuna cu faptul ca in alte cauze importante (cazul Vicepresedintelui PSD Vasile Dancu si al
unui parlamentar al Partidului Democrat) CNCD nu s-a pronuntat pana in prezent, fara intentie,
CNCD a trimis un mesaj de toleranta a manifestarilor rasiste, in pofida unui inceput curajos prin
sanctionarea Presedintelui Romaniei.

II.5.1.2 CRISS vs. Primul Ministru Calin Popescu-Tariceanu si Guvernul Romaniei

In data de 30 mai 2007, in timp ce se afla la reuniunea Delegatiei Permanente a
Partidului National Liberal desfasurata in localitatea Brasov, domnul Calin
Popescu Tariceanu, Prim-ministrul Romaniei si, totodata, presedinte al Partidului
National Liberal, a facut unele afirmatii referitoare la cetateni romani de etnie
roma aflati in capitala Italiei.
Afirmatiile au fost prezentate in presa nationala si locala. Astfel, potrivit
cotidianului “Evenimentul Zilei” din data de 1.07.2007, intr-un articol semnat de
domnul Romulus Georgescu, intitulat “Tariceanu: Cresterea pensiilor meritul
PNL”, se arata ca “intr-o pauza a reuniunii, Tariceanu a spus ca Ministerul
Internelor si Reformei Administrative de la Bucuresti va trimite o echipa de cinci
politisti care sa ajute la prinderea si repatrierea rromilor care comit infractiuni
in Roma. Subiectul s-a dovedit atat de important incat a fost discutat la nivel inalt
intre premierul Italiei Romano Prodi si cel roman, Calin Popescu-Tariceanu.

297 Vezi prezentarea detaliata a cazului in prezenta sectiune a lucrarii.
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“Nu vreau ca romanii care vor sa mearga sa munceasca in Italia sa aiba de
suferit din cauza unui grup restrans de cetateni de etnie rroma”, a spus primul-
ministru. Rolul ofiterilor romani va fi acela de a-i instrui pe colegii lor
peninsulari in psihologia si modul de operare al rromilor care comit infractiuni”,
a declarat in continuare domnul Calin Popescu Tariceanu, citat de realizatorul
articolului.
De asemenea, in ziarul Gazeta de Sud din data de 2.07.2007, la rubrica
Actualitate, sub titlul “Tariceanu isi pune romii in cap”, se arata ca Premierul
Calin Popescu Tariceanu a declarat sambata, la Brasov, ca mai multi politisti
romani vor fi detasati la Roma pentru a ajuta la prinderea infractorilor romi de
nationalitate romana si pentru a eradica, in colaborare cu politia italiana,
gruparile de tip mafiot ale cetatenilor respectivi. “Acesti romi comit toate
infractiunile posibile, de la talharie si prostitutie, pana la jafuri organizate si
trafic de droguri”, a precizat Tariceanu. Primul-ministru a mai spus ca a avut
discutii pe aceasta tema cu primarul Romei si cu premierul Italiei, Romano Prodi,
urmand sa fie pusa la punct o colaborare intre ministerele de interne ale celor
doua tari. “Voi avea o vizita oficiala, pe 12 iulie, in Italia pentru a dezbate pe
aceasta tema cu oficialii din Roma”, a adaugat Calin Popescu Tariceanu.
Conform transcrierii interviului si inregistrarii audio, depus ulterior la dosarul
CNCD de catre representantul Primului Ministru al Romaniei, acesta a declarat cu
exactitate urmatoarele: (min.40.55 – 44.12) „Subiectul l-am discutat în
săptămâna acesta şi cu primarul Romei. Este vorba de numărul de români, de
cetăţeni români, atenţie, spun, de cetăţeni români de etnie romă care constituie
un grup de multe ori cu caracteristici infracţionale deosebit de periculoase care
se înmulţeşte la Roma. Primarul Romei, dar şi primul ministru Italian sunt
preocupaţi de acest fenomen în egală măsură cu autorităţile române. De ce?
Pentru că vreau să înţelegeţi foarte bine, dacă Italia s-a făcut remarcată în anii
20 din cauza Mafiei, nu vreau ca România să-si afecteze, să-şi strice imaginea
din cauza acestor grupuri care comit toate infracţiunile posibile începând de la
tâlhării, prostituţie, trafic de droguri, pedofilie şi se poate continua”. „Şi ca
atare, ceea ce am discutat şi am şi hotârat cu premierul Italiei este că urmează să
aibă loc o vizită oficială a ministrului de interne român în Italia; eu voi face o
vizită oficială pe 12 iulie în Italia şi vreau până atunci să rezolvăm amplificarea
colaborării între cele două ministere de interne în aşa fel încât prin trimiterea
unui număr suplimentar de poliţişiti români să fim în stare să stăpânim
amplificarea acestui fenomen infracţional”. „Eu nu vreau ca din cauza unui grup
de oameni, toţi românii care muncesc în Italia să sufere. Cea mai mare parte,
majoritatea covărşitoare, şi acest lucru nu vi-l spun numai eu, dar îl spun şi
autorităţile italiene, recunosc că românii îşi văd de treabă, sunt unii din ei care
au reuşit să-şi pună pe picioare propriile afaceri, s-au integrat în societate, au
asimilat valorile adevărat europene”. „Din cauza fenomenelor legate de slaba
capacitate de inserţie socială a romilor apar aceste fenomene, care sunt
preocupante şi pentru autorităţile italiene, dar nu numai, pentru toate ţările din
Europa şi trebuie să gândim un set de măsuri speciale. Dacă mă întrebaţi astăzi
care vor fi măsurile pentru a-i ajuta să-i scoatem din aceasta caracatiţă, care pe
mulţi îi cuprinde, pentru că sunt de exemplu copii care sunt angrenaţi în aceste
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activităţi şi care nu au pe fond nimic rău, nu ştiu ce sa vă spun acum care sunt
cele mai adaptate măsuri; dar cel puţin preventiv, vom întări dispozitivul de
poliţie, cooperarea cu autorităţile italiene pentru a încercă sa frânăm acest
fenomen”. „Nu vreau ca lucrurile aceastea să devină o frână în calea românilor
care doresc să meargă acolo, să muncească cinstit, să-şi câştige un ban. Mi se
pare că este dreptul lor, e libertatea lor şi mulţi dintre ei se bucură de acest lucru
şi nu vreau ca imaginea să fie proiectată asupra întregii comunităţi româneşti din
Italia”;

In data de 9 iulie 2007, Romani CRISS a depus o sesizare la Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii privind comportamentul d-lui Calin Popescu Tariceanu, Prim-Ministru
al Romaniei, prin care a vizat atingerea demnitatii si crearea unei atmosfere degradante,
umilitoare cat si ofensatoare, indreptate impotriva minoritatii romilor.
Romani CRISS a aratat ca, prin declaratiile sale, dl. Calin Popescu Tariceanu a incalcat
dispozitiile art. 2 alin. 4 si art. 15 din Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 republicata, privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Romani CRISS si-a intemeiat, in
drept, sesizarea pe dispozitiile textelor de lege indicate, deoarece persoanele la care se refera
domnul Tariceanu nu au fost identificate in mod obiectiv ca fiind persoane de etnie roma.
CRISS a mai precizat ca fapta de discriminare savarsita de dl. Calin Popescu-Tariceanu este de
natura sa atraga raspunderea si sanctionarea contraventionala atat a acestuia, cat si a persoanei
juridice, respectiv a Guvernului Romaniei, domnia sa realizand declaratiile in cauza in calitate de
premier si in legatura cu activitatea profesionala (in contextul unor interviuri cu jurnalisti
referitoare la o serie de actiuni ale Guvernului – de ex. Cooperarea europeana in domeniul
energetic si situatia unor cetateni romani din Italia).

In fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Romani CRISS si-a intemeiat
sesizarea pe urmatoarele argumente privitoare la afirmatiile premierului, asa cum au fost
prezentate in presa nationala si locala:

 Primul ministru afirma: „Aceşti romi comit toate infracţiunile posibile, de la tâlhărie
şi prostituţie, până la jafuri organizate şi trafic de droguri“.298 Premierul face o
referire clara la apartenenta etnica a unor persoane si, totdata, la savarsirea unor fapte
penale de catre acestia, fara a preciza insa cum a fost stabilita apartenenta etnica a
acestora ori sa arate ce instante de judecata au stabilit existenta acestor fapte penale.
Pe cale de consecinta, domnia sa, in mod evedent, incalca prevederile Conventiei-
cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale, care prevede faptul ca fiecare persoana
are dreptul de a se alege liber sa fie tratata sau nu ca apartinand unei minoritati si ca
nu se poate crea o situatie de dezavantaj pentru aceasta in urma unei asemenea
alegeri.299 Premierul catalogheaza aceste persoane ca apartinand unei minoritati
etnice, incalcand dreptul la libera alegere al acestora si, mai mult decat atat, se
exprima, in mod abuziv, cu privire la savarsirea unor fapte penale, nesocotind
prezumtia de nevinovatie a acestora. Un lucru si mai grav este ca domnia sa nu
diferentiaza, vorbind despre comunitate in general;

298 Conform articolelor de presa mentionate anterior.
299 Art. 3 din Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale prevede: “Orice persoana
apartinand unei minoritati nationale are dreptul sa aleaga liber daca sa fie tratata sau nu ca atare si nici
un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea alegere oridin exercitiul drepturilor legate de aceasta”.
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 Premierul mai arata si faptul ca “Ministerul Internelor si Reformei Administrative de
la Bucuresti va trimite o echipa de cinci politisti care sa ajute la prinderea si
repatrierea rromilor care comit infractiuni in Roma”. In mod ingrijorator, primul
ministru subordoneaza unei gandiri rasiste activitatea institutiilor publice. Astfel,
acesta arata ca o echipa de politisti va actiona in vederea “prinderii si repatrierii
romilor care comit infractiuni in Roma”. Comportamentul nu ramane doar la nivelul
unor afirmatii, chiar daca acestea sunt grave, ci se transpune in activitatea institutiei
publice, care actioneaza in conformitate cu indicatiile rasiste ale permierului. Asadar,
dupa cum rezulta din afirmatiile premierului, politistii nu merg la Roma pentru a
sprijini prinderea unor cetateni romani suspecti sau condamnati pentru savarsirea unor
fapte penale, ci pentru prinderea unor cetateni romani de etnie roma, actionand astfel
pe criterii etnice. Acest fapt este sustinut si de afirmatia premierul cu privire la
necesitatea colaborarii politistilor romani cu cei italieni in ceea ce priveste psihologia
si modul de operare al romilor care comit infractiuni; astfel, reiese cu claritate
subordonarea activitatii institutiei abilitate unei mentalitati de tip rasist;

 In mod consecvent cu cele aratate anterior, premierul mentioneaza ca “Rolul
ofiterilor romani va fi acela de a-i instrui pe colegii lor peninsulari in psihologia si
modul de operare al rromilor care comit infractiuni”. Aceasta afirmatie este una
deosebit de grava, raportat la continutul si efectele sale. Prezentarea infractionalitatii
are loc pe critierii etnice si, in mod absolut ingrijorator, dl. Tariceanu vorbeste despre
specificitatea psihologiei infractionale a romilor si despre modul de operare al
acestora. Aceste afirmatii cu tenta extremista aduc un prejudiciu clar demnitatii
umane a romilor, creand o atmosfera ostila si degradanta pentru minoritatea roma.
Mai mult decat atat, afirmatia arata si faptul ca ofiterii romani de politie actioneaza pe
critieriu etnic, dat fiind faptul ca acestia ii pot instrui pe colegii italieni cu privire la
“psihologia si modul de operare al rromilor care comit infractiuni”, fapt din care
rezulta ca ofiterii romani detin experienta in domeniu, experienta care provine din
pregatirea teoretica si practica pe care acestia au dobandit-o in cadrul activitatii
profesionale. In plus, o asemenea afirmatie vine in contradictie cu faptul ca, in teoriile
criminologice moderne, profilul psihologic al unui infractor nu se stabileste pe
criteriu etnic, teoriile rasiste care sustineau o legatura intre infractionalitate si originea
etnica sau rasiala fiind deopotriva combatute si condamnate;

 Incercand sa justifice comportamentul sau discriminatoriu, dl. Tariceanu afirma ca
“Nu vreau ca romanii care vor sa mearga sa munceasca in Italia sa aiba de suferit
din cauza unui grup restrans de cetateni de etnie rroma”. Este laudabila intentia
premierului de a proteja cetatenii romani care lucreaza in Italia, insa modul in care
acesta prezinta situatia, anume ca eventualele reactii ostile ar fi cauzate de un
comportment ilegal al unor persoane de etnie roma, denota faptul ca, in opinia
domniei sale, romii sunt singurii, sau macar principalii vinovati pentru o atare stare de
lucru. Generalizarea pe care o face domnul Tariceanu este una prejudicianta, intrucat
domnia sa exclude total alti potentiali factori si blameaza “un grup restrans de romi”
pentru reactiile adverse la adresa cetatenilor romani in general;
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 O asemenea reactie din partea unui inalt oficial al statului roman aduce un prejudiciu
clar minoritatii rome, atat in plan intern cat si in plan international, si este de natura sa
duca la recrudescenta manifestarilor rasiste si intolerante fata de romi. In acest sens,
reactiile unor cititori ai articolelor privind acest subiect sunt elocvente in ceea ce
priveste intarirea stereotipurilor negative la adresa romilor prin mesajul rasist
transmis de premier300.

 Recent, intr-o perioada foarte scurta (mai putin de doua luni), declaratiile rasiste la
nivelul clasei politice din Romania au atins limite incredibile. Reactia premierului nu
este singulara. Alti reprezentanti de marca ai partidelor politice aflate la guvernare
sau in opozitie (partide care nu sunt extremiste) au demonstrat ca rasismul este o
doctrina universala in politica romaneasca si ca functia ocupata nu reprezinta un
impediment, ci mai degraba un catalizator, in exprimarea publica a mesajelor
discriminatorii fata de etnia roma din Romania. In concret, in dupa-amiaza zilei de 18
iunie 2007, domnul Vasile Dancu, Vicepresedinte al Partidului Social Democrat din
Romania, a declarat ca social-democratii clujeni “asteapta sa se faca o distinctie intre
tiganie si social-democratie, atat". Declaratia a fost realizata inaintea sedintei
Biroului Permanent National al Partidului Social Democrat din Romania (BPN), unde
se astepta transarea conflictului aparut intre filialele din Bucuresti si Cluj ale
partidului301. Tot in data de 18 iunie 2007, un parlamentar, membru al Partidului
Democarat, a afirmat ca „Am vrut sa evitam tigania cu semnaturile care s-a creat la
motiunea de cenzura“,302 intr-un interviu pentru ziarul Cotidianul.303 Insusi
Presedintele Romaniei a avut un comportament discriminatoriu, lucru constatat si
sanctionat chiar de CNCD. Cu toate acestea, singura reactie s-a concretizat prin doua
comunicate de presa (unul din partea presedintelui, celalalt din partea primului
ministru), in care nu sunt prezentate scuze reale fata de etnia romilor si nici nu exista
o asumare a responsabilitatii, motivandu-se ca nu s-ar fi urmarit “jignirea” etniei
romilor. Pe cale de consecinta, opinia premierul este situata intr-un context de
intoleranta si discurs rasist la adresa romilor, pe care domnul Tariceanu, prin calitatea
pe care o detine, il intareste;

 In spete similare, dintre care citam cazul Romani CRISS vs. Inspectoratul Judetean de
Politie Hunedoara, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, prin
hotărârea Colegiului Director privind prezentarea catre publicul larg a unor informatii
referitoare la cazurile cu care se confrunta politia in judet cu mentionarea apartenenei
etnice a faptuitorului in cazul romilor,a decis existenţa unei fapte de discriminare.
Prin Hotararea nr. 351 din 14.11.2005, Colegiul Director al Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii a constatat si sanctionat fapta, retinand, inter alia, ca
“prin publicarea unor informatii neverificate si cu stricta referire doar la

300 Conform anexei depuse de Romani CRISS la dosarul CNCD.
301 Conform sesizarii depuse de Romani CRISS la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
302 Conform plangerii depusa de Romani CRISS la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
303 Conform articolului de presa “PD si PSD au declansat olimpiada motiunilor”, publicat in Cotidianul,
in data de 19 iunie 2007, sub semnatura lui Radu Balogh, disponibil la adresa
http://www.cotidianul.ro/index.php?id=11634&art=30806&cHash=e905cc0519, accesata la 19 iunie
2007.

http://www.cotidianul.ro/index.php
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apartenenta etnica a unor infractori, consideram ca s-a creat o imagine negativa a
comunitatii de romi din judetul Hunedoara”.

In fata CNCD, paratul a depus transcrierea interviului sustinut de premier, precum si
inregistrarea audio a interviului.
CRISS, analizand continutul transcrierii interviului original, a mentionat ca fapta savarsita de
premier este una deosebit de grava, avand in vedere faptul ca acesta nu se margineste la simpla
prezentare a unor mesaje stereotipice, ci transmite un mesaj profund rasist, lucru ce reiese cu
evidenta chiar din transcrierea interviului sustinut de acesta. Din transcrierea interviului acordat
de premier, prezentata ca proba in fata CNCD de catre reprezentantul Primului Ministru, reiese
cu evidenta caracterul discriminatoriu al afirmatiilor permierului. Astfel, CRISS a critica
declaratiile premierului prezentate in transcriere, dupa cum urmeaza:

 Primul-ministru a afirmat: “Este vorba despre numarul de romani, de cetateni
romani, atentie, de cetateni romani de etnie roma care constituie un grup de multe ori
cu caracteristici infractionale deosebit de periculoase care se inmulteste la Roma” .
Afirmatia d-lui Tariceanu reliefeaza un discurs rasist, avand in vedere faptul ca
domnia sa prezinta romii ca fiind un grup care are de multe ori caracterisitici
infractionale “deosebit de periculoase”. Asadar, se face o conexiune certa intre
factorul etnic si infrationalitate, subliniindu-se si faptul ca, in cazul infractionalitatii
romilor, exista un grad de periculozitate deosebit. Afirmatiile sunt facute in deplina
cunostinta de cauza, lucru ce reiese din formulare (cum ar fi de exemplu referirea
la gradul deosebite de periculozitate al infractionalitatii la romi), precum si din
faptul ca insusi premierul atrage atentia ca face referire nu la romani sau la
cetateni romani, ci la “cetateni romani de etnie roma”. Pe cale de consecinta, dl.
Tariceanu, cu intentie si in deplina cunostinta de cauza, face referire la
infractionalitate si scoate in evidenta apartenenta etnica a unor persoane despre
care afirma ca sunt autorii unor infractiuni;

 Din faptul ca insusi premierul atrage atentia ca face referire nu la romani sau la
cetateni romani, ci la “cetateni romani de etnie roma”, reiese cu certitudine
caracterul vadit discriminatoriu, constand intr-un tratament diferentiat, injust si
degradant la adresa romilor, dat fiind faptul ca domnia sa, atunci cand face referire la
infractionalitate, scoate in evidenta doar situatia comunitatilor de romi, insa nu si
cazul altor comunitati etnice. In plus, dupa cum se arata in continuare, simpla
prezentare a apartenentei etnice a unei persoane presupsa a fi savarsit o fapta de
discriminare are drept efect crearea unei stari ofensatoare, jignitoare, degradante.

 Deosebit de grava este asocierea pe care premierul o face intre mafie si grupuri de
romi. Astfel, in contextul preocuparii autoritatilor romane si italiene fata de
fenomenul infractionalitatii comunitatii rome, premierul expliciteaza afirmand:
“pentru ca vreau sa intelegeti foarte bine, daca Italia s-a facut remarcata in anii 20
din cauza Mafiei, nu vreau ca Romania sa-si afecteze, sa-si strice imaginea din cauza
acestor grupuri care comit toate infractiunile posibile incepand de la talharii,
prostitutie, trafic de droguri, pedofilie si se poate continua”. Premierul face o
analogie intre situatia mafiei din Italia anilor ’20 si cea a comunitatilor de cetateni
romani de etnie roma aflate in prezent in Italia. In incercearea laudabila de a proteja
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imaginea Romaniei in strainatate, premierul prezinta o stare de infractionalitate
circumscrisa pe criterii etnice si arata ca aceste grupuri de cetateni romani de etnie
roma (cum i-a descris in mod expres in inceputul interviului) savarsesc toate
infractiunile posibile, de unde rezulta faptul ca domnia sa face o afirmatie cu privire
la apartenenta etnica a acestora, dar nu arata in mod expres cum a fost stabilit
faptul ca persoanele in cauza apartin unei etnii sau alteia, afirmand deasemenea ca
aceste grupuri de persoane rome savarsesc diferite infractiuni, insa nu arata cum a
fost stabilita savarsirea infractiunilor prezentate si nici daca exista documente, in
speta hotarari judecatoresti, prin care sa se stabileasca savarsirea faptelor si
apartenenta etnica a persoanelor in cauza. Pe cale de consecinta, domnia sa, in mod
evident, incalca prevederile Conventiei-cadru pentru Protectia Minoritatilor
Nationale, care prevede faptul ca fiecare persoana are dreptul de a se alege liber sa fie
tratata sau nu ca apartinand unei minoritati si ca nu se poate crea o situatie de
dezavantaj pentru aceasta in urma unei asemenea alegeri.304 Premierul catalogheaza
aceste persoane ca apartinand unei minoritati etnice, incalcand dreptul de libera
alegere al acestora si, mai mult decat atat, se exprima in mod abuziv cu privire la
savarsirea unor fapte penale, nesocotind prezumptia de nevinovatie a acestora. Un
lucru si mai grav este ca domnia sa nu diferentiaza, vorbind despre comunitatile de
romi din Italia, in general apartennenţa etnică de fenomenul infracţional;

 Explicitand originile infractionalitatii la romi, premierul roman arata ca “din
cauza fenomenelor legate de slaba capacitate de insertie sociala a romilor, apar
aceste fenomene care sunt preocupante si pentru autoritatile italiene, dar nu numai,
pentru toate tarile din Europa si trebuie sa gandim un set de masuri speciale”.  In
mod consecvent, premierul reitereaza conexiunile dintre apartenenta etnica si
infractionalitate, pornind chiar de la cauzele infractionalitatii, aratand ca aceste au la
origine motivatii sociale, in speta situatia sociala precara a romilor si implicit esecul
politicilor de insertie sociala derulate pana in prezent. Acest fapt reliefeaza inca o
data conexiunea facuta de premier intre infractionalitate si apartenenta etnica prin
aceea ca acesta face referire explicita la insertia sociala a romilor, si nu a altor
grupuri etnice sau sociale, ca fiind sursa infractionalitatii acestor grupuri de romi;

 Incercand sa justifice comportamentul sau discriminatoriu, dl. Tariceanu afirma
ca “Eu nu vreau ca din cauza unui grup de oameni toti romani care muncesc in Italia
sa sufere.... Nu vreau ca imaginea sa fie proiectata asupra intregii comunitati
romanesti din Italia”. Este laudabila intentia premierului de a proteja cetatenii romani
care lucreaza in Italia, insa modul in care acesta prezinta situatia, anume ca
eventualele reactii ostile ar fi cauzate de un comportament ilegal al unor persoane
de etnie roma, denota faptul ca, in opinia domniei sale, romii sunt singurii, sau
macar principalii vinovati pentru o atare stare de lucru, fapt intarit prin chiar
sublinirea pe care o face in inceputul interviului cu privire la apartenenta etnica a
persoanelor in cauza la etnia roma. Generalizarea pe care o face domnul Tariceanu
este una prejudicianta, intrucat domnia sa exclude total alti potentiali factori si

304 Art. 3 din Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale prevede: “Orice persoana
apartinand unei minoritati nationale are dreptul sa aleaga liber daca sa fie tratata sau nu ca atare si nici
un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea alegere ori din exercitiul drepturilor legate de aceasta”.
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blameaza un grup de romi pentru reactiile adverse la adresa cetatenilor romani in
general.

Avand in vedere faptul ca inregistrarea audio contine atat prezentarea facuta de premier cat si un
dialog ulterior intre acesta si jurnalisti, dar si ca dialogul este mai dificil urmarit pe inregistrarea
audio si, de atlfel, nici nu este consemnat in transcriere, nu reiese in nici un fel ca premierul nu a
facut afirmatiile care ii sunt atribuite in mod expres in cele doua articole de presa mentionate de
noi. Dimpotriva, transcrierea interviului sustine informatiile prezentate din presa, tinand cont de
faptul ca premierul a mentionat in mod explicit ca face referire la grupuri de romi.

In data de 4 iulie 2007, Biroul de Presa al Guvernului Romaniei a emis un comunicat de presa
prin care se incerca disculparea d-lui Tariceanu. Conform comunicatului, dl. Tariceanu “nu a
avut intenţia să aducă, prin declaraţiile pe care le-a făcut, vreun prejudiciu de imagine
cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor din România.” In plus, domnia sa “prin iniţiativele şi
acţiunile din ultimii ani, Primul Ministru şi Guvernul României au probat atenţia acordată
minorităţilor naţionale în general, preocupările pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţii
romilor, în special.”
Romani CRISS a mentionat ca in niciun caz comunicatul de presa in cauza nu poate sa constituie
scuze publice; in acelasi timp, comunicatul nu numai ca nu contribuie la acoperirea prejudiciului
ori la inlaturarea consecintelor faptei de discriminare savarsite, ba chiar agraveaza aceste
consecinte din urmatoarele motive:

 Comunicatul de presa nu a fost emis de catre Guvernul Romaniei decat in data de 4
iulie 2007, asadar la 4 zile dupa declaratiile premierului, care au fost realizate in data
de 30 iunie 2007. Mentionam ca, in data de 3 iulie 2007, Romani CRISS a depus
sesizare catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si a emis un
comunicat de presa in acest sens, lucru care a avut o acoperire larga in presa305.
Asadar, in mod anormal, in loc sa se sesizeze si sa reactioneze imediat dupa
publicarea articolelor de presa intiale, in care afirmatiile premierului erau, chipurile,
“scoase din context” si i se atribuiau acestuia “afirmatii, cu un alt sens decat cele
prezentate in realitate” (in data de 2 ori 3 iulie 2007), Biroul de presa al Guvernului a
emis un comunicat, abia in 4 iulie, cand cazul a fost semnalat in presa, iar institutia
abilitata, respectiv CNCD, fusese deja semnalata. Acest fapt reliefeaza nesinceritatea
afirmatiilor din comunicat cu referire la scoaterea din context si atribuirea altor
sensuri afirmatiilor premierului. Guvernul nu a reactionat decat in momentul in care a
existat o reactie publica (comunicatul de presa al Romani CRISS) si una juridica
(sesizarea Romani CRISS inaintata CNCD), desi zilnic se realizeaza monitorizarea
presei in ceea ce priveste acoperirea mediatica a activitatii guvernului si, implicit, a
articolelor referitoare la actiunile si declaratiile premierului. In lipsa unei justificari
obiective si rezonabile, Guvernul Romaniei trebuia sa reactioneze imediat, in data de
2 sau cel tarziu 3 iulie, asa cum reactioneaza de regula la publicarea unor articole de
presa care nu sunt conforme cu intentiile/declaratiile oficialilor. Astfel, reiese cu
certitudine nesiceritatea afirmatiilor de disculpare, neargumentate de altfel, prezentate
in comunicat;

305 Vezi Anexa cu articolele publicate cu privire la cazul Tariceanu.
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 Premierul nu isi cere scuze in nici un fel fata de minoritatea roma, marginindu-se a
arata in comunicat faptul ca “nu a avut intenţia să aducă, prin declaraţiile pe care le-
a făcut, vreun prejudiciu de imagine cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor din
România.” Acceptand ipoteza ca premierul nu ar fi avut intentia de a aduce un
prejudiciu demnitatii umane a persoanelor apartinand minoritatii rome, este de
neinteles de ce acesta nu isi cere scuze, avand in vedere faptul ca a fost adus un
prejudiciu clar demnitatii umane a romilor. Asadar, nu se neaga in mod explicit, si cu
atat mai putin in mod convingator, continutul afirmatiilor si consecintele acestora. In
schimb, se arata faptul ca nu au fost facute cu intentie. Intelegerea precara a gravitatii
consecintelor afirmatiilor permierului reiese si din faptul ca in comunicat se face
referire la un “prejudiciu de imagine”, ignorandu-se faptul ca, prin afirmatiile sale,
primul ministru aduce atingere insasi demnitatii umane a romilor;

 Totodata, la fel ca si Presedintele Basescu, domnul Tariceanu “se scuza” invocand
adoptarea si implementarea unor politici publice pentru romi, uitand ca acest lucru
este o necesitate institutionala, o obligatie a statului roman, ca institutiile in cauza nu
apartin persoanelor care exercita o functie publica si ca, in nici un caz, nu poate oferi
o scuza sau un motiv pentru adoptarea unor comportamente rasiste. Subliniem faptul
ca obiectul prezentului dosar il formeaza comportamentul domnului Tariceanu din
data de 30 iunie 2007, sub aspectul savarsirii de catre acesta a unei fapte de
discriminare, si nu analizarea ori investigarea activitatii domnului Tariceanu ori a
Guvernului Romaniei cu privire la minoritatii in general, ori la minoritatea roma in
particular;

 Desi in comunicat se arata faptul ca “situaţia cetăţenilor români aflaţi în străinătate
este un subiect de preocupare mai largă, care necesită o abordare multidisciplinară
şi care include protecţia intereselor şi demnităţii lor”, acest lucru nu numai ca
ramane fara acoperire in realitate, ci este desconsiderat de catre dl. Tariceanu, care nu
protejeaza interesele si demnitatea cetatenilor romani, ci le incalca, cel putin in
privinta cetatenilor romani de etnie roma.

CRISS a subliniat faptul ca “O asemenea reactie din partea unui inalt oficial al statului roman
aduce un prejudiciu clar minoritatii rome, atat in plan intern cat si in plan international, si
este de natura sa duca la recrudescenta manifestarilor rasiste si intolerante fata de romi. In
acest sens, reactiile unor cititori ai articolelor privind acest subiect sunt elocvente in ceea ce
priveste intarirea stereotipurilor negative la adresa romilor prin mesajul rasist transmis de
premier”306.
Romani CRISS a solicitat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii luarea
urmatoarelor masuri:

 Aplicarea principiului inversarii sarcinii probei in dovedirea faptei de
discriminare, in temeiul art. 20, alin. 6;

 Constatarea faptei de discriminare savarsite de domnul Calin Popescu-
Tariceanu, in temeiul art. 19, lit. c;

306 Romani CRISS a prezentat o parte din aceste reactii, ca anexa depusa la notele scrise inaintate CNCD.
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 Constatarea faptei de discriminare savarsite de Guvernul Romaniei, in temeiul
art. 19, lit. c;

 Sanctionarea faptei de discriminare savarsite de domnul Calin Popescu-
Tariceanu, in temeiul art. 19, lit. c coroborat cu art. 26, alin. 1 si 2;

 Sanctionarea faptei de discriminare savarsite de Guvernul Romaniei, in
temeiul art. 19, lit. c coroborat cu art. 26, alin. 1 si 2;

 Obligarea domnului Calin Popescu-Tariceanu la prezentarea directa de scuze
publice minoritatii rome, in cadrul unei conferinte de presa, cu participarea a
minimum trei cotidiene si doua televiziuni cetrale, in temeiul art. 20, alin. 3;

 Obligarea Guvernului Romaniei la publicarea unui comunicat de presa in care
sa ceara scuze publice minoritatii rome, in temeiul art. 20, alin. 3;

 Obligarea Guvernului Romaniei la organizarea a doua dezbateri publice
privind discursul rasist si libertatea de exprimare, rolul formatorilor de opinie
in combaterea discriminarii, in temeiul art. 20, alin. 3.

Prin hotararea nr. 180 din 17.07.2007, Colegiul Director al Colegiului National pentru
Combaterea Discriminarii a decis, cu majoritate de voturi (5 voturi pentru si 2 impotriva) ca
faptele prezentate nu constituie acte de discriminare conform Ordonantei de Guvern nr.137/2000,
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si aprobarile
ulterioare, republicata;
Opinia separata a doi dintre membrii Colegiului Director al CNCD, Istvan Haller si Asztalos
Csaba Ferencz, precizeaza ca referirea la apartenenta etnica a unor persoane acuzate de
savarsirea unor infractiuni constituie fapta de discriminare conform art. 2, alin. 4 si art. 15 din
O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor faptelor de discriminare (republicata),
declaratiile reclamatului aducand atingere demnitatii persoanelor apartinând comunitatii rome.
Romani CRISS a contestat hotararea Colegiului Director al CNCD in fata consiliului, insa
hotararea initiala a fost mentinuta cu majoritate de voturi. Romani CRISS a contestat hotararea la
Curtea de Apel Bucuresti, cauza aflandu-se in prezent pe rolul acesteia.

II.5.1.2.1 Scurte observatii ale Romani CRISS cu privire la caz

Spre deosebire de interpretarea pe care noi am oferit-o, nici Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii nu a inteles sa raspunda, aratand motivele pentru care Dl. Calin
Popescu Tariceanu, in calitatea sa de Prim Ministru al Romaniei, nu a savarsit o fapta de
discriminare. CNCD omite a se pronunta asupra faptul ca, in partea introductiva a discursului
sau, paratul a facut precizarea asupra continutului notiunii de “grupuri”, in acceptiunea sa, in
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sensul discutiei in cauza. Astfel, acesta atrage in mod explicit atentia asupra distinctiei pe care
Romani CRISS a incriminat-o: “...Este vorba despre numarul de romani, de cetateni romani,
atentie, spun, de cetateni romani de etnie roma care constituie un grup de multe ori cu
caracteristici infractionale deosebit de periculoase care se inmulteste la Roma”307.

In acest sens, facem urmatorele precizari:

a. Afirmatia prin care se face referire la “cetateni romani de etnie roma care
constituie un grup de multe ori cu caracteristici infractionale” este profund
discriminatorie;308 intre aceste motive subliniem faptul ca dintre 20 grupuri
etnice309 care traiesc pe teritoriul Romaniei, premierul scoate in relief unul singur,
si anume pe cel al romilor, lucru care este in sine ilegal in contextul in care
discutam despre infractionalitate si mai mult decat atat, nu aduce niciun fel de
justificari obiective;

b. Termenul de “grup”, utilizat pe parcursul discutiei incriminate, are aceasta
acceptiune, precizata in mod expres, repectiv persoane care savarsesc infractiuni
pe teritoriul Italiei si care sunt cetateni romani, insa “cetateni romani de etnie
roma” si nu de alte etnii.

Totodata, merita subliniat faptul ca transcriptul reda numai declaratiile facute de premierul
roman in urma discutiilor purtate cu Primarul Romei, Walter Veltroni, astfel incat nu exista
informatii cu privire la toate elementele avute in vedere in discutia purtata intre cei doi, intrucat
nu detinem minuta integrala a discutiei acestora, ci un simplu transcript al unor opinii prezentate
ulterior de unul dintre participantii la discutie. De aceea, nu putem scoate din calcul faptul ca in
Italia, in perioada ce a urmat intrevederii mentionate, au avut loc mai multe atacuri rasiste
impotriva cetatenilor romani (inclusiv a celor de etnie roma) si au fost adoptate masuri de factura
rasista, in contextul “pachetului pentru securitate”. Intiativele Guvernului Italian fata de
imigranti au fost amplu criticate de institutiile internationale pentru faptul ca au condus la
restrangerea drepturilor fundamentale ale omului. Or, in baza afirmatiilor celuilalt participant
(Walter Veltroni)310, se lua in considerare faptul ca obiectivele intalnirii au vizat masuri ce au
avut legatura directa cu “pactul pentru siguranta”, masuri care au condus la restrangerea
drepturilor fundamentale ale unor cetateni romani.

307 Citat din declaratia data de Calin Popescu-Tariceanu, conform inscrisului intitulat “Transcript Calin
Popescu-Tariceanu 30 iunie 2007”, min 40:55, pag. 1, inscris prezent la dosarul cauzei.
308 Intre altele, vezi notele scrise si depuse de Romani CRISS in fata CNCD.
309 Informatia are in vedere faptul, ca in Romania, impreuna cu  populatia majoritara de etnie romana
convietuiesc 19 minoritati nationale recunoscute oficial.
310 Vezi relatarile presei italiene cu privire la vizita primarului Romei la Bucuresti, intre altele:

 articolul de presa “Problema nomadi: Veltroni a Bucarest”, publicat in site-ul www.Romaone.it si
disponibil la adresa
http://redazione.romaone.it/4Daction/Web_RubricaNuova?ID=87731&doc=si,

 articolul de presa “Veltroni: « Accoglienza ai rom, serve la collaborazione di Bucarest » Il patto
sulla sicurezza”, publicat in ziarul La Republica si disponibil la
http://roma.repubblica.it/dettaglio/Veltroni:-Accoglienza-ai-rom-serve-la-collaborazione-di-
Bucarest/1306850

www.Romaone.it
http://redazione.romaone.it/4Daction/Web_RubricaNuova
http://roma.repubblica.it/dettaglio/Veltroni:-Accoglienza-ai-rom-serve-la-collaborazione-di-
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In pofida faptului ca paratul a incercat sa arate ca premierul nu a vizat restrangerea unor drepturi
ale persoanelor apartinand minoritatii rome, acest lucru este evident din aceea ca, atat in cazul
intrevederii pe care premierul roman a avut-o cu primarul Romei cat si in cazul celei pe care a
avut-o cu premierul italian Romano Prodi, situatia comunitatilor rome (nici macar situatia
grupurilor infractionale de catateni romani de etnie roma) este pusa in agenda inaltilor oficiala
alaturi de combaterea crimei organizate, a traficului de carne vie sau a traficului de droguri.
Aceasta alaturare este o consecinta directa a intelegerii pe care premierul roman si reprezentantii
autoritatilor italiene o au asupra romilor in general, pe care ii percep ca fiind o populatie de
infractori iar, uneori, asa cum a fost cazul in 30 iunie 2007, o afirma in public, vorbind despre:
“cetateni romani de etnie roma care constituie un grup de multe ori cu caracteristici
infractionale deosebit de periculoase care se inmulteste la Roma”. O asemenea abordare este
deosebit de distructiva la adresa dreptului romilor la demnitate umana si la adresa valorilor unei
societati democratice.

Un alt aspect important al cauzei il constituie afirmatia ca nu are importanta apartenenta etnica
atata vreme cat afirmatiile au vizat, in principal, persoanele care comit infractiuni in Italia,
indiferent ca sunt romi sau nu. Astfel, in mod logic, se impune intrebarea: daca, intr-adevar,
apartenenta etnica nu are importanta in contextul discutiei, de ce a mai fost subliniata, ba chiar
atragandu-se atentia asupra acestui fapt, de catre domnul Calin Popescu-Tariceanu? Consideram
ca distinctia, atat de clar realizata, intre cetatenii romani si cetatenii romani de etnie roma, a
prezentat si prezinta importanta atat pentru premier, care a adus un prejudiciu cert si cat se poate
de important imaginii si demnitatii umane a romilor, cat si pentru CNCD, intrucat constituie
esenta faptei de discriminare reclamate.
Faptul ca primul ministru ar dispune masuri, de orice tip, numai impotriva infractorilor romani
de etnie roma din Italia este sustinuta prin materialul probator, prezentat la dosarul cauzei.
Astfel, reprezentantii autoritatilor italiene au aratat in mod explicit ca vizeaza “detasarea unor
ofiteri romani de politie in cadrul politiei italiene, in special pentru taberele de romi, .....
necesitatea unei interventii de urgenta pentru oprirea fluxului migrator de cetateni romani de
origine roma”. Adica, nu numai ca se vizeaza luarea de masuri speciale in mod explicit in cazul
infractorilor romi, autoritatile italiene merg mai departe si intentioneaza sa dispuna masuri, in
colaborare si cu sprijinul autoritatilor romane (inclusiv al premierului), indreptate impotriva
romilor cetateni romani, in general prin actiuni ale politie in taberele pentru romi si prin oprirea
fluxului migrator de cetateni romani de etnie roma. Asadar, discutiile dintre premierul roman si
primarul Romei au vizat masuri care au avut drept scop combaterea infractiunilor savarsite de
romi, in mod disctinct, masuri care au facut parte din “Pactul pentru siguranta”. Asadar, prin
afirmatiile sale si prin suportul acordat in cadrul intalnirii, Primul Ministru al Romaniei a
sustinut in mod explicit acest demers al autoritatilor italiene, demers ce s-a dovedit a fi abuziv.
Atat CNCD cat si Primul Ministru al Romaniei au sustinut faptul ca afirmatiile vizau grupuri de
infractori de cetatenie romana, indiferent de etnia acestora. Acest lucru este fals. In fapt, dupa
cum reiese din transcript si din inregistrarea audio, premierul insusi a facut aceasta distinctie si a
facut-o extrem de clar, ba chiar a atras atentia tocmai asupra acestui fapt. Astfel, acesta a declarat
ca: “...Este vorba despre numarul de romani, de cetateni romani, atentie, spun, de cetateni
romani de etnie roma care constituie un grup de multe ori cu caracteristici infractionale
deosebit de periculoase care se inmulteste la Roma”.



211

Premierul s-a referit la grupuri de infractori formate din cetateni romani de etnie roma, nu la
grupuri de infractori formate din cetateni romani de etnie romana, la fel cum nu s-a referit la
grupuri de infractori constituite din cetateni romani de etnie maghiara sau la grupuri de
infractori cetateni romani in general: Prin afirmatiile sale, premierul roman a facut referire,
in mod explicit, la grupuri de infractori formate din cetateni romani de etnie roma.

Contextul discutiei, insa, este unul foarte clar. Fie consideram ca infractionalitatea nu are
legatura cu etnia (asa cum am aratat anterior), si, in acest caz, nu colectam date statistice despre
infractionalitate in functie de etnie si nu facem aprecieri cu privire la etnia unor infractori sau
grupuri de infractori, fie consideram ca prezinta relevanta apartenenta etnica a infractorilor (asa
cum este, de exemplu, cazul Statelor Unite ale Americii) si atunci putem sa colectam date
statistice privind infractionalitatea in functie de etnie (cu respectarea unor garantii legale).  Daca
ne raportam la exemplul america, putem face aprecieri cu privire la etnia unor infractori sau
grupuri de infractori, insa acest lucru terbuie sa se realizeze pentru toate grupurile etnice.

Or, in cazul de fata, premierul face referire numai la romi, nu la cetateni romani de alta
etnie,Acest act constituie fapta de discriminare in sine, pentru ca in cazul unor grupuri
infractionale se prezinta etnia, insa numai atunci cand acestea sunt de etnie roma. In cazul
cetatenilor romani de alte etnii nu se face aceasta precizare, dar premierul insusi face distinctia in
cazul romilor si nu si cu privire la alte grupuri etnice. Prezentarea informatiei, in mod public,
fara a aduce precizari cu privire la activitatea infractionala a altor grupuri circumscrise etnic este
inacceptabila intr-o societate democratica si excede limitele liberatii de exprimare, intrucat aduce
un prejuciu dreptului la demnitate umana a grupului etnic vizat, in speta cel al romilor.

II.5.1.3 Caz Romani CRISS si Asociatia de Monitorizarea a Presei vs. Vicepresedintele PSD
– Vasile Dancu si Partidul Social Democrat

In dupa-amiaza zilei de 18 iunie 2007, domnul Vasile Dancu a declarat ca social-
democratii clujeni“ asteapta sa se faca o distinctie intre tiganie si social-
democratie, atat". Declaratia a fost realizata inaintea sedintei Biroului Permanent
National (BPN) al PSD, unde se astepta transarea conflictului aparut intre filialele
din Bucuresti si Cluj ale partidului.
Conform ziarului Ziua311, “Totul a inceput de la atitudinea "impaciuitoare" pe
care Geoana a incercat sa o afiseze in debutul sedintei BPN. El a spus ca in
conflictul dintre Ponta, Dancu si Vanghelie toti trei au gresit chiar daca, fiecare
in parte, a avut dreptate”.

In data de 19 iunie 2007, Romani CRISS si Agentia de Monitorizare a Presei (AMP) au depus
plangere impotriva d-lui Vasile Dancu, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, si a

311 Vezi supra.
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Partidului Social Democrat, pentru adoptarea unui comportament prin care s-a vizat atingerea
demnitatii si crearea unei atmosfere degradante, umilitoare cat si ofensatoare pentru minoritatea
romilor, invocand incalcarea art. 2, alin. 1 si 4 si art. 15 din OG 137/2000 republicata.
CRISS si AMP au reclamat savarsirea faptei de discriminare in cauza de catre domnul Vasile
Dancu, persoana ce are calitatea de vicepresedinte al Partidului Social Democrat, care prin
comportamentul sau nu doar incalca legea, ci transmite un semnal de toleranta ridicata fata de
savarsirea faptelor de discriminare.
CRISS si AMP au solicitat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii urmatoarele:

 Constatarea faptei de discriminare savarsite de domnul Vasile Dancu si Partidul
Social Democrat;

 Sanctionarea faptei de discriminare;

 Obligarea domnului Dancu si a Partidului Social Democrat la prezentarea de scuze
publice, in cadrul unei conferinte de presa, cu participarea a minimum trei cotidiene si
doua televiziuni cetrale.

Cazul se afla in prezent in fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

II.5.1.4 Caz Romani CRISS si Asociatia de Monitorizare a Presei vs. parlamentar al
Partidului Democrat si Partidul Democrat

In data de 18 iunie 2007, un parlamentar, membru al Partidului Democarat, a afirmat ca „Am
vrut sa evitam tigania cu semnaturile care s-a creat la motiunea de cenzura“, intr-un interviu
pentru ziarul Cotidianul.
In data de 19 iunie 2007, Romani CRISS si Agentia de Monitorizare a Presei (AMP) au depus
plangere impotriva parlamentarului Partidului Democrat si a Partidului Democrat pentru
adoptarea unui comportament prin care s-a vizat crearea unei atmosfere degradante, umilitoare
cat si ofensatoare pentru minoritatea romilor, invocand incalcarea art. 2, alin. 1 si 4 si art. 15 din
OG 137/2000 republicata.
CRISS si AMP au reclamat faptul ca parlamentarul Partidului Democrat a utilizat un limbaj
rasist si ca prin folosirea expresiei de evitare a “tiganiei” se aduce un prejudiciu cert si grav
demnitatii umane a minoritatii romilor, avand in vedere faptul ca “tigania” la care se face referire
este considerata a fi un comportament negativ si indezirabil la nivelul societatii romanesti.

Astfel, CRISS si AMP au solicitat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
urmatoarele:

 Constatarea faptei de discriminare savarsite de parlamentarul PD si de Partidul
Democrat;

 Sanctionarea faptei de discriminare;

 Obligarea parlamentarului PD si a Partidului Democrat la prezentarea de scuze
publice, in cadrul unei conferinte de presa, cu participarea a minimum trei cotidiene si
doua televiziuni cetrale.
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Cazul se afla in prezent in fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

II.5.1.5 CRISS vs. 24 Ore Muresene

In data de 29 mai 2003, cotidianul local « 24 Ore Muresene» publica un articol de presa,
semnat de Mircea Panaiot, intitulat “Cioroii vechi si noi”. Rubrica la care era prezentat acest
articol, repectiv Opinii, are ca introducere, subtitlul «D-ale animalelor» iar ca Motto : «Orice
asemanare cu intamplari sau personaje reale este absolut…neintamplatoare». Articolul face
referire implicita la minoritatea romilor, acestia fiind catalogati borfasi, escroci, hoti, mituitori,
culminand cu generalizarea comportamentului agresiv la nivelul intregii minoritati. Romii sunt
generic numiti «cioroi» sau «cioroi cu scoala», «cioroii care nu-şi pun eticheta în frunte şi
trăiesc în limitele legii »312.
Romani CRISS a adresat, in data de 03.06.2003, o plangere la Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD) impotriva cotidianului “24 Ore Muresene”, cu sediul in
Targu Mures, si a autorului articolului de presa, Mircea Panaiot, deoarece prin acesta se promova
un comportament care viza atingerea demnităţii si crearea unei atmosfere degradante, umilitoare
cat si ofensatoare pentru minoritatea romilor313.
Prin hotararea nr. 215/14.07.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus
urmatoarele: “Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 2 alin. 2, art. 19
din OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificarile si completarile ulterioare; “Masura sanctionarii cu amenda contraventionala in
cuantum de 2 milioane lei (aproximativ 60 Euro – n.n.)” ce “va fi aplicata contravenientului
M.P”.
Anterior introducerii actiunii impotriva cotidianului muresean si autorului articolului in cauza,
Romani CRISS a contactat ziarul care si-a manifestat disponibilitatea de a solutiona problema pe
cale amiabila, precizand si faptul ca, ulterior demersurilor CRISS, ziarul a intrerup orice legatura
cu redactorul Mircea Panaiot. Cu toate acestea, ziarul “24 Ore Muresene” nu a raspuns in nici un
fel la propunerea concreta a Romani CRISS cu privire la publicare unui text prin care sa isi ceara
scuze in mod public.
In continuare, Romani CRISS a contractat un avocat si a introdus actiune in instanta pentru
repararea prejudiciului solicitand:

a) obligarea ziarului la publicarea de scuze publice fata de etnia roma in trei cotidiene
centrale;

312 Vezi textul integral al articolului de presa publicat in data de 29.05.2003, in cotidianul “24 Ore
Muresene”, la adresa: http://www.24oremuresene.ro/produs.php?id=810;

313 Plangerea are numarul de iesire 193/03.06.2003, respectiv 1989/03.06.2003 (numarul de inregistrare
dat de CNCD);

http://www.24oremuresene.ro/produs.php
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b) obligarea paratei la  plata de 1 leu daune morale.

Parata nu a depus intampinare, insa a solicitat, ulterior, respingerea actiunii ca fiind neintemeiata.
Prin sentinta civila numarul 4276 din 27.10.2006, Judecatoria Mures a admis in parte actiunea
reclamantei Romani CRISS astfel:

a) Obliga parata S.C ” Editpres Tipo SRL  la publicarea de scuze publice fata de etnia roma
in cotidianul “ 24 ORE MURESENE”

b) obliga parata sa plateasca reclamantei daune morale in valoare de 1 leu

Pe fond, instanta a retinut ca “autorul articolului a ales ca modalitate de prezentare a
consideratiilor sale o forma alegorica nefericita, in economia prezentarii sale alegoricemembrii
societatii, in general, fiind infatisati prin imaginea animalelor, iar membrii comunicatii rome
fiind infatisati prin imaginea ciorilor, imagine alegorica cu care autorul a facut referire la totii
membrii comunitatii rome, imagine evident jignitoare si care nu poate fi scuzata de forma
literara alegorica aleasa de catre autor pentru prezentare consideratiilor sale”.
Instanta a scos in evidenta si efectul acestui comportament aratand ca “gravitatea nescuzabila a
imaginii alegorice alese de autor rezida in faptul ca aceasta imagine este folosita, in general, in
societate cu intentie si efect stigmatizant pentru membrii comunitatii rome iar folosirea ei intr-un
articol dintr-un contidian de larga raspandire contribuie la amplificarea acestui efect
stigmatizant ... folosirea imaginii in curpinsul articolului a spulberat intentia declarata a
autorului de prezentare obiectiva si nepartinitoare a imaginii comunitatii rome, contribuind la
amplificarea fenomenului stigmatizarii acestei comunitati”.
Responsabilitatea juridica, arata instanta, apartine atat autorului, cat si proprietarului publicatiei,
lucru justificat prin prerogativa refuzarii unor texte neconforme cu politica editoriala. Astfel,
instanta a retinut ca “intrucat parata in calitate de proprietar al ziarului avea puteri depline de
optiune cu privire la articolele pe care le publica, putand refuza publicarea lui in situatia in care
il gasea inacceptabil sa fie publicat in aceasta forma, datorita efectului sau cauzator de
prejudicii, paratei ii incumba intreaga raspundere pentru fapta sa de a publica un astfel de
articol”.
In prezent, cazul se afla in faza de executare silita.

II.5.1.6 CRISS vs. Jurnalul National

In data de 19.02.2004 cotidianul central Jurnalul National a publicat un articol semnat de M.T,
intitulat “Tiganii si audienta”, in care autorul face referiri negative la adresa cantartilor de
manele si implicit la dresa etniei rome.
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“Cantata de fel de fel de tuciurii ascunsi in spatele metalelor pretioase crescute in urechi si te
miri unde “muzica“ respectiva nu era altceva decat un fel de ragaiala pusa pe cuvinte! Dar ce
cuvinte, dar ce formulari!
Fracturau limba romana umpland-o de sange batjocorind-o cu o placere sadica si poate
inconstienta ....Vazand ca isi pierd painea i n fata nenoricitilor de manelisti, tiganii s-au adaptat
imediat trecandu-si ritmurile imposibile in ritm de manea.... Si, dumnezeule cei  care reusesc
astazi sa adune toate aceste orori  pe micul ecran vad in asta o mare performanta ! .... Asta  e si
motivul pentru care tiganii si behaiturile lor sunt invitati peste tot  si au anume audienta. E
strigator la cer si ma intreb ce a facut poporul roman, cu ce a gresit atat de mult sa merite un
astfel de tratament din partea celor care incearca sa le bage pe gat toti tiganii analfabeti
deveniti, culmea, si  foarte bogati peste noapte.”
In data de 17.03.2004, Romani CRISS a depus o plangere catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii privind continutul discriminatoriu al articolului, invocand incalcarea
OG 137/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si a Codului eontologic al ziaristului
statutat de Clubul Roman de Presa.
Prin Hotararea nr. 169 din 07.05.2004, Colegiul Director al CNCD a hotarat ca:

 faptele prezentate constituie acte de discriminare, conform dispozitiilor art. 2 alin. 1 si 3,
art. 19 din OG 137/2000, aprobata si modificata prin legea nr 48/2002, modificata prin
O.G. nr. 77/2003, aprobata prin Legea nr 27/2004;

 sanctionarea contravenientului cu avertisment contraventional.

In data de 20.06.2006, Romani CRISS a intentat actiune in instanta la Judecatoria Sectorului 1
Bucuresti impotriva d-lui Marius Tuca si a SC EDITURA INTACT SRL, solicitand obligarea
paratilor la:

 plata sumei de 1 RON, cu titlu de daune morale;
 prezentarea de scuze minoritatii rome in mod public intr-un cotidian la nivel national.

Paratii nu au depus intampinare si nu s-au prezentat in fata instantei.
Prin sentinta civila nr. 1883 din 06.02.2007, instanta de judecata a admis partial actiunea
formulata de Romani CRISS, in sensul in care:

 a respins ca neintemeiat capatul de cerere privind obligarea paratilor la plata daunelor
morale de 1 RON;

 a obligat paratii sa prezinte scuze minoritatii rome intr-un cotidian central la nivel
national, in termen de sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii, scuze din cauza
aparitiei articolului “Tiganii si audienta”.

In motivarea hotararii, instanta a precizat ca “... afirmatiile cuprinse in articolul “”Tiganii si
audienta” referitoare la minoritatea de etnie roma au caracter insultator si calomniator,
aducand atingere onoarei si reputatiei cetatenilor romi. Astfel instanta retine din articolul
publicat in ziarul editat de parata ca limbajului folosit, expresiile folosite nu sunt specifice
nivelului de exprimare al unei publicatiidifuzata pe plan national si fiind implicit incompatibile
cu principiile deonotologice si etica profesionala ale jurnalistilor... publicarea de catre parata a
afirmatiilor mentionate mai sus in ziarul editat de aceasta reprezinta o fapta ilicita, care a
cauzat minoritatii rome un prejudiciu nepatrimonial, cauzat personalitatii cetatenilor acestei
etnii, constand in atingerea adusa imaginii publice a acestora si relatiilor sociale in care acestia
sunt implicati”.
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In ceea ce priveste exercitiul dreptului la libera exprimare, instanta a aratat limitarea acestuia
astfel “... nici un principiu statuat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului si nici un text
constitutional, cu atat mai putin art. 30 din Constitutie nu au ca scop sa permita jurnalistilor
folosirea unui limbaj ireverentios si jignitor la adresa unei persoane, fie ea o persoana publica,
orice afirmatie justificata din punct de vedere al libertatii de exprimare a jurnalistului putand fi
formulata in termeni care sa nu aiba caracter insultator, cum sunt cuvintele si expresiile
jignitoare de genul “tuciurii, n-au nici o legatura nici macar cu apa si sapunul, behaiturile
tiganilor, tigani analfabeti, hartisti”
O solutie contrara ar duce la un rezultat ce nu corespunde scopului avut in vedere la
reglementarea dreptului fundamental la libera exprimare si ar permite implicit exercitarea cu
rea-credinta a acestui drept, fara sa existe nici o sanctiune pentru cei care procedeaza in acest
fel”.
Respingerea ca neintemeiat a capatului de cerere privind obligarea paratilor la plata daunelor
morale de 1 RON a fost justificata de instanta prin faptul ca personalitatea si demnitatea umana
sunt atribute intrinseci ale persoanelor fizice, in timp ce reclamanta Romani CRISS este persoana
juridica, fara scop patrimonial, neputand exista un prejudiciu moral al acesteia si, in plus, cererea
formulata de Romani CRISS “se subsumeaza situatiei in care o persoana, desi are calitate
procesuala activa in privinta exercitarii drepturilor substantiale prevazute de lege, nu urmareste
realizarea unui interes personal si direct, ci urmareste realizarea intereselor legitime ale altor
persoane”.
In prezent, cazul se afla in faza de executare silita.

II.5.1.7 CRISS vs Gazeta de Nord-Vest – Satu Mare

In data de 26.02.2005, cotidianul “Gazeta de Nord –Vest” publica un articol de presa avand
titlul “Puci tiganesc esuat” care, in prima faza, face referire la o intalnire a romilor care a avut
loc in sala de sedinte a Primariei Carei, Judetul Satu Mare, in cadrul careia “ liderul analfabet
al Partidei Romilor din municipiu a incercat in mod necinstit sa-si prelungeasca mandatul de
sef, chemand  la adunare  doar o parte a minoritati"i”.
In continuare articolului se precizeaza ca ”Trecand peste acest lucru (sedinta de la primarie –
n.n) intalnirea  minoritatii bronzate a lasat urme grele asupra Primariei Carei demne de un
adevarat atac bacteriologico-chimic modern. Componenta chimica a fost  data  de mirosul celor
o suta si ceva romi , care i-a silit pe functionarii administratiei  locale  sa lucreze cu geamurile
deschise pana la terminarea programului. In fata putorilor venite din zona salii de sedinte, frigul
a fost mult mai usor de suportat. Atacul bacteriologic, in forma evoluata pe treapta evolutiei a
fosst cauzat  de numarul enorm de pureci si de paduchi ramasi in urma sedintei  in sala
Primariei….”
Autorul mai mentioneaza faptul ca desi “ sala a fost aerisita intreaga noapte, micile lighioane
au ramas tari pe pozitiile unde le-au abandonat membrii minoritatilor conlocuitaoare. Spre
ghinionul consilierilor locali, care au dat ieri (24.02.2005 –n.n) vadite semen de inconfort
cauzat de mici mancarimi. Avand in vedere ca nu aputut pleca acasa cu animalute cauzatoare de
mancarimi intense si neplacute, s-ar putea sustine ca minoritatea bronzata care tinde sa devina
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majoritara a atentat la integritatea demnitarilor locali printr-un adevarat atac de tip special dus
la capat de lighioanele parasite.....”
In data de 03.03 2005, Romani CRISS a depus o plangere in atentia Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii fata de continutul discriminatoriu al articolului, invocand incalcarea
art. 2 , alin. 3 si a art. 19 din OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tot in data de 03.03 2005, Romani CRISS a solicitat un punct de vedere oficial din partea
Primariei Municipiului Carei, jud. Satu Mare, care, prin adresa nr. 3119 din 16.03.2005 a raspuns
aratand ca intalnirea s-a desfasurat in sala de sedinte a Primariei Municipiului Carei, pusa la
dispozitia romilor de catre conducerea institutiei, iar dupa sedinta “nu am constatat nici o
neregula si nici nu cunoastem sursa informatiilor aparute in presa”. Raspunsul a fost inaintat,
drept proba, Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.
Prin hotararea nr. 154 din 11.05.2005, Colegiul Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii a dispus ca:

1. afirmatiile cuprinse in articolul “Puci tiganesc esuat”, aparut in ziarul Gazeta de
Nord-Vest din 26.02.2005 cu privire la etnia roma, constituie acte de discriminare
conform art. 2  alin 1 si 3 si , art. 19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

2. sanctionarea contravenientului Gazeta de Nord-Vest, prin reprezentul legal, cu
avertisment contraventional, potrivit art. 20, alin. 1 si 3, din OG 137/2000  privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare.

II.5.1.8 ROMANI CRISS vs. G. B si D.N.A

La o petrecere, domnul D.N.A (cu nume de scena Adi de la Valcea) si domnul G.B au interpretat
melodia “Am stelistii de elita’’, care are 6 strofe si dureaza 8 minute si 56 de secunde.
Pe parcursul melodiei, atat D.N.A (in strofele I si IV),  cat si G.B ( in strofa a II a), trasmit
mesajul “Liga campionilor / Interzisa Ciorilor.“
Astfel, in continutul primei strofe a melodiei intitulata “strofa lui nea Gigi”, D.N.A precizeaza
urmatoarele:” Am o patima si-un dor /Liga Campioniilor....../ Interzisa ciorilor......”
In cea de-a doua strofa, dupa ce D.N.A interpreteaza versurile ”Oli am si eu o dorinta / Sa-mi
aduci echipa in Liga/........”, dupa care intervine G.B care adauga “Liga Campioniilor....../
Interzisa ciorilor”.
Ulterior, in continutul celei de-a cincea strofe, D.N.A mentioneaza “ si UEFA este buna / Sa stea
la mine in vitrina (la G.B –n.n) Dar Liga Campioniilor....../ Interzisa ciorilor.”
In data 18.04.2006, Romani CRISS a depus plangere catre Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii privind continutul discriminatoriu al versurilor melodiei.
Prin hotararea nr.168 din 07.07.2006, Colegiul Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii a hotarat ca “faptele prezentate sunt fapte de discriminare, conform
O.G. nr. 137/2000, art. 2 alin. 1 si 2 cu modificarile si completarile ulterioare. Insa, colegiul
director nu poate aplica sanctiunile art.19, facand referire la orice comportament manifestat in
public pentru ca faptele prezentate au avut loc in cadru privat.
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De asemenea, colegiul director solicita domnului D.N.A, in calitatea sa de interpret, sa nu
promoveze prejudecati si atitudini discriminatorii prin melodiile care le interpreteaza.

II.5.1.9 CRISS vs cotidianul Ziua

In data de 1.06.2006, cotidianul «Ziua » publica un articol  cu titlul “Ruinele
Bucurestilor” care, in prima faza, face referire la situatia unor imobile din
Bucuresti, aflate intr-o stare avansata de degradare si care ’’sunt periculoase,
adevarate focare de infectii si de fapte antisociale, constituindu-se in tot atatea
atentate la adresa populatiei marelui oras, supranumit odinioara Micul Paris’’.
In continuare, in articol se precizeaza ca ’’Ici, colo, printre cladirile vechi din
Centrul Istoric, a aparut cate o terasa sau vreo cafenea cocheta, unde turistii isi
mai pot trage sufletul. Daca in pasajul Vila Cross totul a fost amenajat in stil
occidental, fiind o placere sa bei o bere rece sau o cafea la o masa, nu acelasi
lucru se poate spune despre restul strazilor din jurul Lipscanilor, unde peisajul
este dezolant. Cladirile n-au geamuri, tocurile ferestrelor fiind captusite cu
cartoane sau scanduri batute-n cuie, rufele ce par murdare si-atunci cand sunt
spalate atarna prin balcoane ce stau sa cada dintr-o clipa-n alta in capul
trecatorilor, iar populatia "de culoare" te intampina la tot pasul, fie pentru a
cersi, fie pentru a te talhari intr-un moment de neatentie. Nici nu este de mirare
ca strainii considera Bucurestiul o Capitala a tiganilor, dupa o plimbare pe
aceste strazi incarcate de istorie. Centrul Istoric este o mare atractie a turistilor
straini, care nici macar n-au habar de riscurile la care se expun cand viziteaza
aceasta zona rau famata. La orele inserarii cel putin, abia daca mai palpaie cate-
un felinar, iar pe strada nu mai circula decat oamenii locului, ca niste fantome
gata sa-ti sara in carca si sa te despoaie.”

In data de 07.06 2006, ROMANI CRISS a depus plangere catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii in ceea ce priveste continutul discriminatoriu al articolului.
Prin hotararea nr. 248 din 03.08.2006, Colegiul Director al Consiliului  National pentru
Combaterea Discriminarii a hotarat ca “faptele prezentate nu sunt fapte de discriminare conform
O.G. nr. 137/2000, cu modificarile si completarile ulterioare”.

II.5.1.10 CRISS vs. Monitorul de Botosani

In data de 6 iunie 2006, cotidianul “ Monitorul de Botosani”, publica un articol
de presa cu titlul “Rom condus pe ultimul drum cu petrecere“ semnat de d
.F.F,care face referire la o inmormantare a unei persoane de etnie roma, ce a
avut loc in Municipiul Botosani.
In partea de inceput a articolului, autorul apreciaza faptul ca romii din Botosani
reprezinta o pata de culoare pe tenul populatiei majoritare si care “..... creeaza
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reflexul conditionat ala protejarii portofelului cand le treci prin preajma, se
manifesta zgomotos intr-o pasaraseasca greu de deslusit .....” respectiv ..... sparg
seminte mitraliind cojile pe unde se intampla...”
De asemenea, autorul articolului, insotit de un prieten, a intentionat sa intre intr-
un local din Botosani insa a fost sfatuit de catre ospatarul de serviciu sa mearga
pe o terasa deoarece “am avut ieri o pomenire la tigani si acum trebuie sa
dezinfectam”. Pe baza discutiei cu acesta, respectiv cu patronul localului, autorul
articolului reda intregul ritual de inmormantare.

In data de 24.08.2006, ROMANI CRISS a depus plangere catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii in ceea ce priveste continutul discriminatoriu al articolului si a
comentariilor rasiste prezentate de unii cititori ai articolului pe pagina de internet a ziarului.
“Monitorul de Botosani” a depus la CNCD un punct de vedere, in scris, precizand ca “nu
promoveaza in nici un fel politici de discriminare bazate pe etnie, credinta religioasa, sex,
culoarea pielii etc. si nici nu incita la ura rasiala si intoleranta de orice forma” .
Materialul in cauza, conform publicatiei, face parte din genul jurnalistic reportaj. In plus,
“Monitorul de Botosani” a mentionat ca ”nu relatarile in presa formeaza opinia publica despre
o etnie, ci comportamentui membrilor ei”.
In ceea ce priveste comentariile de pe pagina de internet a ziarului, “Monitorul de Botosani” a
facut precizarea ca nu dispune de personal specializat care sa urmareasca si sa raspunda la
comentarii, insa opereaza o anumita cenzurare prin intermediul unui program de calculator care
verifica intr-o baza de data cuvintele considerate inacceptabile, in vedere mentinerii limitelor
decentei,. In plus, “Monitorul de Botosani” si-a manifestat disponibilitatea de a include in
aceasta baza de date cuvinte sau expresii pe care CRISS le considera nepotrivite.
In prezent, cazul se afla pe rolul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

II.5.1.11 CRISS vs. Iulian Stefan – UTA Arad

In data de 28.08 2006, postul de televiziune Antena 1, in cadrul principalei
emisiuni de stiri ’’Observator”, la rubrica Sport, sub titlul “Caracter de tigan’’, a
difuzat o stire care contine declaratia jucatorului I.S, fotbalist al clubului UTA
Arad, acordata la sfarsitul meciului UTA Arad – Rapid Bucuresti al Ligii 1,
disputat in data de 28.08.2006 pe stadionul din Arad.
Declaratia este indreptata impotriva jucatorului Marius Constantin, fotbalist in
cadrul clubului Rapid Bucuresti: „el asa face la fiecare meci .... pe teren a mai
scuipat jucatori, i-a lovit dar nu ai ce sa-i faci pana la urma asta e caracterul lui
de tigan”.

In data 01.09.2006,  Romani CRISS a sesizat Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii cu privire la continutul discriminatoriu al declaratiei lui I.S, aratand ca expresiile
utilizate sunt profund negative, intrucat se afirma, fara echivoc, faptul ca cei care lovesc si injura
sunt tigani. In sesizarea CRISS se arata, deasemenea, ca afirmatia fotbalistului are caracter
general,fiind indreptata impotriva intregii etnii si nu a unor persoane sau grupuri bine definite,
eventual pe baza unor motive clare.
CRISS a subliniat si faptul ca acest eveniment nu este unul singular, constatandu-se o
recrudescenta a manifestarilor rasiste pe stadioanele din Romania.
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Inter alia, au fost prezentate urmatoarele incidente:
 In data de 21 mai 2006, la finalul meciului dintre echipele Sportul Studentesc si Steaua

Bucuresti din cadrul etapei cu nr. 28 din campionatul national de fotbal , antrenorul si
jucatorii echipei Steaua, la unison cu galeria, au scandat sloganul rasist „Am avut si vom
avea mereu / Boala pe tigani, / Ne p… pe ei la infinit, / M… lui Rapid ! ”;

 Tot in cadrul etapei nr. 28, pe parcursul meciului disputat intre F.C Dinamo Bucuresti si
F.C Arges, fanii dinamovisti au adresat scandari cu caracter rasist fundasului ivorian
Mariko Daouda;

 In turul sezonului competitional, atunci cand jucatorul ivorian era legitimat la F.C
Dinamo, suporterii dinamovisti i-au adresat adesea injurii rasiste, culminand cu aruncarea
de coji de banane catre acesta;

 In luna aprilie 2005, Primarul Municipiului Craiova, Antonie Solomon, a facut declaratii
publice rasiste cu privire la un jucator de origine africana legitimat la Clubul de Fotbal
Universitatea Craiova.

Romani CRISS a invocat incalcarea art. 2, alin. 3, art. 19 din Ordnanta 137/2000 cu modificarile
si comepletarile ulterioare si a paragrafului 4 din Circulara FIFA - Federatia Internationala a
Asociatiilor de Fotbal nr. 1026 din 28.03.2006 cu privire la revizuirea articolului 55 al codului
Disciplinar al FIFA ( non-discriminarea).

In prezent, cazul se afla pe rolul Colegiului Director al Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii.

II.1.5.12 CRISS vs. IJP Hunedoara

In data de 24.10.2005, Romani CRISS a depus plangere catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii privind continutul discriminatoriu al comunicatului, invocand
incalcarea art. 2, alin. 3 si a art. 19 din OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin hotararea nr. 351 din 14.11.2005, Colegiul Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii a dispus ca:

1. Faptele prezentate constituie discriminare;
2. sanctionarea domnului Subcomisar de politie Ovidiu Moisiu cu avertisment

contraventional (6 voturi pentru, unul impotriva);

Diseminarea comunicatului catre presa reprezinta o fapta ilicita care a cauzat minoritatii rome un
prejudiciu nepatrimonial, cauzat personalitatii cetatenilor etniei, constand in atingerea adusa
imaginii publice a acestora si relatiilor sociale in care acestia sunt implicati si este, implicit, in
incompatibilitate cu principiile deonotologice si etica profesionala ale politistului.
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Prin mentionarea etniei faptuitorilor, numai in cazul etniei rome, s-a adus atingere demnitatii si s-
a creat o atmosfera degradanta si umilitoare pentru minoritatea roma. Acest lucru este stabilit, de
altfel, si prin hotararea CNCD. In plus, s-a creat o imagine negativa romilor prin publicarea unor
informatii neverificate si cu stricta referire la apartenenta etnica doar a unor faptuitori.
Parata nu poate invoca dreptul la libera exprimare, intrucat se exced limitele libertatii de
exprimare. Dupa cum arata legislatia internationala314 si jurisprudenta Curtii Europene a
Drepturilor Omului, libertatea la exprimare nu este un drept nelimitat, ci dimpotriva, acesta
comporta indatoriri speciale, neputand aduce atingere altor valori sociale, intre care si dreptul le
demnitate umana ori dreptul de a nu fi supus discriminarii.

II.5.2 Concluzii privind discriminarea prin atingerea demnitatii

Din experienta CRISS, solutia optima in aceste situatii o constituie infiintarea unui sistem de
reglementare interna a presei. Acest demers are o serie de avantaje, intre care se numara:

 Rezultatele obtinute pot fi mai bune, in sensul in care se poate solutiona litigiul pe
cale amiabila, cu implicarea ambelor parti prin constientizarea caracterului ilicit al
faptei;

 Solutionarea cazului poate dura mult mai putin in cazul solutionarii la nivelul unui
sistem de reglementare interna a presei decat in situatia recurgerii la procedurile
prevazute de OG 137/2000 republicata;

 Se evita interventia unei autoritatii publice (care poate fi perceputa ca si cenzura),
sau mai precis se ofera posibilitatea evitarii acestui lucru, in sensul in care, in
situatiile in care cazul nu este rezolvat la nivelul sistemului de reglementare
interna, se poate apela la CNCD sau la instanta de judecata.

In alta ordine de idei, crearea unui sistem de reglementare interna a presei necesita timp, resurse
si efort din partea reprezentatilor presei, orice demers de acest tip necesitand implicarea
substantiala a presei din Romania.

314 Cu titlu de exemplu, art. 19, alin. 3 din Pactul International privind Drepturile Civile si Politice
statueaza “Exercitarea libertatilor prevazute la paragraful 2 al prezentului articol comporta indatoriri si
raspunderi speciale.
In consecinta, ea  poate fi supusa anumitor limitari care trebuie insa stabilite in mod expres prin lege si
care sunt necesare:

a) respectarii drepturilor sau reputatiei altora;
b) apararii securitatii  nationale,  ordinii publice, sanatatii  sau moralitatii publice.”
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II.6 ACCESUL ROMILOR IN LOCURI SI LA SERVICII PUBLICE (Marian MANDACHE
si Oana MIHALACHE)

In ceea ce priveste limitarea accesului in locuri publice pe criteriul apartenentei etnice, Romani
CRISS a documentat acest tip de discriminare inca de la inceputul anilor 2000.
CRISS utilizeaza procedura de testare tip “sandwich”, ceea ce presupune faptul ca trei grupuri
organizate de persoane intra la scurte intervale de timp in locul public vizat. Grupurile au
caracteristici similare in ceea ce priveste numarul de membri si vestimentatia, iar persoanele nu
sunt membri ai localului. Primul si ultimul grup sunt alcatuite din persoane ce au tenul deschis,
in timp ce al doilea grup este format din persoane cu tenul inchis. In imaginarul public, culoarea
tenului mai inchisa este strans corelata cu apartenenta la etnia romilor.
In practica, se intampla ca tratamentul aplicat grupurilor sa fie diferit, respectiv ca primul si
ultimul grup (cu tenul deschis) sa nu intampine refuzuri sau restrictii cu privire la accesul in
local, in schimb celui de-al doilea grup sa ii fie refuzat accesul, fiind invocate diferite motive,
cum ar fi faptul ca localul este in speta un club cu circuit restrans (intrarea avand loc numai pe
baza legitimatiei de membru), ca nu mai sunt locuri disponibile in local (ori ca nu se poate intra
decat cu rezervare), ca accesul este permis numai studentilor pe baza carnetului aferent, ca
patronul isi selecteaza clientela ori chiar, in mod explicit, ca accesul este interzis romilor.
Au fost intalnite si situatii in care accesul romilor era permis numai pe baza de legitimatie de
student, in timp ce pentru persoanele ce nu erau considerate a fi de etnie roma accesul era liber,
fara a fi solicitata dovedirea calitatii de student.
Discriminarea rezida in faptul ca persoane aflate in situatii similare sunt tratate diferit. Atat
persoanele din grupurile cu tenul deschis cat si persoanele din grupul cu tenul inchis urmareau sa
beneficieze de serviciile destinate publicului larg si oferite de catre localul in cauza. Atat unii cat
si ceilalti nu detineau calitatea de membri ai localului cu circuit restrans.
Insa, in pofida acestor aspecte, persoanele au beneficiat de tratamente diferite, in sensul in care
pentru unii (de etnie neroma) accesul a fost nerestrictionat, nefiind solicitate niciun fel de date
suplimentare si nefiind impuse niciun fel de conditii, in vreme ce in cazul celorlalti (de etnie
roma), in mod discriminatoriu, fie accesul este refuzat, fie se impun o serie de conditii
suplimentare.
Astfel se aduce atingere exercitarii unor drepturi (anume dreptului de acces la toate locurile şi
serviciile destinate folosinţei publice315) in conditii de egalitate indiferent de apartenenta etnica.
Cat priveste apartenenta etnica, prezinta importanta atat apartenenta efectiva a persoanei, cat si
apartenenta perceputa de catre cel care savarseste fapta de discriminare. Cu alte cuvinte, pentru a
ne putea afla in prezenta unei fapte de discriminare este necesar si suficient ca persoana care
discrimineaza (in cazul de fata personalul de securitate al discotecii) sa aiba convingerea ca

315 Dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice este reglementat in mod
explicit de catre art. 1, alin.2, lit. f. precum si art. 10, lit. f din OG 137/2000 republicata.
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grupul ale carui drepturi le restrange este de etnie roma, iar aceste restrictii sunt operate in baza
acestei constrangeri. Astfel, nu este imperios necesar ca persoanele ce alcatuiesc grupul sa fie
efectiv de etnie roma, fiind suficient ca acestea sa para ca sunt de etnie roma (avand tenul inchis
la culoare).
In experienta CRISS au fost intalnite si cazuri in care pe geamurile localului existau afise prin
care se interzicea in mod explicit accesul romilor in incinta.. In ultimul timp, exista multe
anunturi prin care conducerea localurilor “isi rezerva dreptul de a-si selecta clientela”.
Ambele anunturi au caracter ilegal. In cazul primului anunt este evident ca reprezinta o fapta de
discriminare pe criteriul apartenentei etnice. Limitarea accesului in local este explicita, certa,
substantiala, tot la fel cum este si motivarea etnica a acestei limitari. Rezulta ca se restrange un
drept garantat de lege (dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice)
avand la baza motive discriminatorii, precum apartenenta etnica.
In cazul celui de-al doilea anunt, nu se poate discuta despre savarsirea unei fapte de discriminare
prin simpla afisare a anuntului, chiar daca, in practica, de multe ori, acest anunt serveste drept
paravan, pretext, instrument pentru savarsirea unor fapte de discriminare impotriva unor grupuri.
In ce priveste discriminarea, desi se poate discuta despre o restrictie a dreptului de acces la toate
locurile şi serviciile destinate folosinţei publice, nu rezulta cu suficienta motivatia
discriminatorie (ex. apartenenta etnica) si trebuie, in consecinta, sa fie aduse probe suplimentare
in acest sens. Anuntul are totusi un caracter ilegal, in masura in care este prezent intr-un local
deschis publicului larg si nu intr-unul cu circuit restrans.
Confuzia, uneori voit intretinuta, apare prin alaturarea celor doua categorii de localuri. In cazul
localurilor cu circuit restrans, relatia are caracter intuitu personae, ceea ce inseamna ca prezinta
importanta identitatea persoanei, relationarea sa cu celalalte persoane membre ale clubului.
Accesul nu este liber, iar calitatea de client este in stransa legatura cu cea de membru al clubului.
Calitatea de membru creaza un statut si, implicit, o relationare, diferite de simpla calitate de
client. De aici rezulta si faptul ca accesul in local este rezervat exclusiv membrilor si ca membrii
pot fi/sunt alesi in baza calitatilor lor personale. Important este ca, nici macar in acest caz, nu se
poate pune problema ca procesul de selectie a membrilor sa fie bazat pe criterii discriminatorii
cum ar fi apartenenta etnica. Selectia poate avea loc numai pe baza unor criterii legale sau, altfel
spus, in baza unor criterii ce nu sunt interzise prin lege (ex. inclinatii, hobby-uri, interese
comune), or criteriile discriminatorii sunt explicit interzise prin lege.
In practica, limitarea sau chiar refuzul accesului in locuri destinate publicului larg sunt puse in
practica de catre personalul de securitate, insa deseori acest lucru se realizeaza la indicatiile
exprese ale conducerii/proprietarilor. Astfel, rezulta cel putin doua concluzii: prima este aceea ca
savarsirea faptei ilicite atrage raspunderea persoanei care o savarseste in mod nemijlocit, anume
persoana care interzice sau restrange accesul pe criterii etnice in local, iar a doua ca este
raspunzatoare si conducerea localului, in temeiul relatiei de prepusenie316, avand in vedere ca
fapta a fost savarsita de angajatul unitatii, in exercitiul atributiilor de serviciu ce ii reveneau.

Pe de alta parte, in cazul in care fapta a fost savarsita din dispozitia317 (scrisa ori verbala)
conducerii, opinam ca ne aflam in prezenta a doua fapte de discriminare distincte. Prima consta
in conduita ilegala a conducerii unitatii de a da dispozitie catre angajatii anumite directive in
sensul interzicerii sau restrictionarii accesului unor persoane pe criterii discriminatorii, indiferent

316 Reglementata de art. 1000 din Codul civil.
317 Dispozitia poate fi scrisa ori verbala, art. 2, alin, 2 din OG 137/2000 republicata nesolicitand niciun fel
de conditii de forma.
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daca au fost sau nu puse in practica ulterior. Acest lucru, dupa cum este reglementat de art. 2,
alin. 2 din OG 137/2000 republicata, constituie in sine o fapta de discriminare si atrage
raspunderea solidara a persoanelor din conducere, care se fac vinovate de conduita ilegala, si a
persoanei juridice. In acelasi timp, in cazul in care dispozitia este urmata de o fapta concreta de
discriminare, ne aflam si in prezenta unei fapte de discriminare distincte pentru care se raspunde,
in mod solidar, de catre angajat si persoana juridica318.

II.6.1 JURISPRUDENTA – ROMANI CRISS

II.6.1.1 Romani CRISS vs. Club BAMBOO

In seara zilei de 05.08.2004, in jurul orei 23.30, un grup format din 15 tineri romi a dorit sa intre
in clubul “Bamboo”, situat in str. Ramuri Tei nr.39, sector 2 Bucuresti, cu scopul de a sarbatori
un eveniment realizat in cadrul proiectului “Cursuri de Comunicare si Relatii Publice pentru
organizatiile de romi”, derulat de Agentia de Monitorizare a Presei „Academia Catavencu”, in
parteneriat cu Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intreventie Sociala si Studii. La intrarea
in club, tinerii romi au intampinat refuzul bodyguard-ului de la intrare, pe motiv ca tinerii romi
nu au o tinuta corespunzatoare, respectiv ca este un club privat si poate sa-si selecteze clientela,
iar romii nu au acces. Una dintre persoanele din grup cu tenul mai deschis, avand o tinuta
asemanatoare cu a celorlalti tineri din grup, a fost lasata sa intre in club, fara a intampina vreun
refuz din partea bodyguard-ului. Insa, in momentul in care a solicitat informatii cu privire la
ingradirea accesului celorlalti colegi romi in incinta clubului, i s-a ingradit accesul si acestei
persoane.
In urma sesizarilor primite din partea Romani CRISS si Agentia de Monitorizare a Presei
“Academia Catavencu”, Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii, prin decizia nr. 26 din 11 ianuarie 2005, a constatat ca faptele prezentate constituie
acte de discriminare conform disp. art. 2 alin.3, art.10 lit. f si art.18 din O.G. nr.137/2000 privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile
ulterioare, sanctionand SC Morgana Invest SRL, proprietara clubului BAMBOO, cu avertisment.
In baza hotararii Colegiului Director al CNCD, in data de 23.10.2006, Romani CRISS a formulat
actiune civila in fata Judecatoriei Sectorului 1 – Bucuresti, solicitand obligarea SC. Morgana
Invest SRL la plata sumei de 1 RON, reprezentand despagubiri civile pentru prejudiciul moral
suferit si scuze adresate in mod public intr-un cotidian la nivel national.
Prin intampinarea depusa, SC Morgana Invest SRL a solicitat respingerea actiunii ca
neintemeiata, aratand, inter alia, ca “grupul de persoane aratat in actiune, aflat puternic sub
influenta bauturilor alcoolice si imbracati intr-o tinuta necorespunzatoare, au incercat sa forteze
intrarea in clubul Bamboo, avand manifestari ce tradau nervozitatea si au creat, persoanelor de
paza, impresia ca pot produce fapte antisociale ... criteriile care au stat la baza refuzului
accesului in club nu au fost de natura etnica, ci de natura de a proteja linistea si ordinea in club.
... faptul ca nu exista discriminare este dat si de situatia ca in fiecare seara si chiar si in seara
respectiva, persoane de toate etniile si religiile, intra in club. De altfel, de-a lungul timpului, in
club, ne-au facut onoarea de a fi prezenti o mare parte din personalitatile de etnie roma,
bineinteles fara a exista vreo problema sau vreun incident”.
Prin sentinta civila nr. 3385 din 5 martie 2007, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, a retinut ca,
desi potrivit art. 1169 din Codul civil si art. 129, alin 1 din codul de procedura civila, sarcina

318 Vezi supra.
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probei celor sustinute prin motivarea in fapt a intampinarii revenea paratei, aceasta nu a facut
nicio proba in acest sens.
In ceea ce priveste solicitarea de daune morale, instanta a apreciat ca pretentiile CRISS sunt
intemeiate si a obligat SC Morgana Invest SRL la plata sumei de 1 RON, reprezentand daune
morale catre Romani CRISS.
Instanta a respins capatul de cerere privind obligarea SC Morgana Invest SRL la scuze adresate
intr-un cotidian national, aratand ca aceasta cerere a fost formulata “fara a se preciza forma de
concretizare a scuzelor si cu privire la ce, sub ce forma ar fi urmat sa fie facute acestea publice
si in ce cotidian anume”, neindeplinind conditia unui obiect precis.
Impotriva sentintei, atat Romani CRISS cat si SC Morgana Invest SRL au declarat recurs.
Romani CRISS a reclamat faptul ca, in mod netemeinic, instanta de fond a respins cel de-al
doilea capat de cerere, respectiv obligarea paratei la a-si cere scuze in mod public intr-un
cotidian national, aratand si ca repararea prejudiciului nu se realizeaza numai prin acordarea de
daune pecuniare, ci si prin alte mijloace adecvate modului in care prejudiciul a fost provocat,
astfel incat cei vatamati sa capete deplina satisfactie morala. SC Morgana Invest SRL nu a
motivat recursul.
Prin decizia civila nr. 1385 R din data de 3 octombrie 2007, Tribunalul Bucuresti a constatat
nulitatea recursului facut de SC Morgana Invest SRL, intrucat acesta nu a fost motivat si a
modificat in parte sentinta recurata in sensul ca a obligat SC Morgana Invest SRL sa prezinte
scuze minoritatii rome intr-un cotidian national. In motivarea deciziei, Tribunalul Bucuresti a
retinut, inter alia, ca desi in cuprinsul cererii de chemare in judecata reclamanta nu a precizat
exact modalitatea in care solicita sa i se ceara scuze precum si cotidianul anume, nu poate
constitui, prin sine insusi, un motiv de respingere a acestui capat de cerere, ramand la aprecierea
paratei modalitatea concreta de a-si cere scuze, precum si cotidianul national in care le va
publica. In continuare, tribunalul arata ca “avand in vedere lezarea demnitatii si onoarei
persoanelor de etnie roma si modul in care prejudiciul moral a fost provocat, este adecvat ca
repararea acestui prejudiciu sa se realizeze tot in public, prin obligarea paratei sa prezinte
scuze minoritatii rome intr-un cotidian central national”.
Romani CRISS a initiat procedura de punere in executare a hotararii instantei.
II.6.1.2 CRISS vs. S.C Prod-com Gilda SRL -Bacau

In data de 31 mai 2006, in jurul orei 18.00, B.N a intrat  in barul apartinand S.C Prod-com Gilda
SRL – Bacau intentionand sa beneficieze de serviciile oferite publicului larg de catre localul
mentionat.. Dupa ce a intrat in bar si a comandat o cafea, una din persoanele care serveau la bar
l-a intrebat daca stie sa citeasca, ulterior fiind invitat la intrarea in bar, unde era afisat un anunt
cu urmatorul continut „elevii, minorii, romii, boschetarii nu vor fi serviti in acest bar.” Dupa ce
a citit anuntul de la intrare, domnul B.N a parasit barul, indreptandu-se catre asociatia locala
„CREDO Rom Star Bacau” in vederea reclamarii faptei de discriminare. Ulterior, B.N  a revenit
la barul apartinand S.C Prod-com Gilda SRL – Bacau unde a filmat anuntul discriminatoriu.
Cazul a fost mediatizat si de catre cotidianul national “Evenimentul Zilei” din data de 3 iunie
2006. Astfel, in articolul de presa cu titlul “Apartheid la Bacau” se arata ca “patronul unui local
din Piata Garii din Bacau spune ca s-a saturat de scandalurile facute de musterii sai si a aplicat
masuri drastice. El a interzis accesul in unitate al romilor si al boschetarilor, pe care ii
considera vinovati de tulburarea linistii in dugheana sa. Ca urmare, patronul V.L. a afisat la loc
vizibil un anunt ce includea toate categoriile de cetateni pe care ii considera indezirabili: elevii,
minorii, romii, boschetarii”. Articolul de presa prezinta si punctul de vedere al reprezentantului
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barului, respectiv ca motivatia de a afisa anuntul discriminatoriu la intrarea in bar o constituie
scandalurile iscate de romi si boschetari, consecinta acestor scandaluri fiind refuzul altor clienti
de a intra in localul sau.
In data de 28.06.2006, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD), privind refuzarea accesului lui B.N. in barul apartinand S.C
Prod-com Gilda SRL – Bacau. Prin hotararea nr. 317/28.11.2006, Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii a dispus urmatoarele:

1. “Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 2 alin.1 si 2, art. 10
(f) si art. 19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Sanctionarea  cu amenda contraventionala a  S.C Prod-com Gilda SRL – din
localitatea Bacau prin administrator , domnu V.L. in valoare de 1000 RON.”

Romani CRISS va contracta avocat pentru depunerea unei actiuni in fata instantei pentru a
solicita obligarea S.C Prod-com Gilda SRL – Bacau la permiterea accesului, in viitor, pentru
membrii minoritatii rome in bar, obligarea la publicarea de scuze publice si publicarea
dispozitivului hotararii instantei de judecata la vederea clientilor si a potentialilor clienti, atat in
incinta cat si in exteriorul clubului.

II.6.1.3 CRISS vs Club Twice – Bucuresti

In data de 30.09.2006, un grup de 7 tineri au intentionat sa intre in discoteca Twice, situata in
“Complexul Studentesc Regie” din Bucuresti, cu scopul de a beneficia de aceleasi servicii oferite
publicului larg. Pentru aceasta, tinerii s-au grupat astfel: 5 persoane de etnie roma cu tenul inchis
la culoare au format un grup, iar restul de doua, una de etnie roma cu tenul deschis la culoare si
una neroma cu tenul deasemenea deschis la culoare, au format un cuplu.
La incercarea de a intra in discoteca, primul grup a fost oprit de catre bodyguarzi si intrebat daca
are rezervare. O persoana din grup a intrebat care este motivul pentru care nu sunt lasati sa intre
si, de data aceasta, raspunsul a fost ca este un spatiu privat si ca acel club isi rezerva dreptul de a-
si selecta clientela. Acceasi persoana din grup a mentionat ca, de fapt, este un spatiu destinat
publicului larg, iar bodyguard-ul i-a indicat un afis pe care scria ce fusese afirmat inainte :
«Clubul isi rezerva dreptul de a-si selecta clientela». Intre timp, cuplul format din doua persoane
intrase in discoteca platind doar biletul la intrare, fara sa ii fie solicitata rezervare.

In data de 21.11.2006, Romani CRISS a formulat o plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii, privind refuzarea accesului celor 5 tineri in discoteca Twice, local
deschis publicului larg, de catre angajatii discotecii.

Prin hotararea nr. 329 din 8 octombrie 2007, Colegiul Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii a constatat, inter alia, urmatoarele:

- prin interdictia impusa grupului de tineri romi de a intra in discoteca “Twice”, in raport
cu ceilalti tineri si, la fel, in raport cu celalalt grupul format din doi tineri romi, s-a creat o
situatie dezavantajoasa pentru acesta;
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- diferentierea de tratament pentru memebrii celor doua grupuri, dintre primul grup si
restul tinerilor, in ceea ce priveste accesul liber intr-un loc public, nu poate fi justificata
obiectiv, de un scop legitim, iar metodele de atingere a scopului ar fi trebuit sa fie
adecvate si necesare, in sensul permiterii accesului in discoteca pe baza de rezervare,
ceea ce ar fi trebuit solicitat tuturor clientilor;

- criteriul pe baza caruia a fost realizata restrictia grupului de tineri a fost de natura etnica,
in speta apartenenta acestora la etnia roma.

In consecinta, Colegiul Director a dispus:
1. “Aspectele sesizate constituie fapte de discriminare conform art. 2, art. 10 si art.

14 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, republicata.

2. se aplica sanctiunea contraventionala “avertisment” TWICE Club SRL...”

In baza hotararii CNCD, Romani CRISS va initia o actiune in fata instantei de judecata, prin care
va solicita obligarea paratei la permiterea accesului, in viitor, pentru membrii comunitatii rome,
obligarea paratei la publicarea de scuze publice si publicarea dispozitivului hotararii instantei de
judecata la vederea clientilor si a potentialilor clienti, in incinta si in exteriorul clubului.

II.6.1.4 CRISS vs. Clubul Maxx - Bucuresti

In data de 29.09.2006, un grup de 7 tineri au intentionat sa intre in discoteca « Maxx », situata in
Splaiul Independentei nr 290, Bucuresti, cu scopul de a beneficia de aceleasi servicii oferite
publicului larg. Tinerii s-au grupat astfel : in intr-un grup de 5 persoane de etnie roma, cu tenul
inchis la culoare si intr-unul format din 2 persoane, una de etnie roma, cu tenul deschis la
culoare, si o persoana ne-roma, cu tenul de asemenea deschis la culoare. La intrarea in club, unul
dintre bodyguarzii aflati la usa le-a cerut sa prezinte carnetele de student, in lipsa carora nu ar fi
avut acces in discoteca. Doua dintre persoanele din primul grup au prezentat carnetele de student,
astfel fiindu-le permis accesul in discoteca. Celelalte trei persoane din primul grup au intampinat,
in continuare, dificultati, nefiind lasate sa intre in discoteca pe motivul neprezentarii carnetului
de student.

Intre timp, cele doua persoane din al doilea grup au intrebat un bodyguard daca pot intra in
discoteca Li s-a raspuns ca pot intra fara nici o problema, nefiindu-le solicitat carnetul de
student.

In data de 21.11.2006, Romani CRISS a formulat o plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii, privind refuzarea accesului celor 3 tineri in discoteca “Maxx”, local
deschis publicului larg, de catre angajatii discotecii.

Prin hotararea nr. 135 din 24.05.2007, Colegiul Director al CNCD, cu 5 voturi pentru si 2
impotriva, a dispus ca faptele prezentate nu sunt fapte de discriminare, in conformitate cu
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prevederile Ordonantei de Guvern nr. 137/2000 republicata, neexistand probe in acest sens si, in
consecinta, clasarea petitiei.

Romani CRISS a contestat decizia Colegiului Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii in fata Curtii de Apel Bucuresti, cauza fiind in prezent pe rolul
instantei.

II.6.1.5 CRISS vs Clubul Bavaria

In data de 30.09.2006, un grup de 7 tineri au intentionat sa intre in discoteca Bavaria, situata in
Strada Orhideelor nr. 19 din Bucuresti, cu scopul de a beneficia de acelasi servicii oferite
publicului larg. Pentru aceasta, tinerii s-au grupat astfel: in primul grup, 5 persoane de etnie roma
cu tenul inchis la culoare, iar in al doilea grup 2 persoane, una de etnie roma cu tenul deschis la
culoare, iar cealalta ne-roma, cu tenul de asemenea deschis la culoare.

Primul grup, la incercarea de a intra in discoteca, a fost oprit de doi bodyguarzi, care le-au
comunicat celor 5 ca nu pot intra. Cerandu-le carnetul de student, o persoana din grup a
specificat ca are asupra sa acest document. Unul dintre bodyguarzi l-a lasat astfel sa intre in
discoteca, insa acesta a preferat sa ramana alaturi de ceilalti patru carora nu le era permisa
intrarea. Una dintre persoane a intrebat daca numai carnetul de student este o conditie pentru a
intra in discoteca, iar bodyguard-ul a specificat doar ca nu pot intra. Aceeasi persoana din grup a
intrebat daca, de fapt, niciodata nu vor putea intra in club, si motivul pentru aceasta. Raspunsul a
fost ca acolo este un club privat si ca isi poate selecta clientii. La insistentele aceleiasi persoane
pentru a afla motivul pentru care le este permis sa intre, unul dintre bodyguarzi a mentionat ca
«Patronul face ura de rasa». Persoana cu care bodyguard-ul se afla in dialog a intrebat daca
aceasta inseamna ca «Tiganii nu au voie» acolo, iar raspunsul bodyguard-ului a fost afirmativ.
Intre timp, celalalt grup, format din 2 persoane, a putut intra in discoteca fara a intampina nici un
fel de probleme si fara a li se solicita carnetul de student.

In data de 21.11.2006, Romani CRISS a formulat o plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii, privind refuzarea accesului celor 5 tineri intr-un local deschis
publicului de catre angajatii discotecii Bavaria.

Prin hotararea nr. 307 din 8 septembrie 2007, Colegiul Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii a constatat, inter alia, urmatoarele:

1. prin interdictia impusa grupului de tineri romi cu tenul de culoare închisă in raport cu
ceilalti tineri romi cu tenul deschis la culoare de a intra in discoteca “Bavaria”, precum şi
in raport cu ceilalti tineri si, s-a creat o situatie dezavantajoasa acestuia;
2. criteriul pe baza caruia a fost realizata restrictia grupului de tineri a fost etnia acestora,
mai exact apartenenta acestora la etnia roma, pe baza heteroidentificării ;

3. personalul de ordine a incalcat principiul tratamentului egal atunci cand, pe
parcursul legitimarii persoanelor care doreau sa intre in discoteca, au distins intre
persoane care sunt in situatii analoage.

In consecinta, Colegiul Director al CNCD a dispus:
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1. “Aspectele sesizate constituie fapte de discriminare conform art. 2, art. 10 si art. 14 din
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
republicata.

2. se aplica sanctiunea contraventionala “avertisment” SC Bavaria Beer Productie SRL...”

In baza hotararii CNCD, Romani CRISS va initia o actiune in fata instantei de judecata, prin care
va solicita obligarea la permiterea accesului, in viitor, pentru membrii comunitatii rome,
obligarea la publicarea de scuze publice si publicarea dispozitivului hotararii instantei de
judecata la vederea clientilor si a potentialilor clienti, in incinta si in exeriorul clubului.

II.6.1.6 Caz CRISS vs Discoteca “Mirage” (Craiova)

n data de 25.02.2007, organizaţiile Romani CRISS şi Amaro Suno au organizat o acţiune de
testare pentru probarea discriminării privind accesul în locurile deschise publicului larg. Astfel,
un grup de 7 tineri au intenţionat să intre în discoteca “Mirage”, situată în str. Ghorghe. Doja,
Craiova, jud. Dolj, cu scopul de a beneficia de aceleaşi servicii oferite publicului larg. Pentru
aceasta, cei 7 tinerii au format doua grupuri dupa cum urmeaza : unul format din 4 persoane de
etnie romă cu tenul închis la culoare, iar cel de-al doilea din  4 persoane, 3 de etnie romă cu tenul
deschis si o persoana ne-romă cu tenul, de asemenea, deschis la culoare.

Cei 4 tineri din primul grup au fost opriţi de către bodyguarzi şi le-a fost precizat faptul că nu pot
intra în discotecă, deoarece locul este închiriat pentru întreaga noapte. La întrebările repetate ale
tinerilor, unul dintre bodyguarzi a menţionat că patronul discotecii a decis ca persoanele mai
închise la culoare să nu intre în discotecă. De asemenea, tinerilor li s-a spus că singurul ţigan pe
care patronul îl primeşte în discotecă este domnul Fulgerică.

În timp ce primului grup ii era oprit accesul în incinta clubului, celălalt grup, format tot din 4
persoane, şi-a făcut apariţia. Aceştia din urmă au intrat în discotecă fără a fi restricţionaţi, plătind
doar contravaloarea biletului. Una dintre persoanele cu tenul deschis la culoare a fost întrebată,
de către un tânăr din primul grup, dacă a închiriat discoteca pentru acea seară. Răspunsul a fost
negativ, toţi cei 4 tineri cărora li s-a permis accesul în discotecă venind pentru prima dată în acel
loc.

Persoanele cărora le-a fost îngrădit accesul în discoteca «Mirage», de etnie romă, cu tenul închis
la culoare, sunt G.N., A.B., M.M. si L.R..

Romani CRISS va sesiza CNCD cu privire la refuzarea accesului celor 4 tineri, intr-un local
deschis publicului, de catre angajatii discotecii “Mirage”, lucru ce a condus la incalcarea
dispozitiilor OG 137/2000 republicata.
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II.6.2 Concluzii referitoare la discriminarea in cazul accesului romilor in locuri si la
serviciile publice

 Hotararile Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nu au un caracter
descurajant pentru contravenient, in sensul art. 15 din Directiva 43/2000 a Uniunii
Europene. Astfel, sanctiunile aplicate nu sunt proportionale, avand in vedere, inter alia,
ca faptele de discriminare prezentate au fost savarsite impotriva unui grup de persoane;

 Solutionarea cazurilor de catre CNCD nu asigura mereu “satisfactie” in timp util
victimelor. Plangerile adresate consiliului sunt uneori solutionate chiar dupa o perioada
de aproape un an de zile (ex. cazul CRISS vs. Club “TWICE” Bucuresti), o perioada
excesiva raportat la complexitatea cazului. Mai mult decat atat, O.G. 137/2000
republicata prevede un termen de 90 de zile pentru solutionarea plangerii;

 In paralel cu efectuarea demersurilor legale, este necesara si constientizarea patronilor de
cluburi, precum si a publicului larg, cu privire la pericolul social constituit de asemenea
comportamente, precum şi faptul că îngrădirea accesului unei persoane într-ul loc public
reprezintă o contravenţie atunci când îngrădirea este motivată de un criteriu de
discriminare, inclusiv cel etnic. Acest lucru poate avea loc, spre exemplu, prin
organizarea unor mese rotunde sau printr-o mai buna popularizare a masurilor legale
dispuse in aceste tipuri de cazuri de discriminare, in vederea descurajarii unor asemenea
manifestari pe viitor.

III. Concluzii şi recomandări

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2002 indică 535.140 de persoane
care s-au declarat ca fiind de etnie romă, ceea ce înseamă 2,45% din populaţia României (total
21.680.974 persoane).

Există o accepţiune generală a sociologilor şi altor cercetători în domeniu că numărul real
de romi din România depăşeşte cu mult numărul înregistrat oficial. Un studiu sociologic recent319

estimează, în limita minimă, 730.174 romi, iar în varianta maximală, 968.275 romi. Alte
documente vorbesc de peste un milion de romi şi ajung chiar la peste două milioane de romi
aflaţi în România.

Indiferent de datele statistice oferite, situaţia romilor continuă să fie una dificilă atunci
când vorbim despre respectarea drepturilor omului, despre accesul la bunuri şi servicii, despre
relaţiile cu autorităţile publice, în special cu cele de la nivel local.

Problemele care afectează astăzi comunităţile de romi din România îşi au rădăcinile în
excluderea socială istorică, în discriminare, stereotipuri şi prejudecăţi şi, în anumite cazuri, în
stilul de viaţă tradiţional, adesea netolerat de restul societăţii.

Respectarea drepturilor omului şi libertăţilor civile cuvenite cetăţenilor români de etnie
romă rămâne doar o sintagmă des întâlnită în strategiile guvernamentale, în planurile de acţiune
ale instituţiilor publice şi un deziderat al organizaţiilor neguvernamentale.

319 EUMAP, „Roma Participation Program” Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, acces la
educaţie de calitate pentru romii din România, Open Society Institute, 2007
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Având în vedere că asumarea responsabilităţii cu privire la situaţia extrem de dificila a
comunităţilor de romi s-a făcut, în mod oficial, în anul 2001 prin adoptarea de către Guvernul
României a „Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor”, putem vorbi despre o istorie recentă
a măsurilor privind combaterea excluziunii sociale şi discriminării comunităţilor de romi. De
asemenea, legislaţia cadru privind prevenirea şi sancţionarea discriminării a apărut în cadrul
juridic românesc în urmă cu 7 ani, o data cu adoptarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, instituţia abilitată să implementeze aceste
prevederi legale, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, fiind înfiinţată în anul
2002.

În acest context, capitolul de faţă dorește să sublinieze plusurile şi minusurile cadrului
legislativ actual, dar şi modul în care aceste prevederi sunt puse în practică, pentru a crea o
imagine cat mai fidela a situatiei drepturilor omului in Romania anului 2007.

III.1 Cadrul legislativ şi instituţional

Cadrul legal cu privire la protecţia persoanelor împotriva discriminării s-a dezvoltat
progresiv în România, în special în ultimii 5 ani, începând cu adoptarea Ordonanţei de Guvern
nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Până la acest moment, prevederile legale referitoare la problematica discriminării şi
egalităţii de şanse apăreau în diferite acte normative, inclusiv în Consituţia României. Aceste
prevederi erau completate cu pactele şi tratatele internaţionale privind protecţia drepturilor
omului, ratificate de România.

Odată cu apariţia O.G. nr. 137/2000, înainte chiar de apariţia celor două directive
europene referitoare la problematica discriminării (Directiva nr. 43/2000 şi Directiva nr.
78/2000), statul român s-a văzut pus în situaţia armonizării legislaţiei interne cu noile direcţii în
domeniu ale Uniunii Europene, fapt ce a determinat modificari legislative ale O.G. nr. 137/2000
(ulterior modificată şi completată prin Legea nr. 48/2002, OG. nr. 77/2003, Legea nr. 27/2004,
Legea nr. 324/2006, fiind republicată în februarie 2007).

Iniţiative similare în materie penală s-au materializat prin adoptarea OUG nr. 31/2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
(adoptată şi modificată prin Legea nr. 107/2006) şi prin revizuirea Codului penal prin Legea nr.
278/2006).

La nivelul politicilor publice, Strategia Guvernului pentru Îmbunătăţirea Situaţiei
Romilor, adoptată prin H.G. nr. 430/2001, a fost modificată şi completată prin H.G. 522/2006,

III.1.1 În materie constituţională

Principalul text de lege ce reglementează principiul egalităţii de tratament este art. 16, alin. 1
din Constituţia României, potrivit caruia “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor
publice, fără privilegii sau discriminări”. Articolul statuează clauza generală, fundamentală a
nediscriminării tuturor cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice.

Legea fundamentală nu defineşte însă “discriminarea”, lăsând în sarcina altor legi această
definiţia. Astfel, definiţia discriminării se regăseşte în mai multe documente legislative: O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Legea nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Codul muncii.
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De lege ferenda, această situaţie ar trebui remediată prin includerea în legea fundamentală a
definiţiei discriminării, fără a mai lăsa atfel posibilitatea apariţiei de proiecte de acte normative
ce pot conţine definiţii diferite ale aceleiaşi situaţii de drept, situatie care poate crea confuzie şi
interpretări juridice contrare spiritului instrumentelor fundamentale de protecţie a drepturilor
omului.

De asemenea, Constituţia României, prin art. 30 referitor la libertatea de exprimare, aduce
unele limitări ale acestui drept, în acord cu prevederile Recomandării nr. 7 a ECRI, interzicând
“îndemnul la ... ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare....

Cu toate acestea, limitarea libertăţii de exprimare asigură o protecţie mai redusă decât
propunerea ECRI, care face referire la combaterea rasismului, ceea ce ar include şi afirmaţiile cu
caracter discriminatoriu sau rasist, şi nu numai îndemnul sau incitarea.

În contextul actual, în care discursul public al diferiţilor formatori de opinie din spaţiul
public românesc (politicieni, jurnalişti sau alte persoane cu influenţă în sfera publică) abunda,
inca, in referiri cu caracter discriminatoriu şi rasist, indiferent că vorbim despre remarcile cu
privire la comunitatea romă, la problematica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi sau la alte
grupuri vulnerabile, considerăm că extinderea protecţiei constituţionale şi cu privire la referiri cu
caracter discriminatoriu, rasist, antisemit ar reprezenta un pas inainte, o consolidare a
mecanismelor de protecţie a drepturilor omului si combatere a discriminării.

III.1.2 În materie penală

Modificarea Codului Penal prin Legea nr. 278/2006 a reprezentat un pas înainte în
protecţia persoanelor împotriva discriminării.

Textele relevante în domeniul penal sunt reprezentate de art. 75 lit. c¹, art. 166, art. 247,
art. 317, art. 318 şi art. 357, precum şi prevederile OUG. Nr. 31/2002 privind interzicerea
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (adoptată şi
modificată prin Legea nr. 107/2006).

Cu toate că prin art. 75 lit. c¹ din Codul penal a fost introdusă ca şi circumstanţă
agravantă motivaţia discriminatorie, această prevedere nu a fost urmată şi de o prevedere
specială referitoare la motivaţia parţială sau motivaţia totală cu privire la săvârşirea faptei penale
bazată pe o asemenea motivaţie, fapt care, în practica, duce la dificultatea de a proba motivaţia
discriminatorie în săvârşirea faptei, precum şi dacă motivaţia discriminatorie a jucat un rol
preponderent faţă de alte motivaţii.

De asemenea, nu există în Codul penal o prevedere specială cu privire la incriminarea
modificării forţate a compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone sau localităţi, aceasta
rămânând în continuare o faptă contravenţională, potrivit prevederilor O.G. nr. 137/2000.

Referitor la acest aspect, dorim să menționăm o serie de cazuri de evacuare forţată a
comunităţilor de romi şi mutarea acestora la marginea localităţilor, în locuri improprii locuirii,
majoritatea periculoase pentru sănătatea şi viaţa celor evacuaţi (ex. Cazul Miercurea Ciuc).

Considerăm utilă pentru evitarea acestor situaţii atât incriminarea actelor de modificare
forţată a compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone sau localităţi, precum şi angajarea
răspunderii penale a autorităţilor publice locale care se fac vinovate de asemenea măsuri. În
opinia noastră, aceasta reprezentând singura soluţie în sensul responsabilizarii autorităţilor locale
în respectarea drepturilor omului, în special a dreptului la locuire şi a dreptului la sănătate, în
relaţia cu comunităţile defavorizate.
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O asemenea prevedere este în deplin acord nu numai cu situaţiile de fapt din România,
dar şi cu prevederile art. 16 din Convenţia-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale,
ratificată de România prin Legea nr. 33/1995, care dispune ca “Părţile se vor abţine să ia măsuri
care, modificând proporţiile populaţiei din arii locuite de persoane aparţinând minorităţilor
naţionale, sunt îndreptate împotriva drepturilor şi libertăţilor decurgând din principiile înscrise
în prezenta convenţie – cadru.”

Referitor la prevederile Legii 107/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a
guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvarşirea unor
infracţiuni contra păcii si omenirii, acest act normativ a adus îmbunătăţiri în special prin
incriminarea unor conduite ilicite referitoare la confecţionarea, vânzarea, răspândirea, deţinerea
şi utilizarea în public a simbolurilor fascise, rasiste sau naziste şi, un aspect deosebit de
important, posibilitatea dizolvării persoanei juridice în cazul săvârşirii unor infracţiuni expres
prevăzute de actul normativ, contribuind astfel la combaterea extremismului, rasismului şi
xenofobiei, sub controlul instanţei de judecată.

Mai mult, în pofida prevederilor Legii 107/2006 pentru aprobarea Ordonantei de
Urgenta a guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvarşirea unor infracţiuni contra păcii si omenirii, TVR l-a inclus pe Ion Antonescu in
proiectul “Mari romani”, contribuind astfel la promovarea cultului unei persoane care e inclusă
în ipoteza prevederilor acestui act normativ.

Cu toate acestea, remarcăm că deşi OUG nr. 31/2002 prevedea sancţiuni substanţiale
pentru infracţiunile mai sus enumerate, prin legea de adoptare, nr. 107/2006, aceste sancţiuni au
fost diminuate. Trebuie precizat faptul că diminuarea cuantumului pedepselor nu face decât să
încurajeze actele extremiste sau, în cel mai rău caz, să dovedească toleranţa societăţii româneşti
şi a legislativului faţă de asemenea situaţii.

Prevederile Codului de procedură penală referitoare la utilizarea limbii materne în
justiţie reprezintă unul din drepturile dobândite de minorităţile naţionale.

Astfel, art. 8 din Codul de procedură penală intorduce obligaţia ca părţilor şi altor
persoane chemate în faţa organelor judiuciare să li se asigure folosirea limbii materne. Părţile
care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română, ori nu se pot exprima, li se asigură, în mod gratuit,
posibilitatea de a lua cunoştiinţă de piesele dosarului, dreptul de a vorbi și dreptul de a pune
concluzii în instanţă prin interpret. Prevederi similare sunt stipulate şi de art. 142 din Codul de
procedură civilă, precum şi în legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi în Legea nr.
360/2002 privind Statutul poliţistului.

Cu toate acestea, în practică, prevederea nu este întotdeauna respectată, având în vedere
anumite impedimente, în special atunci când este vorba despre respectarea drepturilor lingvistice
în poliţie.

Un prim aspect este legat de faptul că sintagma prevăzută în legislaţie, “persoane care
cunosc limba minorităţii naţionale”, este vagă şi interpretabilă. Trebuie avut în vedere că, pentru
personele cu o pregătire şcolară precară, limba în care se exprimă şi pe care o înţeleg reprezintă
altceva decât cunoaşterea unor termeni tehnici specifici (în comparaţie cu cunoaşterea unui
limbaj uzual). Chiar şi aşa, trebuie precizat faptul că traducerile nu sunt satisfăcătoare din punct
de vedere calitativ acolo unde nu sunt utilizaţi traducători autorizaţi.

În acest context, acordarea organizaţiilor non-guvernamentale care au drept scop
promovarea şi apărarea drepturilor omului calitate procesuală activă în cursul cercetărilor, atunci
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când se constată că persoanele implicate aparţin unei minorităţi etnice, că persoanele respective
nu ştiu să scrie şi să citească şi necesită asistenţă în utilizarea limbii în care se administrează
justiţia sau în care are loc procedura de urmărire penală, poate reprezenta o soluţie în asigurarea,
în această etapă, a respectării drepturilor minorităţilor de a utiliza limba maternă în faţa
autorităţilor publice.

III.1.3 În materie administrativă şi civilă

Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 324/2006, reprezintă legea specială în
domeniul prevenirii şi combaterii discriminării în România, creând nu doar cadrul legal privind
sancţionarea faptelor de discriminare, ci şi cadrul instituţional cu atribuţii în acest domeniu.

Modificările substanţiale ale legislaţiei antidiscriminare s-au realizat pe fondul
negocierilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană, fapt ce a determinat adoptarea
aquis-ului european în domeniu.

Deşi reprezintă un pas important în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, există
aspecte care nu au fost soluţionatesi ţin nu doar de cadrul legislativ, dar şi de cadrul instituţional
şi jurisprudenţa CNCD.

În ce priveşte cadrul legislativ, există aspecte ce nu au fost prevăzute în O.G. nr.
137/2000, dar care reprezintă situaţii grave de discriminare.

Segregarea reprezintă una dintre cele mai grave forme de discriminare, cu atât mai mult
cu cât afectează în special comunitatea romă, cu privire la accesul la educaţie şi la locuire. Deşi,
în practică, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a pronunţat în mai multe
rânduri prin hotărâri cu privire la existenţa segregării în educaţie, în legea specială privind
prevenirea şi sancţionarea discriminării nu există o definiţie a fenomenului şi nici prevederi
speciale adresate acestei forme grave de discriminare. Se mai poate menţiona că în toate cazurile
de segregare în educaţie sancţionate de către CNCD, criteriul care a stat la baza discriminării a
fost cel al aparteneţei la grupul etnic al romilor.

De asemenea, prevederi privind discriminarea prin asociere, ordinul de a discrimina,
incitarea la discriminare şi complicitatea la discriminare, situaţii ce pot fi întâlnite în practică,
nu au fost definite şi incriminate în legea specială. Este evident faptul că doar o interpretare
extensivă a definiţiei discriminării, precum şi coroborarea prevederilor legii speciale cu prevederi
din alte acte normative, a dus la constatarea de fapte de discriminare în practica CNCD.
Considerăm utilă însă modificarea legii speciale prin introducerea unor prevderi care să acopere
toate situaţiile de discriminare întâlnite în practică, având în vedere că situaţii grave de
discriminare nu trebuie lasate nesancţionate, iar interpretrea legii legată doar de “bună-voinţa”
membrilor Colegiului Director al CNCD şi a instanţelor de judecată.

Referitor la cadrul instituţional de aplicare a legii, OG. Nr. 137/2000 prevedere atribuţiile
instituţiei, numirea membrilor Colegiului Director al CNCD precum şi câteva repere procedurale
privind activitatea de soluţionare a cazurilor de discriminare.

În ceea ce priveşte atribuţiile CNCD, unul dintre principalele aspecte ce necesită
clarificare este medierea cazurilor de discriminare.

Având în vedere faptul că această prevedere nu poate fi interpretată în afara legii speciale
privind medierea, trebuie avut în vedere faptul că, în cazul unui conflict determinat de
disciminare, CNCD nu poate decât să investigheze situaţia şi, atunci când se constată
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discriminarea, trebuie să aplice o sancţiune. În aceste condiţii, CNCD nu poate realiza o mediere
din următoarelor motive:

- Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare  a conflictelor pe cale
amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de
neutralitate, impartialitate si confidentialitate. Medierea se bazeazã pe încrederea pe care
pãrtile o acordã mediatorului, ca persoanã aptã sã faciliteze negocierile dintre ele si sã le
sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile,
eficiente si durabile (Articolul 1 alin.1 si 2 din Legea nr. 192/2006). În aceste condiţii,
este dificil de stabilit cum CNCD ar putea juca rolul mediatorului atunci când este sesizat
de către victima discriminării pentru a sancţiona o faptă de discriminare, instituţia având
mai degraba rol de „judecător”, decât de mediator;

- Având în vedere faptul că medierea nu se poate aplica în conflictele de muncă, CNCD ar
trebui să excepteze de la posibilitatea medierii situaţiile în care discriminarea a avut loc în
sfera raporturilor de muncă (aceste reprezentând un domeniu important in care se
inregistreaza discriminari ale cetatenilor romani de etnie roma).
În aceste condiţii, această atribuţie ar trebui revizută în sensul intorducerii unei proceduri

prealabile privind soluţionarea pe cale amiabilă a unei situaţii discriminatorii, în special în
domeniul discriminării indirecte, atunci când actele, prevederile, ordinele sau regulamentele
aparent neutre nu şi-au produs încă efectele în practică.

O altă problemă, încă nerezolvată, o reprezintă caracterul administrativ-jurisdicţional al
activităţii CNCD. Deşi în practică instituţia aplică “regulile jocului” ce caracterizeză instituţiile
cu acest tip de activitate, acest aspect nu a fost încă clarificat nici prin prevederile legii speciale
şi nici prin Procedura de soluţionare a petiţiilor pe care CNCD nu a făcut-o publică încă, după o
activitate de 5 ani.

Considerăm că aceste aspecte, lipsa unei proceduri de soluţionare a petiţiilor şi  lipsa
clarificării naturii activităţii CNCD în soluţionarea petiţiilor, crează o situaţie neclară asupra
naturii juridice a hotărârilor CNCD, dar poate crea şi situaţii de abuz în soluţionarea petiţiilor
(referitor la procedura audierilor, citarea părţilor, termenele de citare, documentele depuse, etc.)

Considerăm extrem de importantă elaborarea “Procedurii CNCD de soluţionare a
petiţiilor”, document ce ar trebui să clarifice şi natura activităţii instituţiei cu privire la
soluţionarea petiţiilor şi publicarea acestei proceduri în Monitorul Oficial al Rom\niei pentru a
deveni accesibilă tuturor persoanelor implicate în soluţionarea cazurilor de discriminare în faţa
CNCD.

În ceea ce priveşte capacitatea administrativă a instituţiei, un pas important în obţinerea
independenţei instituţionale s-a realizat prin trecerea CNCD sub coordonarea Parlamentului
României.

Cu toate acestea, procedura de numire a membrilor Colegiului Director al CNCD prezintă
riscul unor numiri pe criterii de afinitate politică, în dauna competenţei în domeniul combaterii
discriminării şi respectării drepturilor omului, lucru ce va conduce la scăderea semnificativă a
expertizei la nivelul colegiului director şi, implicit, la disfuncţionalitaţi instituţionale majore.

Dezbaterea publică a candidaturilor depuse la parlament pentru numire şi evaluarea
concretă a activităţilor pe care fiecare candidat le-a desfăşurat în domeniul drepturilor omului şi
combaterii discriminării ar reprezenta garanţii în plus că în cadrul Colegiului Director al CNCD
vor fi numite persoane îndreptăţite să facă parte din acestă instituţie.

De asemenea, referitor la capacitatea administrativă a instituţiei, este necesară înfiinţarea
birourilor judeţene sau regionale prevăzute de lege, considerând că, în acest fel, o parte dintre
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situaţiile în care termenele de soluţionare a petiţiilor vor fi rezolvate, având în vedere faptul că
aceste întârzieri crează nu doar neîncrederea petenţilor în activitatea CNCD, dar şi
imposibilitatea aplicării de sancţiuni în cazurile de discriminare.

În urma evaluării legislaţiei în domeniu, câteva concluzii se pot desprinde:

Cadrul legislativ românesc acoperă, în mare parte, problematica discriminării şi respectării
drepturilor omului, dar de multe ori aceste reglementării sunt disparate, existând şi suprapuneri
de prevederi referitoare la acelaşi aspect (ex. Definiţia discriminării ce poate fi întâlnită în mai
multe acte normative). De asemenea, există numeroase suprapuneri de atribuţii in cazul unui
numar semnificativ de instituţii,referitoare la acelaşi domeniu (ex. au existat suprapuneri de
atribuţii ale CNCD şi ANES, sau ale CNCD şi Inspecţia Muncii).
Considerăm că principalul scop al acestor prevederi este crearea unui cadru legislativ clar şi
coerent care să poată asigura o protecţie efectivă a drepturilor, or, o protecţie eficientă presupune
asigurarea efectivă a respectarii acestor drepturi.

Considerăm că o clarificare a acestei situaţii este imperios necesară atât cu privire la
suprapunerile legislative, cât şi cu privire la cele instituţionale.

În ceea ce priveşte cadrul instituţional, trebuie precizat faptul că, indiferent dacă ne
referim la CNCD ca principal actor în respectarea principiului nediscriminării, fie că ne referim
la celelalte insituţii cu atribuţii privind asigurarea egalităţii de şanse şi respectarea drepturilor
minorităţilor, acestea trebuie să îşi asume un rol proactiv în prevenire situaţiilor de discriminare
şi în asigurarea unei monitorizări efective a cazurilor sanctionate precum şi în asigurarea asistării
victimelor actelor de discriminare.

III.2 Conduita oficialilor responsabili cu aplicarea legii

Este evident faptul că una dintre principalele concluzii desprinse din discuția pe marginea
acestei probleme se referă la pregătirea personalului cu privire la protecţia drepturilor omului şi,
în special, cu privire la minoritatea romă.

În acest sens, includerea în curricula de pregătirea profesională continuă pentru
personalul existent a cursurilor privind respectarea drepturilor omului şi nediscriminarea ar putea
avea efecte benefice pe termen lung.

De asemenea, introducerea în curriculele  instituțiilor de învățământ ale Ministerului
Administației și Internelor a unor cursuri cu aceeaşi tematică ar putea preveni apariţia de cazuri
de abuz din partea poliţiştilor.

Referitor la utilizarea limbii materne în relația cu autorităţilor publice, problema legată de
angajarea de poliţişti cunoscători ai limbilor minoritare reprezintă o serioasă provocare. O
modalitate de a rezolva această problemă presupune atât atragerea în şcolile de poliţie a
potențialilor candidaţi din rândul minorităţilor, inclusiv cea romă, precum şi încadrarea de
persoane care vorbesc limbile minorităţilor.

Pentru evitarea abuzurilor comise de poliţişti, dar şi pentru sancţionarea celor care încalcă
procedurile legale, considerăm că se impune adoptarea următoarelor măsuri:

- activarea Comisiei Ministeriale pentru Romi a Ministerului Administrației și Internelor
la care să participe organizaţiile neguvernamentale active în sfera protecției drepturilor romilor,
comisie în care să poată fi dezbătute cazurile concrete de abuzuri, într-o manieră
nejurisdicţională;
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- elaborarea unor proceduri imparţiale de evaluare si verificare a intervenţiei oficialilor
responsabili cu aplicarea legii şi aplicarea acestor proceduri în cazurile concrete de abuz;

- organizarea de cursuri de pregătire a lucrătorilor din poliţie cu privire la respectarea
drepturilor omului şi la tipuri de acţiune în comunităţile multiculturale.

Un prim pas ar fi înfiinţarea unui organism independent de investigare, care să nu fie
alcătuit exclusiv din poliţişti, care să respecte principiul transparenţei şi să poată derula anchete
efective, conform standardelor constituționale şi internaţionale, în conformitate cu recomandările
Comisiei Europene împotriva Rasismului si Intoleranţei (ECRI).

III.3 Politicile educationale si nediscriminarea: desegregarea scolara a copiilor romi

In februarie 2007, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Organizatia pentru Securitate si
Cooperare in Europa, Romani CRISS, Centrul Romilor “Amare Rromentza”, Institutul
Intercultural Timisoara si Salvati Copiii au semnat un memorandum de cooperare privind
asigurarea accesului egal al copiilor romi la o educatie de calitate prin desegregare  si
promovarea educatiei pentru identitate. .

Prin acest memorandum, semnatarii se obligau sa elaboreze o strategie pentru
desegregarea sistemului de invatamant. Ca urmare a acestei cooperari si a “descoperirilor” din
cadrul Programului PHARE, la data de 19 iulie 2007, Ministrul Educatiei si Cercetarii a emis
Ordinul 1540/2007 cu obiectivul de a preveni, interzice si elimina segregarea in educatie.

In aceeasi perioada, Ministrul Educatiei a mai semnat doua ordine importante, unul
privind normele de incadrare si de activitate a mediatorului scolar (Ordinul 1539/19.07.2007) si
altul privind dezvoltarea problematicii diversitatii in curriculumul national (Ordinul
1529/18.07.2007).

Este evident că principala problemă în domeniul educaţiei se referă la segregarea copiilor
romi în sistemul de învăţământ. Chiar dacă primul caz de segregare semnalat oficial şi sancţionat
a fost în anul 2003, chiar dacă în anul 2004 Ministerul Educaţiei, printr-o notificare, vorbea
despre segregare ca fiind o formă gravă de discriminare şi interzicea segregarea în şcoli, în
practică există în continuare clase şi şcoli segregate pe criteriul etnic şi există în continuare cadre
didactice care nu au auzit sau nu au dorit să pună în aplicare Notificarea şi Ordinul Ministrului
Educaţiei privind interzicerea acestei practici.

În aceste condiţii, o primă recomandare are în vedere comunicarea clară şi neîntârziată a
celor două documente către toate inspectoratele şcolare şi către toate şcolile din România,
indiferent de nivelul de studii, pentru a preîntâmpina, cel puţin, situaţiile în care aceste
documente nu sunt cunoscute. De asemenea, monitorizarea implementării acestor ordine ar
trebui să reprezinte o prioritate pentru Ministerul Educaţiei.

Considerăm că este, de asemenea, necesară intorducerea în cursurile de formare
profesională continuă a cadrelor didactice a cursurilor privind respectarea drepturilor omului şi
antidiscriminare, precum şi cursuri privind abordarea comunicării interculturale.

De asemenea, este necesara crearea grupului de lucru permanent la nivelul MECI, potrivit
Ordinului nr. 1540/2007, şi participarea organizaţiilor neguvernamentale ale romilor la acest
grup de lucru şi monitorizarea respectării indicatorilor de calitate în accesul romilor la educaţie.

Pe termen lung, este necesară modificarea Legii învăţământului prin introducerea unor
articole privind interzicerea segregării în educaţie şi introducerea de sancţiuni severe pentru
persoanele responsabile de segregare, indici de evaluare a calităţii învăţământului şi mijloace
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efective de evaluare, prevederi in sensul intzerzicerii discriminării în educaţie, introducerea în
curricula de învăţământ a educatiei interculturale.

Având în vedere lipsa unor prevederi clare privind interzicerea şi sancţionarea, precum şi
monitorizarea ulterioară in cazul unei fapte de segregare, emiterea de către CNCD a unei
instrucţiuni privind desgregarea şcolară poate reprezenta o soluţie imediată până la modificarea
Legii învăţământului.

III.4 Dreptul romilor la locuire

Problema accesului comunităţilor de romi la locuire adecvată şi de calitate rămâne una
dintre cele mai spinoase probleme pe care le intâmpină comunitatea, cu atât mai mult cu cât
această problemă generează multe alte situaţii de inegalitate.

În ceea ce priveşte cadrul legal, se impun anumite precizări, comentarii şi recomandări,
după cum urmează:

Legea nr. 114/1996 privind locuinţele constituie legea cadru în domeniul locuirii, instituind
câteva precizări cu referitoare la standardele minimale în domeniu.
Cu toate acestea, actul normativ este depăşit din punct de vedere al realităţilor actuale, mai ales al
situaţiilor practice.

Se impune astfel o reevaluare a legii locuinţei şi modificarea acesteia, astfel încât să reflecte
nevoile actuale în materie de locuire precum şi să clarifice aspecte ce ţin de reglementări privind
regulile de construcţie. Constituirea unui grup de lucru la nivelul ministerului de resort la care să
participe şi organizaţii ale romilor este necesară în situaţia actuală, când numeroase comunităţi de
romi se confruntă cu evacuări forţate si cu lipsa disponibilităţii unor autorităţi locale în soluţionarea
problemelor ce ţin de legalizarea aşezărilor informale de romi.

O primă problemă ce necesită o soluţionare urgentă ţine de legalizarea aşezărilor informale
de romi.

Din cauza aşezării romilor, înainte de anul 1989, pe anumite terenuri ce acum au fost
revendicate sau sunt în curs de revendicare, există posiblitatea creării de conflicte grave în
comunităţi, acolo unde proprietarii de drept ai terenurilor cer evacuarea romilor de pe terenurile a
căror proprietate au redobândit-o.

Este evident faptul că, prin asemenea măsuri şi prin lipsa de reacţie a autorităţilor locale, un
număr mare de persoane vor fi dezrădăcinate din locurile în care au trait zeci de ani, îşi pot pierde
casele, fiind lăsaţi fără niciun fel de protecţie socială.
Pentru acest motiv, se impun o serie de măsuri legislative prin care autorităţile locale să fie
determinate să soluţioneze din timp situaţiile ce ţin de dreptul la locuire al comunităţilor
ameninţate cu evacuarea, fie prin concesionarea unor terenuri din proprietatea privată a primăriilor
pe care să se poată aşeza comunităţile evacuate, fie prin identificarea altor măsuri care să prevină
evacuarea acestor persoane.

De aceeaşi problemă se leagă şi lipsa documentelor necesare pentru construcția de locuințe,
problemă ce ar trebui soluţionată cât mai grabnic de către autorităţile locale.
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Legislaţia anti-discriminare şi dreptul la locuinţă. Ordonanţa 137/ 2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, amendată în mai multe rânduri, se
apropie de standardele europene în materiesi definește discriminarea şi domeniile în care se
manifestă aceasta. În exercitarea drepturilor privind locuinţa, legea prevede că nu sunt permise
niciun fel de acte cu caracter discriminatoriu.

Astfel, articolul 1 care statuează principiul egalităţii între cetăţeni, menţionează că
privilegiile şi discriminările sunt excluse în exercitarea anumitor drepturi, inter alia, dreptul la
liberă circulaţie şi la alegerea reşedinţei, dreptul la proprietate, precum şi dreptul la locuinţă,
inclus în categoria drepturilor economice, sociale şi culturale. Legea face referire, în articolul
12,  la interzicerea „refuzului de a vinde sau de a închiria un imobil cu destinaţie de locuinţă”,
de a acorda „un credit bancar” sau de a încheia „orice alt tip de contract” din cauza
apartenenţei la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau defavorizată, vârstă, sex,
orientare sexuală sau convingeri.

Articolul 16 interzice orice acte întreprinse în scopul „modificării compoziţiei etnice,
rasiale sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi.” De asemenea, este interzis
comportamentul orientatc către determinarea părăsirii domiciliului, deportare sau îngreunarea
condiţiilor de trai, în scopul de a determina părăsirea domiciliului tradiţional al unei persoane sau
grup de persoane aparţinând unei rase, naţionalităţi, etnii sau religii, sau comunităţi, fără acordul
acestora. Acelaşi articol prevede ca şi încălcare obligarea atât a unui grup de persoane aparţinând
unei minorităţi naţionale „de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte”, cât şi a unui
grup de persoane aparţinând majorităţii „de a se stabili in localităţi, arii sau zone locuite de o
populaţie aparţinând minorităţilor naţionale.”

Articolul 17 continuă în aceeaşi notă, interzicând orice comportament îndreptat catre
„mutarea sau alungarea unei persoane sau a unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-
un imobil” datorită „apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorita convingerilor, vârstei,
sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.”

Chiar dacă există prevederi legale care sancţionează măsurile de evacuare forţată,
considerăm că aceste măsuri ar trebui incluse între prevederile Codului Penal, având în vedere
gravitatea unor astfel de fapte. Mai mult considerăm că, pentru asemenea fapte, autorităţile
publice locale ar trebui să răspundă penal având în vedere efectele deosebit de grave cauzate de
aceste măsuri (ex. Cazul Miercurea Ciuc).

III.5 Reglementări în construcţii şi dreptul la locuire

Una dintre problemele grave care afectează comunitatea romă în materie de locuire este
cea legata de zonele în care sunt amplasate aşezările. Fie ca acest lucru este cauzat exclusiv de
către autorităţile locale din cauza evacuărilor forţate (ex. Miercurea Ciuc), fie că romii s-au
aşezat într-un anumit loc din cauza lipsei unui spaţiu adecvat (ex. Cazul Pata Rât, Valea Rece),
aceste aşezări se află în imediata apropiere a unor zone deosebit de periculoase pentru sănătatea
locuitorilor (ex. gropi de gunoi, staţii de epurare a apei reziduale, lângă calea ferată, etc.).
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Considerăm de strictă urgenţă elaborarea unor reguli clare cu privire la amplasarea aşezărilor
umane şi, în special, cu prevederi care să interzică expres locurile unde nu pot fi amplasate
asemenea aşezări, atâta timp cât prevederile actuale sunt interpretate în mod eronat şi cu rea
voinţă de către autorităţile publice locale. Aceste situaţii au impact negativ de lungă durată
asupra vieţii şi sănătăţii persoanelor care locuiesc în asemenea zone, si nu în ultimul rând asupra
dezvoltarii socio-economice de ansamblu a comunitatilor de romi respective.

III.6 Discriminarea prin atingerea demnitatii

În litera O.G. nr. 137/2002 şi a normelor care au amendat actul normativ iniţial, dar şi a
clasificării de mai sus, discriminarea este în esenţă un act de “deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă” pe baza unor criterii ilegitime. În raport cu această perspectivă, O.G. nr. 137/2000
adaugă, extinde însă tema discriminării la protecţia “demnităţii personale”. Încălcarea “dreptului
la demnitate personală” pe motiv de rasă, naţionalitate etc. este interpretată drept discriminare şi
este declarată contravenţie.

O.G. nr. 137/2000 sancţionează “orice comportament manifestat în public, având caracter de
propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament
care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane
sau a unei comunităţi şi legat de apartenenţa acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie,
religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul şi orientarea
sexuală a acestuia/acesteia” (Art. 15).

Or, cea mai mare parte a comportamentelor de acest gen, care nu fac subiectul legii
penale, intră în câmpul de expresie al persoanelor; în consecință, se bucură de libertatea de
expresie, desigur, atâta timp cât nu intră în conflict cu alte drepturi ale omului, inclusiv, cu
dreptul de a nu fi discriminat. Iată de ce tema dreptului la demnitate personală pune în discuţie
problema echilibrului dintre dreptul la liberă exprimare şi la ne-discriminare.

Se pune întrebarea în ce măsură sancţionarea declaraţiilor degradante, umilitoare sau
ofensatoare poate fi, într-o societate democratică, aplicată altfel decât în cadrul proceselor civile,
dacă nu cumva aceasta este o restricţie ilegitimă, lipsită de proporţionalitate, periculoasă a
libertăţii de expresie, împiedicând dezabaterea în societate. Ceea ce deosebeşte atingerea adusă
demnităţii în sensul discriminării din O.G. nr.137/2000 faţă de insulta binecunoscută este
invocarea anumitor criterii: rasiste, de apartenenţă naţională, religioasă etc.

O observaţie aparte se impune cu privire la atingerea demnităţii prin publicarea unui
articol de presă cu caracter discriminatoriu. În această situaţie trebuie avută în vedere şi libertatea
presei, un element esenţial în consolidarea unei societăţi democratice. Astfel, existenţa unei
relaţii de echilibru între libertatea de exprimare si libertatea presei, pe de-o parte, şi dreptul la
demnitate, pe de alta parte, trebuie să constituie obiectul unei analize detaliate în soluţionarea
cazurilor, atât la nivelul CNCD cât şi la nivelul instanţelor de judecată.

Soluţia optimă în aceste situaţii o constituie înfiinţarea unui sistem de auto-reglementare
internă a presei, pentru a se evita intervenţia unei autorităţii publice (care poate fi percepută ca şi
cenzură), sau mai precis se ofere posibilitatea evitării acestui lucru, în sensul în care, în situaţiile
în care cazul nu este rezolvat la nivelul sistemului de reglementare internă, se poate apela la
CNCD sau la instanţa de judecată.
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III.7 Accesul romilor in locuri si la servicii publice

Problema discriminării romilor în domeniul accesului în locurile publice reprezintă o
consecinţă gravă a prejudecăţilor şi stereotipurilor existente în societate, oglindite în
comportamentul advers al patronilor de cluburi, restaurante şi al personalului angajat.

Prevederile O.G. nr. 137/2000 interzic în mod expres asemenea comportamente (art. 2, art.
10 lit f) “Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intra sub
incidenta legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza
apartenentei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasa,
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza
convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: (...)
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine,
hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă
sunt în proprietate privată ori publica, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este
justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi
necesare;”

Deşi pentru acest tip de discriminare există prevăzute, în mod expres, sancţiuni
contravenţionale, situaţii de aces fel sunt des întâlnite în practică.

Din păcate, în jurisprudenţa CNCD, astfel de cazuri fie nu au fost sancţionate, fie au fost
sancţionate în general cu avertisment, fapt care nu a avut un caracter descurajant, în sensul art. 15
din Directiva 43/2000 a Uniunii Europene.

Astfel, sancţiunile aplicate nu au fost proporţionale cu gravitatea faptei, având în vedere,
inter alia, că faptele de discriminare prezentate au fost săvârşite împotriva unui grup de persoane.
Considerăm că măsura sancţionării cu amendă contravenţională a acestor fapte de discriminare ar
reprezenta un început în descurajarea acestui tip de manifestare a discriminării, cu atât mai mult
cu cât de cele mai multe ori fapta este săvârşită de către angajaţii acestor cluburi, la ordinul
patronilor de a discrimina.

Solutionarea cazurilor de catre CNCD nu asigura mereu “satisfactie” in timp util pentru
victime, chiar dacă O.G. 137/2000 republicată prevede un termen de 90 de zile pentru
soluţionarea plângerii.

In paralel cu efectuarea demersurilor legale, este necesara şi conştientizarea patronilor de
cluburi, precum si a publicului larg, cu privire la ilegalitatea unor asemenea comportamente.
Acest lucru poate avea loc printr-o mai buna mediatizare a măsurilor legale dispuse în aceste
cazuri de discriminare, în vederea descurajării acestor manifestari pe viitor.

***

Deseori, romii sunt victime ale infracţiunilor motivate rasial şi sunt semnalate, din ce în
ce mai des, noi forme de ostilitate, respingere si discurs rasist, inclusiv pe internet.

Efectele rasismului şi ale discriminării afectează accesul romilor la angajare, educație,
locuire, în relaţie cu autorităţile publice sau în relaţiile de zi cu zi.

Există o nevoie clară și substanţială de conştientizare la nivelul populaţiei şi cu precădere
la nivelul instituţiilor publice, cu privire la prejudecăţi și stereotipuri împotriva romilor, cu
privire la anti-discriminare. Pregătirea continuă a personalului autorităţilor publice, centrale şi
locale, cu privire la respectarea drepturilor omului şi a principiului nediscriminării, precum şi
impunerea de sacnţiuni descuranjante atunci când angajaţii acestor instituţii dovedesc un
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comportament discriminatoriu, reprezintă necesităţi clare în atingerea principiului egalităţii de
şanse.

Este absolut necesară implementarea de mecanisme clare de monitorizare a accesului
romilor la serviciile oferite de autorităţile statului, precum şi la calitatea serviciilor ce le sunt
oferite.


