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In loc de inceput… 
 
Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, organizatie civica a romilor, 
si-a manifestat interesul si ingrijorarea privind respectarea drepturilor omului in Romania si 
tratamentul aplicat minoritatilor in general si comunitatilor de romi  in special. Inca de la infiintare, 4 
aprilie 1993, Romani CRISS a intervenit ca actor civic in procesul de consolidare a statului de drept 
si in functionarea institutiilor publice, prin asumarea de responsabilitati privind respectul fata de 
principiile fundamentale ale dreptului omului si, in special, respectul fata de minoritati.             
Romii din Romania reprezinta categoria de cetateni cea mai afectata de schimbarile produse in 
societatea romaneasca din cauza decalajului social-economic, cat si a tratamentul discriminatoriu 
la care sunt supusi din partea diferitelor segmente ale societatii (institutii publice, mass-media etc). 
Actiunile Romani CRISS s-au concentrat de-a lungul anilor in zonele in care societatea si institutiile 
statului trebuie sa asigure o atentie sporita respectarii drepturilor omului, cum ar fi dreptul la 
educatie, la sanatate, la munca, la integritate si securitate personala. In foarte multe situatii 
prezentate de diferite organizatii nationale si internationale se arata faptul ca romii sunt inca 
subiectul actelor de violenta si abuz din partea institutiilor publice ale statului, cat si a discriminarii 
largi raspandite in toate sferele vietii publice. Uneori, toate aceste consemnari au ramas fara ecou 
din partea acelor institutii care trebuie sa asigure o protectie speciala pentru minoritati. Bineinteles 
ca, in ultimii ani, s-au inregistrat o serie de progrese, insa, in acelasi timp, au ramas la fel de multe 
eforturi de intreprins la nivel politic in Romania.  
Romani CRISS, actionand in foarte multe dintre situatii ca «un observator», a semnalat prin 
rapoartele sale si prin actiunile aduse in fata justitiei, grave incalcari ale drepturilor omului. 
Impartialitatea justitiei in cazurile de violenta si discriminare impotriva romilor ramane inca un 
subiect de ingrijorare in atentia Romani CRISS. Sunt situatii in care, din cauza implicarii unor actori 
institutionali in violarea drepturilor omului, solutiile/rezolutiile dispuse de instantele de administrare 
a justitiei (parchete, judecatorii, etc), sunt, in foarte multe din aceste cazuri, de « neincepere » a 
urmarii impotriva celor care au incalcat legea. Au existat de asemenea situatii cand romii au fost 
agresati fizic pe holurile Parchetelor pentru a nu depune marturie, cum sunt la fel de multe situatii 
de intimidare a martorilor sau chiar a victimelor actelor de violenta de catre actorii institutionali. 
Amenintari si chiar loviri ale victimelor au fost semnalate de nenumarate ori de Romani CRISS prin 
rapoartele sale. Ingrijorarea fundamentala a CRISS privind aplicarea masurilor legale in toate 
aceste cazuri este ca apartenenta etnica a individului reprezinta un element/criteriu defavorabil in 
administrarea justitiei. In acelasi timp, practica institutionala privind culegerea de date statistice cu 
referire la apartenenta etnica a infractorului este un alt subiect de ingrijorare in aplicarea masurilor 
legale. Toate acestea ridica semne de intrebare privind administrarea justitiei, in cazurile in care 
romii sunt implicati, fie ca victime ale violarii drepturilor omului, fie ca autori ai fenomenului 
infractional.  
Ca o modalitate de a « provoca », Romani CRISS lanseaza spre dezbatere catre organizatiile de 
apararea drepturilor omului si nu numai, o tema de interes public: administrarea justitiei. Una dintre 
supozitiile Romani CRISS, generata din discutiile noastre cu justitiabilii romi, este faptul ca, in ceea 
ce priveste deciziile instantelor de judecata, acolo unde romii sunt subiectul incalcarii legii, 
sanctiunile acestora sunt cu mult mai ridicate decat in situatii similare in care au fost implicate 
persoane apartinand majoritatii sau chiar altor grupuri etnice. In acelasi timp, cand romii sunt 
victime ale incalcarii drepturilor omului, regasim in multe din situatii ezitarea instantelor in aplicarea 
masurilor ce se cuvin pentru cei ce incalca legea.  
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Tinand cont de principiul egalitatii in fata legii si a principiilor dupa care justitia trebuie sa 
functioneze, o astfel de practica, daca s-ar dovedi, ar putea constitui o problema majora si un motiv 
de ingrijorare pentru intreaga societate romaneasca. De asemenea, ar pune semne majore de 
intrebare asupra functionalitatii statului de drept cu referire la impartialitatea si independenta 
justitiei. 
 
In foarte multe situatii Romani CRISS este perceput ca un actor «incomod». Acel actor al societatii 
care actioneaza tocmai pentru scoaterea la lumina a unor disfunctionalitati ale institutiilor statului. 
Asumarea unui astfel de rol conduce uneori la marginalizarea sa din diferite medii publice ce 
vizeaza politica fata de romi. Minimalizarea de catre institutiile guvernamentale a rolului pe care 
societatea civila trebuie sa il joace nu conduce decat la o posibila amplificare a problemelor 
existente la nivelul societatii. Romii fiind, in acest caz, subiectul unor politici guvernamentale, in 
care societatea civila trebuie sa aiba un rol important. Bineinteles ca acest joc implica, de multe ori, 
actori care reflecta in mare masura o pozitie guvernamentala. Fara a recunoaste problemele reale 
pe care o categorie de cetateni le intampina, se ajunge la o amanare si o degradare considerabila 
a calitatii vietii pentru acesti cetateni: romii. Exista cel putin doua abordari in rezolvarea 
problematicii romilor: prima – care reflecta pozitia guvernamentala, prin care problemele sunt 
tratate dintr-o perspectiva sociala (decalajului socio/economic - romii ca un grup defavorizat); iar 
cea de-a doua – care reflecta pozitia organizatiilor romilor, unde abordarea problemelor tine de 
respectarea drepturilor romilor, combaterea discriminarii, exercitarea deplina a drepturilor 
cetatenesti. Se poate spune ca cele doua perspective nu se contrazic. Ele sunt complementare, 
insa accentul politicilor trebuie pus pe principiile constitutionale si anume – egalitatea in drepturi 
(art. 16 – Constitutia Romaniei), dar mai ales pe normele internationale la care Romania este 
parte. 
 
Revenind la raportul pe perioada 2002-2003, Romani CRISS incearca sa reflecte in prima parte a 
acestuia contextul istoric al etniei romilor, cat si contextul politic in care ne aflam in prezent. In 
acelasi timp, raportul CRISS aduce o imagine a progreselor institutionale fata de romi prin 
adoptarea unor politici guvernamentale. Eforturile legislative intreprinse in ultima perioada conduc 
Romania mai aproape de procesul de integrare europeana prin indeplinirea criteriului politic. 
Adoptarea unei legislatii anti-discriminare reprezinta in acest sens o dovada clara in indeplinirea 
acestui criteriu. Ramane insa ca aceste progrese sa fie sustinute de actiuni clare pentru o 
implementare eficienta a legislatiei antidiscriminare in conformitate cu normele internationale 
(Directiva 2000/43/EC a Consiliului Uniunii Europene referitoare la implementarea principiului 
egalitatii de tratament intre persoane, indiferent de rasa si origine etnica). 
In ceea ce ii priveste pe romi – vointa politica exprimata de guvern prin strategia guvernamentala 
este un pas important in ameliorarea conditiilor de viata ale acestei comunitati. Pe langa toate 
astea, ineficienta locala a autoritatilor in identificarea unor solutii si gestionarea problemelor locale 
ale romilor reprezinta elementul cheie in implementarea cu succes a strategiei guvernamentale 
pentru romi. 
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Nu in ultimul rand, raportul CRISS reflecta situatii de discriminare si abuz din partea unor actori 
institutionali, cat si contributia esentiala si eficienta pe care monitorii de drepturile omului si-au 
adus-o la documentarea actiunilor ce stau la baza prezentului raport.  
Din punctul de vedere al Romani CRISS, reteaua de monitori locali pentru drepturile omului 
reprezinta mecanismul cheie in documentarea unor situatii locale de abuz, violenta si discriminare 
impotriva romilor. Prin acest program, Romani CRISS incearca sa recastige increderea pe care 
romii trebuie sa o aiba fata de institutiile statului. Ezitarea acestora de a folosi instrumentele legale 
acolo unde li s-au incalcat drepturile, a fost punctul de plecare a ideii proiectului privind monitorii 
locali. Dezvoltarea capacitatii locale si imputernicirea comunitatilor de romi in acest proces de 
cunoastere si utilizare a prevederilor legale sunt, de altfel, cateva dintre prioritatile Romani CRISS.  
De asemenea, obiectivele acestor actiuni nu se refera doar la increderea dintre cetatean si stat, ci 
si la cum statul trebuie sa actioneze pentru protejarea cetatenilor sai cand drepturile acestora sunt 
incalcate. Este un proces lung de schimbare a mentalitatilor institutionale si practicile pe care 
acesta le utilizeaza in relatia dintre stat si cetatean. Abordarea acestei problematici, din 
perspectiva Romani CRISS, tine mai degraba de interventia promta a institutiilor statului acolo 
unde sunt semnalate incalcari sau grave violari ale drepturilor omului. 
 
In final, sper ca prezentul raport nu va aduce un motiv in plus de controversa intre societatea civila 
si institutiile statului, ci va reprezenta, mai degraba, un material de reflectie si analiza in corectarea 
unor actiuni ale institutiilor publice privind respectarea drepturilor omului in Romania. El poate 
reprezenta, in schimb, obiectul de relansare a unor dezbateri publice intre diferiti actori sociali, 
civici si politici, care sa conduca la dezvoltarea unei societati sanatoase, in care afirmarea 
identitatii sociale, etnice sau culturale in spatiul public reprezinta o pretuire a tuturor. 
 
De altfel, cred ca monitorii locali pregatiti de Romani CRISS ca si « pionieri » ai drepturilor omului, 
vor continua, prin munca lor, sa mentina standardele privind drepturile si libertatile fundamentale 
ale omului in Romania.  
 
Tin sa multumesc in final tuturor colaboratorilor CRISS, institutiilor publice, organizatiilor 
nonguvernamentale si cetatenilor care, ca parteneri ai CRISS, si-au adus contributia la 
consolidarea statului de drept si promovarea drepturilor omului in Romania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costel Bercus 
Director Executiv – Romani CRISS              Iulie, 2004 
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Capitol I: Introducere  
 
 
Sectiunea I: Romii din Romania: o controversa social-istorica1   
 
Prejudecatile impotriva romilor au constituit o trasatura permanenta a istoriei Romaniei. Secolelor 
de inrobire a romilor pe teritoriul Romaniei de astazi le-au urmat persecutiile si deportarile la care 
au fost supusi de guvernul pro-nazist al lui Ion Antonescu in timpul celui de-al doilea razboi 
mondial si ulterior stramutarea fortata si confiscarea averilor romilor din timpul regimului comunist. 
Dupa rasturnarea regimului comunist in 1989, ura rasiala a izbucnit intr-un val de violenta colectiva 
a comunitatilor locale si abuzuri savarsite de politie impotriva romilor. Violenta si discriminarea au 
ramas si raman din pacate o realitate de zi cu zi a romilor din Romania.2   
 
Ipoteze privind originea romilor   
 
Ipotezele si teoriile asupra originii romilor constituie prin ele insele subiect de cercetare. Multa 
vreme s-a crezut ca romii isi au originile in Egipt. Au existat ipoteze care afirmau ca romii sunt 
persani, fenicieni, tatari, turci, romani sau chiar stravechi locuitori ai Daciei care pastreaza cu 
inconstienta sfintenie elementele de limba, obiceiuri, traditii etc. Explicatia stiintifica a originii 
romilor si a datei cind a inceput migratia a fost elaborata pe baza analizei comparate a limbajului. 
Astfel s-a ajuns la concluzia, ca romii au populat nord-vestul Indiei (Pandjabul), si au parasit aceste 
tinuturi in jurul anului 1000 in urma ocupatiei musulmane a acestor teritorii. Limba romilor este 
foarte asemanatoare cu limba vorbita si in prezent de anumite grupuri ce se intalnesc in aceste 
tinuturi. Lingvistii sunt de acord ca, in ciuda dialectizarii acestei limbi, ea ramane totusi unitara, 
avand o radacina indica3.  
Exista un consens intre specialistii in istoria romilor care afirma ca romii sunt originari din India, de 
unde au plecat nu mai tarziu de secolul 10 AD.4 Momentul exact al aparitiei romilor pe teritoriul 
Romaniei este imposibil de stabilit cu acuratete. Primele mentiuni documentare ale inrobirii romilor 
in provinciile Muntenia si Moldova dateaza de la mijlocul secolului al paisprezecelea iar robia 
sistematica este atestata incepand cu secolul al cincisprezecelea.5 Conform sistemului juridic al 
vremii, romii erau nascuti robi; ei erau cumparati si vanduti de catre stapanii lor. Unirea legala intre 
oamenii liberi si robi, inclusiv casatoria, era interzisa (Se interzicea clericilor sa casatoreasca robi 
fara incuviintarea stapanilor iar capeteniile trebuiau sa vegheze si sa ia masuri impotriva 
concubinajului pentru a nu exista neintelegeri cu privire la situatia copiilor robilor – Codul Calimach 
– Moldova; vezi Istoria dreptului romanesc, vol.II, partea I, Ed. Academiei, 1984, N.T.) 6 Robii romi 
������������������������������ �������������
1 Aceasta sectiune este realizata in baza informatiilor cuprinse in Raportul “Stare de impunitate – Incalcarea drepturilor 
omului – cazul romilor din Romania” – Centrul European pentru Drepturile Romilor, 2001;  
2 Vezi si Raportul “Stare de impunitate – Incalcarea drepturilor omului – cazul romilor din Romania” – Centrul European 
pentru Drepturile Romilor, 2001;  
3 Citat din studiul “Carta alba a minoritatilor din Romania – Romii ” disponibila pe site-ul Ligii PRO EUROPA 
http://www.proeuropa.ro/indexro.htm, accesat la 20.04.2004;  
4 Vezi mai ales Fraser, Sir Angus, The Gypsies, Oxford: Blackwell, 1992; 
5 Hancock, Ian, The Pariah Syndrome, Ann Arbor, Michigan: Karoma Publishers, 1987, pag. 16; Vezi si Crowe, David, “The 
Gypsy Historical Experience in Romania”, in Crowe, David & Kolsti, John (editori), The Gypsies of Eastern Europe, Arnok, 
N.Y.: M.E. Sharp Inc., 1991, pp. 61-62. Romania de astazi inglobeaza provinciile istorice Moldova, Muntenia si Transilvania 
precum si o parte a regiunii numite Banat; 
6 Codul Penal Muntean din 1818 si Codul Penal Moldovean din 1883 sunt citate in Hancock, Op. cit., p. 28-29. In realitate, in 
Muntenia au circulat niste culegeri de texte penale din cartea a IX-a a Basilicalelor [legiuire bizantina], una din 1783, alta din 
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erau supusi executiilor in masa precum si formelor extreme de pedeapsa cum ar fi tragerea in 
teapa. In ciuda studiilor recente care prezinta o viziune mai nuantata asupra sclaviei in Romania, 
bazata pe dovezi atestand un tratament mai bland al unor grupuri de robi romi,7 inrobirea 
fundamental dezumanizanta ramane o trasatura definitorie a vietii romilor in Muntenia si Moldova 
pana in a doua jumatate a secolului al nouasprezecelea.8 
  
Sectiunea II: Persecutarea romilor in Romania  
 
1940-1944: Ion Antonescu si deportarea romilor   
  
Guvernul pro-nazist si pronuntat antisemit al lui Ion Antonescu din anii 1940-1944 s-a angajat in 
persecutarea cu caracter de genocid a romilor. Antonescu ii considera pe romi ca fiind cu nimic 
mai buni decat “soareci, sobolani si ciori”.9 In perioada 1941-1943, autoritatile au deportat probabil 
peste 90.00010 de romi in provincia Transnistria,11 o zona unde erau expediati indezirabilii din 
Romania in vremea proiectelor rasiste ale celui de-al doilea razboi mondial. Mai mult de jumatate 
din romii trimisi acolo au pierit in urma lipsei de adapost, a malnutritiei si bolilor.12 
 
Comunismul si asimilarea fortata a romilor  
 
Dupa sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, guvernele comuniste romanesti s-au angajat intr-o 
politica perseverenta de asimilare fortata a romilor. Unul dintre primele programe implementate de 
guvernul comunist dupa preluarea controlului in anul 1946 a fost sa ii stramute fortat pe acei 
membri ai comunitatii de romi care ramasesera nomazi. Caii si carutele acestora au fost confiscate 
printr-o actiune determinata partial de convingerea ca stilul traditional de viata al romilor era 
primitiv si partial ca masura practica de asigurare a unei monitorizari mai usoare a acestora de 
catre politia secreta. La inceputul anilor ’50, Ministerul de Interne roman a inceput sa ii disperseze 
pe romi din comunitatile compacte si sa ii stabileasca fortat la marginea satelor romanesti din punct 
de vedere etnic, unde au fost intampinati cu ostilitate de catre sateni.13 

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������
1815. Ulterior, a fost elaborata Condica criminaliceasca a Tarii romanesti [“Codul Ghica-Stirbei”], publicata in 1851 si 
revizuita in 1853. Legiuirea Caragea din 1818 contine si un capitol dedicat dreptului penal. In Moldova a fost publicata in 
1826 Condica criminaliceasca [Sutu-Sturdza]. Dupa unire, au fost promulgate Codul penal si Codul de procedura penala 
(1864). Despre inrobirea romilor in Romania, vezi Crowe, Op. cit., pp. 61-66; Gheorghe, Nicolae, “Origin of Roma’s Slavery in 
the Rumanian Principalities”, Roma, 7 (1983), Nr. 1, pp. 12-27; 
7 Cercetari istorice recente asupra inrobirii romilor in principatele romane au dezvaluit faptul ca unii sclavi romi aveau privilegii 
de care cetatenii liberi nu se bucurau. De pilda, unor grupuri li se permitea sa duca un mod de viata nomad si sa isi practice 
indeletnicirile traditionale (Marushiakova, Elena si Popov, Vesselin, Op. cit., pp. 84-88). 
8 Vezi Raportul “Stare de impunitate – Incalcarea drepturilor omului – cazul romilor din Romania” – ERRC, 2001.  
9 Vezi Kenrick, Donald si Grattan Puxon, The Destiny of Europe’s Gypsies, Marea Britanie: Sussex University Press, 1972. 
10 Estimarile cu privire la numarul deportatilor variaza intre 25.000 (Crowe, Op. cit., pag.70) si 90.000 (Fraser, Op. cit., 1995, 
pag. 268). Cu toate acestea, arhivele romanesti sunt inca in curs de cercetare si, dat fiind faptul ca studiul lui Fraser este cel 
mai recent, am preluat aceasta cifra. Discrepantele intre cifre recomanda precautie in tragerea de concluzii asupra acestui 
aspect. 
11 Transnistria era o provincie infiintata de armatele de ocupatie germane si romane, parte a Ucrainei si Moldovei de astazi. 
12 Fraser, Op. cit., pp. 268-9. Despre holocaustul romilor din Romania vezi si Mihok, Brigitte, "Transnistrien und die 
Deportation der Roma (1942-1944)", in Zwischenwelt: Literatur, Widerstand, Exil, 17.Jg., Nr. 3, noiembrie 2000, pp. 15. 
13 Human Rights Watch/A Helsinki Watch Report, Destroying Ethnic Identity: The Persecution of Gypsies in Romania, New 
York, septembrie 1991, pag. 16. 
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Ideologia comunista din Romania a alimentat atat nationalismul cat si loialitatea fata de tara si 
progresul acesteia.14 In comunismul romanesc se manifesta implicit (si uneori explicit) ostilitatea 
impotriva etnicitatii sau nationalitatii (ne-romanesti).15 Un element care directiona ideologia 
comunista in privinta romilor era convingerea ca acestia erau primitivi, inapoiati si reprezentau 
principalele obstacole in calea ”modernizarii si comunizarii” Romaniei.16 In plus, politicile rasiste 
continuau sa fie elaborate si implementate periodic. De exemplu, in 1977, Comitetul Central al 
Partidului Comunist a implementat politica de confiscare a aurului de la romi.17  
 
1989: trecerea spre o noua democratie si pogromurile impotriva romilor  
 
Imediat dupa rasturnarea regimului Ceausescu care a avut loc in decembrie 1989, sentimentele 
anti-roma au rabufnit intr-un val de violenta colectiva impotriva romilor la inceputul anilor ’90. In 
perioada 1990-1993, comunitatile de romi de pe teritoriul Romaniei au fost atacate de vecinii ne-
romi intr-o izbucnire a pogromurilor. Casele au fost arse, averile distruse iar familii intregi au fost 
terorizate si silite sa scape prin fuga. In perioada 1990-1993, cel putin opt romi au fost omorati in 
Romania in timpul episoadelor de violenta colectiva si multi altii au suferit raniri grave.18 
 
Regimul democratic si romii din Romania  
 
In anii recenti, sentimentele anti-roma s-au mentinut la cote inalte si chiar inalti oficiali 
guvernamentali au facut declaratii explicite impotriva romilor. De exemplu, in martie 2000, la 
intoarcerea de la reuniunea Consiliului de Accedere a Romaniei la Uniunea Europeana, Petre 
Roman, ministrul de externe de atunci, a afirmat, conform unor relatari, ca guvernul are obligatia 
“sa protejeze [pe cei] 23 de milioane de romani impotriva celor cateva mii de tigani”, care impiedica 
scoaterea tarii de pe lista neagra a vizelor Uniunii Europene.19 In declaratia sa, ministrul de externe 
Roman facea evident aluzie la romii romani care cerusera azil in Europa de Vest incepand din 
1989 si care au provocat alarma oferind perspectiva unui “val de imigrare” in societatile europene 
si au declansat o revarsare a prejudecatilor impotriva romilor in presa internationala. Publicitatea 
facuta in jurul romilor din Romania, care erau etichetati drept criminali, mincinosi si paraziti in 
articole incendiare de presa, nu contribuia la buna imagine a tarii.20 In 1995, in replica la o 
������������������������������ �������������
14 Vezi in special Verdery, Katherine, National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's 
Romania, Berkeley: University of California Press, 1991. 
15 Asa cum se exprima Ceausescu la Congresul XI in 1974, “In viitor, in Romania nu vor mai exista nationalitati ci o singura 
natiune socialista.” (Vezi Georgescu, Vlad, editor, Romania 40 Years (1944-1984), The Center for Strategic and International 
Studies, Georgetown University, Washington D.C., 1988, pag. 88). 
16 Vezi Beck, Sam, “The Romanian Gypsy Problem”, Papers from the 4th and 5th Annual Meetings, Gypsy Lore Society, North 
American Chapter, 1985, pp. 102-103. 
17 Remmel, Franz, Die Roma Rumäniens: Volk ohne Hinterland, Wien: Picus Verlag, 1993, pag. 74. Potrivit directorului de 
atunci al Biroului National pentru Romi al guvernului Romaniei, in perioada premergatoare alegerilor din 1996, presedintele 
Ion Iliescu a returnat o parte din aurul confiscat pentru a cumpara voturile romilor (Centrul European pentru Drepturile 
Romilor, interviu cu dl. Dan Oprescu, 10 mai 2000, Bucuresti).  
18 Vezi Raportul “Stare de impunitate – Incalcarea drepturilor omului – cazul romilor din Romania” – Centrul European pentru 
Drepturile Romilor, 2001.  
19 Stirile Radio Europa Libera/Radio Libertatea, 23 martie, 2000. 
20 Vezi, de exemplu, Daily Mail, 5 martie 2000; Sun, 14 martie 2000, Evening Standard, 15 martie 2000. “Migratia romilor” 
este in prezent un obiectul al stigmatizarii in Europa Occidentala pe masura ce vechile stereotipuri au fost revigorate 
dramatic in ultimii ani. De exemplu, in decembrie 2000, Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratie, un 
grup de experti cu sediul in Viena, a organizat in Bratislava, cu finantare din partea Uniunii Europene, “EU Odysseus 
Conference on Current Irregular Roma Migration” (Conferinta UE Odysseus asupra actualei migratii neregulate a romilor). In 
contrast, Dan Oprescu, fost Sef al Biroului National pentru Romi al guvernului Romaniei, a delarat CEDR: “Am spus 
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“amenintare” similara la adresa imaginii internationale a Romaniei creata de imigrantii romi, 
ministerul roman de externe a incercat sa disocieze Romania si poporul roman de romi. Ministerul 
a decretat ca romii romani sa fie denumiti “tigani” si nu “romi” deoarece denumirea de “romi” “putea 
fi confundata cu cea de romani.”21 
 
Romii din Romania si recensamintele oficiale 

Conform recensamantului din 1992, 89,4% din totalul populatiei sunt romani iar 10,6% reprezinta 
minoritati etnice. S-au inregistrat 1 624 959 maghiari (7,1%), 409 700 romi (1,7%), 119 462 
germani (0,5%), 65 764 ucrainieni (0,3%), 8 955 evrei (0,04%) etc. Conform recensamantului din 
2002, populatia totala a Romaniei a inregistrat o scadere de 5%, iar structura etnica, cel putin in 
ceea ce priveste romii a crescut. Astfel, potrivit ultimului recensamant, din totalul poluatiei 89,5% 
reprezinta romani, 6,6% maghiari, 2,5% romi (535.250), 0,3% ucrainieni, 0,3% germani etc22.  
Cu toate acestea, din estimarile neoficiale rezulta un numar mult mai mare de romi. Comisia Europeana 
face referire de la un numar de 1.800.000 – 2.500.000 de romi in raportul anual de progres din 200323. 
Consiliul Europei indica un numar de 1.200.000 pana la 2.200.00024, in timp ce organizatia Minority Rights 
Group International (Londra) estimeaza ca numarul romilor in Romania variaza intre 1.800.000 si 
2.500.00025.    
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intotdeauna, iar studiile sociologice o confirma, ca nu exista atat de multi romi romani in afara tarii. Suntem confruntati cu o 
miscare generala catre vest. Iar in interiorul acestei miscari a cetatenilor romani, exista desigur un anumit element roma. 
Studii germane si franceze au aratat ca acest element roma nu depaseste cinci procente din totalul miscarii. Deci noi nu 
suntem preocupati de numere, de realitati, suntem preocupati de perceptii. Este evident ca etnicii unguri [din Romania] sau 
cetatenii romani aflati la Paris sau Londra nu vor fi practic vizibili, insa daca vedem la Londra o femeie roma imbracata 
traditional, probabil cu unul sau doi copii, posibil cersind, este evident ca acesta va fi un subiect bun de articol in presa 
britanica. Este evident ca vizibilitatea este mult sporita. Exista in prezent o deplasare de romi si non-romi.” (Centrul European 
pentru Drepturile Romilor, interviu cu dl. Dan Oprescu, 10 mai 2000, Bucuresti). 
21 Vezi Memorandumul nr. H(03)/169 al Ministerului Roman al Afacerilor Externe din 31 ianuarie 1995. Acest memorandum a 
provocat proteste din partea romilor romani deoarece cuvantul tigan are conotatii intens negative in societatea romaneasca. 
Conform unor relatari, dupa schimbarea de guvern din 1996, memorandumul nu a intrat in vigoare. Cu toate acestea, el a 
fost abrogat de abia in septembrie 1999, cand seful Oficiului Guvernamental pentru Minoritati Nationale, dl. Péter Eckstein 
Kovács, a recomandat guvernului sa foloseasca termenul rom/tigan in documentele oficiale. Un memorandum al Ministerului 
de externe roman din 29 februarie 2000 afirma ca termenul "rom” poate fi utilizat in alternanta cu alte denumiri. Posibilitatea 
confuziei intre romi si romani ii deranjeaza si ii face sa devina defensivi pe multi romani (vezi, de exemplu, Rutherford, Erik, 
"Tony Gatlif's Film Gadjo Dilo Furthers the Romani Cause", in Roma Rights 3/1999, pp.23-30, pe Internet la: 
http://errc.org/rr_nr3_1999/notebook.shtml).  
22 Idem 2. 
23 Comisia Europeana – Raportul anual de progres cu privire la accederea Romaniei in Uniunea Europeana – 2003, pag. 30, 
este disponibil la http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/pdf/rr_ro_final.pdf. 
24 Consiliul Europei, GT-ROMS 2003Analiza preliminara a raspunsurilor la chestionarele referitoare la participarea 
Romilor/Travellers si grupurilor asemanatoare la procesul de luare a deciziei (document nefinalizat). 
25 Documentul nr. 9397 – Raportul «Situatia Legala a Romilor in Europa »  al Comitetului pentru Probleme Juridice si 
Drepturile Omului (Raportor Csaba Tabajdi) – pe baza caruia s-a adoptat Recomandarea 1557 a Adunarii Parlamentare a 
Consiliului Europei citand din « Gheorghe, Nicolae si Ligeois, Jean-Pierre: Romi/Tigani O Minoritate Europeana Londra, 
Minority Rights Group, 1995 ». 
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Prima initiativa guvernamentala pentru imbunatatirea situatiei romilor  
 
In ceea ce priveste masurile statului roman cu privire la situatia romilor, prima initiativa 
guvernamentala care abordeaza comprehensiv problemele minoritatii rome o reprezinta adoptarea 
Strategiei Guvernului Romaniei de Imbunatatire a Situatiei Romilor. Primul proiect care urmarea 
lansarea unui program destinat situatiei romilor a fost elaborat in 1998, cu sprijin Phare. In aceasta 
etapa au fost consultate organizatiile romilor, in special coalitia ONG-urilor cunoscuta sub numele 
de Grupul de Lucru al Asociatilor Romilor (GLAR). Cu putin timp inainte de expirarea mandatului 
sau, in decembrie 2000, Guvernul a aprobat un memorandum referitor la un Cadru Strategic. Dupa 
alegerile din 2000, noul Guvern a reluat problema in martie 2001 si, actionand in baza ordinelor 
Primului-ministru, a elaborat si publicat prezenta Strategie in mai 200126. Colaborarea dintre 
Guvern si ONG-urile romilor s-a disipat de la adoptarea Strategiei, in parte datorita faptului ca 
Guvernul a decis sa colaboreze aproape exclusiv cu o singura organizatie activa politic in loc sa se 
consulte cu un spectru mai larg de reprezentanti si experti romi27. Raportul Comisei Europene din 
anul 2003 reitereaza acest fapt mentionand: "Selectarea de catre Guvern a Partidei Romilor pentru 
implementarea si monitorizarea Strategiei constituie o sursa de ingrijorare, deoarece a condus la 
excluderea efectiva a celorlalte organizatii ale romilor“.28 
 
 
 

������������������������������ �������������
26 Hotararea de Guvern 430/Aprilie/2001, 25 aprilie 2001, publicata in Monitorul Oficial nr. 252, 16 mai 2001. 
27 Vezi Open Society Institute: Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea Europeana: Protectia minoritatilor in Romania,  
Budapesta, 2001 
28 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2003, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”; pentru detalii vezi infra Capitolul Politicile guvernamentale fata de romi in Romania – perspectiva 
institutiilor internationale.  
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Capitol II:  Politici si practici guvernamentale fata de romii 
din Romania  
 
 
 
Sectiunea I: Politicile guvernamentale fata de romi in Romania: o perspectiva 
neguvernamentala  
 
Din perspectiva aderarii la Uniunea Europeana,  “Strategia de Imbunatatire a Situatiei Romilor din 
Romania” adoptata in aprilie 2001 si publicata in Monitorul Oficial la 16 mai 2001 este prima 
initiativa guvenamentala in vederea includerii romilor in toate domeniile societatii romanesti. 
Ideea unei strategii în ceea ce prive�te situa�ia romilor a ap�rut pentru prima dat� cu aproximativ 
trei ani înainte ca Strategia Guvernului s� fie adoptat�. În 1998, guvernul a îns�rcinat Oficiul 
Na�ional pentru Romi din cadrul Departamentului pentru Protec�ia Minorit��ilor Na�ionale (DPMN) 
cu elaborarea unui cadru strategic. Acest proiect a beneficiat de sprijin printr-un program Phare din 
1998,  destinat elabor�rii unei „carte albe“ care s� defineasc� direc�iile principale de stabilire a unei 
strategii de îmbun�t��ire a situa�iei romilor.29 Pentru a asigura o participare �i o implicare 
structurat� în cadrul minorit��ii romilor, în martie 2000, DPMN a semnat un protocol de parteneriat 
cu Grupul de Lucru al Asocia�iilor Romilor, format din 16 dintre cele mai active ONG-uri ale romilor 
din �ar�.30  Grupul de Lucru a emis câteva documente, printre care o „Recomandare de politic� 
general�“ asupra implement�rii programului guvernamental de îmbun�t��ire a situa�iei romilor. În 
acela�i timp, s-a înfiin�at Subcomisia Interministerial� pentru Romi cu scopul de a contribui la 
identificarea de strategii pentru domeniile relevante �i de a coordona implementarea acestora ca 
parte a unei viitoare strategii na�ionale. În orice caz, dincolo de înfiin�area acestor grupuri �i de o 
serie de întâlniri f�r� prea mult� finalitate, în cursul anului 2000 nu s-au f�cut prea mul�i pa�i 
înainte în vederea adopt�rii unui document programatic31.   
 
În ultima sesiune de dinaintea pred�rii puterii autorit��ilor nou alese în decembrie 2000, guvernul a 
aprobat un memorandum intitulat „Cadrul Strategic al Guvernului României pentru Îmbun�t��irea 
Situa�iei Romilor“. Cu toate acestea, comunitatea romilor �i-a exprimat dezam�girea pentru lipsa 
de voin�� politic� în vederea adopt�rii unui program formal. Unii membri ai Grupului de Lucru al 
Asocia�iilor Romilor au considerat c� adoptarea în decembrie 2000 a memorandumului referitor la 
Cadrul Strategic a însemnat încheierea misiunii respectivului organism, cu toate c� acesta nu a 
fost dizolvat în mod oficial.32 Ca atare, s-a înfiin�at un nou grup care s-a constituit ca partener 
������������������������������ �������������
29 Oficiul Na�ional pentru Romi a fost îns�rcinat cu implementarea proiectului Phare RO 9803.01, Îmbun�t��irea situa�iei 
romilor, cu un buget total de 2 milioane �. 
30 Vezi Open Society Institute: Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea European�: Protec�ia minorit��ilor în România,  
Budapesta, 2001  p. 245 (De aici înainte numit� Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea European�: Protec�ia 
minorit��ilor). Se poate consulta la adresa <www.eumap.org> (accesat� 3 octombrie 2002). 
31 Vezi Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea European�: Protec�ia minorit��ilor, 2001, p. 103; Informa�ii culese de 
consultan�ii MEDE, Bucure�ti, 31 octombrie 2000.  Raportul Periodic 2000 men�iona c� „elaborarea strategiei [na�ionale] a 
fost amânat�, iar preg�tirile se afl� înc� într-o faz� incipient�. Noua Subcomisie Interministerial� pentru Romi s-a întrunit în 
perioada la care se refer� raportul, dar s-a dovedit incapabil� s� produc� rezultate concrete. [...] Priorit��ile pe termen scurt 
ale Parteneriatului pentru Aderare nu au fost înc� rezolvate (elaborarea unei strategii na�ionale pentru romi �i asigurarea 
sprijinului financiar necesar programelor pentru minorit��i.“ Raport Periodic 2000, p. 24-25 
32 Idem; interviu telefonic cu Dan Oprescu, Biroul Na�ional pentru Romi: „În mod oficial, grupul de lucru al asocia�iilor romilor 
nu a fost dizolvat.“  
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oficial al guvernului în implementarea viitoarei Strategii. În februarie 2001, s-a înfiin�at Federa�ia 
Conven�ia Cadru a Romilor, o alianta formata din cinci ONG-uri ale romilor33, care, la scurt timp 
dup� înfiin�are, a înaintat biroului Primului-ministru o recomandare de politic� general�.34  
 
Structuri de implementare a Strategiei Guvernului de imbunatatire a situatiei romilor  
 
Strategia Guvernului prevede m�suri pentru zece direc�ii de ac�iune, dând obiective detaliate 
pentru fiecare capitol, un plan general de m�suri, precum �i termene pentru fiecare m�sur� 
specificat�. Cele zece direc�ii de ac�iune sunt: Dezvoltarea comunit��ii �i administra�ie public�, 
Locuin�e, Securitate social�, S�n�tate, Economic, Justi�ie �i Ordine Public�, Protec�ia copilului, 
Educa�ie, Cultur� �i Culte, Comunicare �i participare civic�35.  
Pentru buna organizare si coordonare a indeplinirii Planului general de masuri pentru aplicarea 
Strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor s-au constituit urmatoarele structuri de 
implementare: Comitetul Mixt de Monitorizare �i Implementare; Comisiile Ministeriale pentru Romi, 
Birouri Judetene pentru Romi, Comisii Locale Mixte.      
 
Comitetul Mixt de Monitorizare �i Implementare  

 
Organismul responsabil de organizarea, coordonarea �i monitorizarea implement�rii Strategiei; 
este compus din Secretari de Stat reprezentan�i ai ministerelor responsabile de implementarea 
Strategiei �i din lideri ai ONG-urilor romilor. Începând din iulie 2002,Comitetul Mixt de Monitorizare 
�i Implementare s-a întrunit doar de sapte ori, de cele mai multe ori cu participarea unor delega�i 
de rang inferior numi�i de c�tre Secretarii de Stat din fiecare minister36. Organul executiv al 
Comitetului Mixt este Oficiul pentru problemele romilor, aflat în subordinea Secretariatului General 
al Guvernului. In ciuda faptului ca ar fi trebuit sa propuna metode de eficientizare a implementarii 
strategiei si sa decida asupra prioritatilor planului de masuri, Comitetul Mixt nu a facut-o, datorita 
diferentelor de nivel decizional si expertiza sectoriala intre membrii sai. De cand s-a infiintat 
comitetul mixt, presedintele si membrii au fost schimbati in permanenta. In anul 2003, cel putin din 
perspectiva Romani CRISS, organizatie membru in Comitetul Mixt, acesta nu s-a intalnit decat o 
singura data in 18 decembrie 2003, cand s-au inclus noi organizatii insa altele au fost excluse fara 
a exista un criteriu stabilit in acest sens si pus in dezbaterea tuturor membrilor Comitetului.37 
  
 
 
 
 
 
 
 
������������������������������ �������������
33 Alc�tuit� din Partidul Social Democrat al Romilor (Partida Romilor, PSDR), Romani CRISS, Aven Amentza, Agen�ia de 
Dezvoltare Comunitar� „Împreun�“ �i Asocia�ia SATRA/ASTRA a Studen�ilor Romi Antirasi�ti.   
34 Recomandare nepublicat�, înaintat� Biroului Primului-ministru la 8 februarie, 2001. 
35 Vezi Strategia Guvernului de Îmbun�t��ire a Situa�iei Romilor, Hot�râre de Guvern Nr. 420/Aprilie/2001, Capitolul VII, 
Direc�ii de ac�iune.  
36 Ministerul Informa�iilor Publice, Raport privind stadiul implement�rii Strategiei de îmbun�t��ire a situa�iei Romilor – Aprilie 
2002, p. 2, (de aici înainte, „Ministerul Informa�iilor Publice, Raport privind stadiul implement�rii“). Vezi < 
http://www.publicinfo.ro/ENGLEZA.html> (accesat 28 septembrie 2002).  
37 P0trivit domnului Costel Bercus - Director Executiv al organizatiei ROMANI CRISS 
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Comisiile Ministeriale pentru Romi  
 
Comisiile Ministeriale se subordoneaza Comitetului Mixt de Implementare si Monitorizare si 
raspund de organizarea, coordonarea, planificarea si controlul activitatilor  din Planul de aplicare a 
Strategiei . Au fost formate 16 comisii la nivel ministerial pentru a supraveghea activit��ile de 
implementare a Strategiei care �in de competen�a ministerelor.38  Din pacate, doar o mica parte din 
aceste comisii se intalnesc la un anumit interval de timp, iar de cele mai multe ori expertul rom nu 
este chemat. Spre exemplu, expertul rom din cadrul Comisiei Ministeriale a Ministerului de Interne 
nu a fost invitat sau informat cu privire la nici una din intalnirile care ar fi avut loc sau ar fi trebuit sa 
aiba loc.39 Aceeasi situatie este si in cadrul Comisiei Ministeriale pentru Romi din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe40. La Ministerul Sanatatii, Comisia Ministeriala pentru Romi s-a 
intalnit pe parcursul anului 2003 doar de 3 ori. Aceasta comisie si-a refacut componenta in 16 Mai 
2003, marindu-se numarul membrilor de la 5 la 9.41 Comisia Ministeriala de la Ministerul Educatiei 
si Cercetarii s-a intalnit de 2 ori in cursul anului 2003. In cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii 
Sociale si Familiei, Comisia Ministeriala pentru Romi s-a intrunit lunar, iar expertul rom a participat 
la toate intalnirile comisiei.42  
 
Birourile judetene pentru romi 

 
BJR-urile au fost create în cadrul Prefecturilor, în subordinea Comisiei Ministeriale pentru 
Problemele Romilor din Ministerul Administra�iei Publice cu scopul de a evalua situa�ia romilor la 
nivel local �i de a coordona îndeplinirea programelor de dezvoltare local� în cadrul procesului de 
implementare a Strategiei Guvernului. Angajarea personalului se face de c�tre Prefectur�, cei 
angaja�i pe post de consilieri pentru problemele romilor avind,unii dintre ei  diplom� universitar�43. 
O critica adusa in acesta privinta, este faptul ca la angajarea expertilor in prefecturi sau in primarii 
au existat solicitari ca acestia sa fie recomandati de o singura organizatie a romilor, respectiv  
Partida Romilor Social Democrata44. Potrivit unui raport independent, personalul Birourilor 
Jude�ene raporteaz� c� majoritatea sarcinilor care le revin se refer� la rezolvarea solicit�rilor de 

������������������������������ �������������
38 S-au format comisii în cadrul urm�toarelor  ministere: Informa�iilor Publice, Administra�iei Publice,  Întreprinderilor Mici �i 
Mijlocii, Industriei �i Resurselor, Lucr�rilor Publice, Transportului �i Locuin�ei,  Agriculturii, Muncii �i Solidarit��ii Sociale, 
S�n�t��ii �i Familiei, Tineretului �i Sportului,  Justi�iei, Culturii �i Cultelor, Educa�iei �i Cercet�rii, Afacerilor Externe, de 
Interne, Ap�r�rii Na�ionale �i în cadrul Autorit��ii Na�ionale pentru Protec�ia Copilului.  
39 Interviu cu domnul Dezideriu Gergely, expert desemnat din partea Romani CRISS, ca membru in Comisia Ministeriala 
pentru Romi a Ministerului de Interne. Potrivit declaratiei sale, nu a fost niciodata informat cu privire la intalnirile Comisiei sau 
componenta acesteia. O singura data a fost invitat, in calitate de expert in Comisie, la o Conferinta de Presa organizata de 
Ministerul de Interne.    
40 Interviu cu domnul Costel Bercus, expert desemnat din partea Romani CRISS, ca membru in Comisia Ministeriala pentru 
Romi a Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit declaratiei sale, nu fost niciodata invitat oficial la vreuna din intalnirile comisiei.  
41 Interviu cu doamna Mariana Buceanu, expert desemnat din partea Romani CRISS in Comisia Ministeriala pentru Romi a 
Ministerului Sanatatii.  
42 Interviu telefonic cu domnul Gelu Duminica, expert rom desemnat din partea Agentiei de Dezvoltare Comunitara 
„Impreuna”   
43 Ivan Gheorghe, sub-secretar de stat, Ministerul Informa�iilor Publice, interven�ie f�cut� la Seminarul referitor la situa�ia 
romilor din România, 2-3 noiembrie 2001, Bucure�ti , “… Dintre ace�tia, 30 au diplome universitare �i nu sunt angaja�i 
politic... Doisprezece au studii liceale �i, între ei, unii sunt persoane mai în vârst�, provenind din rândul activi�tilor. ” 
44 Vezi Open Society Institute: Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea European�: Protec�ia minorit��ilor în România,  
Budapesta, 2001   
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ajutor social, certificarea st�rii de �omaj �i documente legate de locuin�e, identitate �i proprietate.45 
Desi BJR-urile au fost create in toate cele 42 de judete, activitatea lor are mult de suferit deoarece 
sunt subfinantate, lipsesc mijoacele de transport pentru deplasarile pe teren si se constata o 
insufienta in ceea ce priveste personalul acestor birouri.    
 
Expertii locali   

 
Expertii locali sunt responsabili pentru desfasurarea in plan local a activitatilor prevazute in 
Strategie. Ei se subordoneaza atat Birourilor judetene pentru romi cat si primarului, reprezentand 
liantul intre autoritatile publice si comunitatile de romi. Desi in strategie se prevede angajarea 
expertilor, acest lucru nu se intampla decat rar, primarii justificind neangajarea prin lipsa fondurilor, 
lipsa resurselor umane sau numarul mic de romi existent in localitate. In unele primarii se intinleste 
situatia cumulului de functii in care un functionar in plus fata de activitatile pe care le are in mod 
obisnuit se ocupa si de problemele privind romii. De asemenea, la nivel de comune s-a constatat 
ca nu exista grupuri mixte de lucru sau daca exista, sunt pur si simplu formale. 
 
Sectiunea II: Politicile guvernamentale fata de romi in Romania – perspectiva 
institutiilor internationale     
 
Rapoartele Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in procesul de 
aderare la Uniunea Europena   
 
Capitolul “Drepturile minoritatilor si protectia minoritatilor” din Raportul Comisiei Europene 
analizeaz� problematica minoritatilor in Romania, inclusiv a Romilor. Din acest punct de vedere, o 
constanta prezenta in Rapoartele Comisiei din perioada 1998-2002 este identificarea discriminarii 
manifestate impotriva persoanelor apartinand minoritatii etnice a Romilor. In toate aceste rapoarte 
sunt exprimate motive de îngrijorare in ceea ce priveste numeroasele exemple de discriminare in 
diversele sfere ale vie�ii, in educatie sau munca, brutalitatea Politiei46, hartuirea si violenta 
îndreptata impotriva Romilor47, discriminarea in accesul la locuri publice sau in anunturile 
publicitare de angajare48.      

������������������������������ �������������
45 Idem - interviuri cu exper�ii în problemele romilor din cadrul Biroului Jude�ean pentru Problemele Romilor: Viorica Gotu – 
jude�ul Gala�i, Corina Cope�i – jude�ul Hunedoara, Turcata Nicolae – jude�ul  Mure�, Elena Dumitra�cu – jude�ul  Suceava, 
iulie – august 2002. 
46 Vezi Raportul Comisiei Europeane, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,1998, Capitolul „Drepturile omului  
si protectia minoritatilor”: “in timp ce unele progrese au fost realizate in reforma politiei, cazuri de tratament inuman sau 
degradant din partea politiei in special impotriva romilor, copiilor, homosexualilor si puscariasilor continua sa fie raportate de 
mai multe organizatii. Controlul judiciar asupra activitatilor politiei trebuie sa fie intarit 
47 Vezi Raportul Comisiei Europeane, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,1999, Capitolul „Drepturile 
minoritatilor si protectia minoritatilor”, pag. 19: “Prejudecatile impotriva romilor sunt inca larg raspandite. Romii continua sa fie 
unul dintre grupurile sociale cele mai expuse, iar actuala criza economica le-a afectat conditiile de viata. Oficial, discriminarea 
este interzisa prin lege. Totusi, in practica sunt numeroase exemple de discriminare in domeniul educatiei si al locurilor de 
munca. Realitatea arata brutalitatea politiei, prejudecati, hartuire rasiala, dar e greu de cuantificat. Pe de alta parte, sunt si 
exemple de discriminare pozitiva in sistemul educational, desi acestea sunt inca proiecte pilot. S-a infiintat un Comitet Inter-
ministerial pentru Minoritatile Nationale si a contribuit la intarirea mecanismului participarii romilor in procesul de luare a 
deciziilor care ii privesc pe romi. Comunitatea roma a infiintat un Grup de Lucru al Asociatiilor de Romi care include 
reprezentanti alesi ai comunitatii, facilitand astfel legatura cu autoritatile publice. Departamentul pentru protectia minoritatilor 
nationale si Grupul de Lucru au semnat un acord de elaborare a unei strategii pentru protectia minoritatii romilor. Grupul de 
lucru al asociatiilor de romi a delegat 8 experti romi ca membri ai unui sub-comitet al Comitetului pentru Minoritati Nationale. 
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In ceea ce priveste cadrul legislativ si politicile publice privind imbunatatirea situatiei romilor, 
Raportul Comisiei Europene din 1998 apreciaza ca “in temeni generali, protectia minoritatilor in 
Romania ramane satisfacatoare, cu o mare exceptie in ceea ce priveste Romii”.49 Raportul 
mentioneaza ca “discriminarea impotriva celor mai multi membrii ai minoritatii rome din Romania 
ramane foarte raspandita; in timp ce au fost inregistrate imbunatatiri, trebuie notat ca un Comitet 
interministerial pentru minoritati nationale a fost infiintat printr-o Hotarare de Guvern in august 
1998, in timp ce subcomitetul responsabil pentru elaborarea unei strategii pentru integrarea 
Romilor s-a intrunit pentru prima oara in septembrie 1998”50. In continuare, raportul din 1998 
precizeaza faptul ca “nu exista inca date de incredere privind numarul romilor din Romania, dar 
apreciaza ca ei constituie o parte importanta a populatiei generale (estimata la cateva milioane). In 
timp ce masurile luate de autoritatile romane reflecta continua angajare pentru protectia drepturilor 
minoritatilor, integrarea sociala si economica a romilor presupune suplimentarea unor eforturi 
substantiale. Prejudecatile impotriva romilor raman larg raspandite si necesita o abordare 
comprehensiva pentru a inregistra imbunatatiri pe termen mediu. Departamentul pentru Minoritati 
din cadrul Guvernului trebuie sa fie intarit sub aspectul resurselor umane si financiare”.     
In concluzie raportul Comisiei Europene din 1998 confirma faptul ca “Romania indeplineste criteriul 
politic stabilit in Copenhaga. Insa precizeaza faptul ca multe raman de facut in ceea ce priveste 
eradicarea coruptiei, imbunatatirea modului de lucru al instantelor de judecata si protectia 
libertatilor individuale si drepturile romilor”51.  
Raportul din 1999 saluta constituirea Comitetului Interministerial pentru Minoritati Nationale, ca 
mecanism de încurajare a particip�rii romilor in procesul de decizie privind romii si constituirea 
Grupului de Lucru al Asociatiilor Romilor (GLAR). In acelasi sens, se mentioneaza Acordul pentru 
elaborarea strategiei privind situatia romilor, încheiat intre Departamentul pentru Protectia 
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������
In timp ce se realizeaza un progres in stabilirea unui cadru institutional pentru imbunatatirea situatiei romilor, pe teren 
lucrurile se misca foarte greu. Este important ca atat guvernul, cat si comunitatea roma sa se implice in continuare in 
elaborarea si implementarea strategiei pentru protectia romilor. Trebuie acordata atentie speciala pentru aplicarea masurilor 
prevazute la nivel local si regional, si sa fie bugetate corespunzator. 
In acelasi sens, Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2000, Capitolul „Drepturile 
minoritatilor si protectia minoritatilor”, pag. 24: “Romii sunt inca supusi discriminarii in societatea romaneasca. Totusi, 
anagajamentul guvernului de a se ocupa de aceasta situatie ramane scazut si s-au inregistrat progrese slabe in acest 
domeniu de la ultimul raport. Parteneriatul de aderare din 1999 a identificat dezvoltarea unei strategii guvernamentale pentru 
romi ca prioritara in Romania. In ciuda acestui fapt, s-a amanat lucrul pe asemenea strategie, iar pregatirile sunt inca intr-o 
faza timpurie. Recent infiintatul Sub-comitet Inter-ministerial pentru Romi s-a intrunit in timpul perioadei de raportare, dar s-a 
dovedit incapabil sa aiba rezultate substantiale. Departamentul pentru Protectia Minoritatilor a elaborat un memorandum 
politic, impreuna cu reprezentantii romilor – insa, desi depus in martie 2000, nu a fost aprobat de guvern. Unul dintre 
progresele realizate in ultimul an a fost o initiativa a Ministerului Educatiei de a imbunatati accesul romilor la educatie prin 
alocarea unui numar de locuri pentru romi in licee, scoli profesionale, colegii si universitati. Recenta ordonanta  
guvernamentala care interzice toate formele de discriminare este si ea o potentiala dezvoltare in combaterea discriminarii 
fata de comunitatea roma. Oficiul National pentru Romi are personal si resurse bugetare extrem de limitate – desi acordul de 
aderare din 1999 a prevazut identificarea de sprijin financiar adecvat pentru programele care se ocupa de romi ca prioritate 
pe termen scurt. Biroul trebuie intarit pentru a-si indeplini functia, iar in acest domeniu mai trebuie lucrat. 
In concluzie, tratamentul fata de minoritatile din Romania este polivalent. Lipsa progresului in privinta combaterii discriminarii 
impotriva romilor este un subiect care s-a abordat in precendentele rapoarte, dar inca nu s-a rezolvat adecvat. Pe de alta 
parte, tratamentul fata de alte minoritati s-a imbunatatit considerabil printr-o seri de initiative progresiste.”    
48 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2001, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”, pag. 29, 30; Citat din Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2002, 
Capitolul „Drepturile minoritatilor si protectia minoritatilor”, pag. 35,36; in acelasi sens vezi Romani CRISS, Raport Anual 
2001, disponibil la adresa www.romanicriss.org   
49 Citat din Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,1998, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”   
50 Idem; 
51 Idem;  
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Minoritatilor (DPMN) si GLAR insa, in ciuda acestor eforturi, Raportul consemneaz� procesul lent 
de dezvoltare al acestor ini�iative si politici publice.52          
Raportul din 2000 se focalizeaz� pe activitatea Comitetul Interministerial privind Romii, apreciind 
lipsa de rezultate semnificative a acestuia precum si întârzierile in elaborarea Strategiei. Referitor 
la memorandumul politic semnat de reprezentan�ii romilor si DPMN, se remarca faptul ca pana in 
martie 2000, aceasta nu fusese aprobat de Guvern. Aspectele pozitive apreciate in Raport se 
refera la masurile afirmative dispuse de Ministerul Educa�iei si adoptarea Ordonantei de Guvern 
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Mentionand progresele 
inregistrate in imbunatatirea situatiei minoritatilor, Comisia Europena considera ca in ceea ce 
priveste discriminarea romilor, a�a cum s-a men�ionat si in Rapoartele de Progres anterioare, 
problema a fost insuficient abordata.53     
In mod evident, Raportul din anul 2001 saluta adoptarea „strategiei nationale pentru imbunatatirea 
situatiei Romilor din Romania”, un document comprehensiv si de calitate, elaborat impreuna cu 
organizatiile Romilor, ceea ce inseamna îndeplinirea unui element cheie in criteriile politice 
cuprinse in Parteneriatul de Accesiune la UE încheiat in 1999. In acelasi timp, Comisia atrage 
atentia asupra neintelegerilor dintre organizatiile romilor, ceea ce poate constitui un obstacol in 
implementarea strategiei. Un alt element eviden�iat de Comisie îl constituie masurile ce urmeaz� a 
fi adoptate, avand in vedere faptul ca Strategia privind Romii inca nu a fost implementata iar 
legislatia anti-discriminare de�i in vigoare, nu este opera�ionala.54          
Raportul din 2002 urmareste procesul de implementare al Strategiei Nationale pentru 
imbunatatirea situatiei romilor, apreciind progresele inregistrate in acest sens. Sunt mentionate 
infiintarea structurilor privind implementarea Strategiei, Birourile Judetene pentru Romi, exper�ii 
romi anagajati si consilierii pe problema romilor din Prefecturi, Comisiile Ministeriale pentru Romi si 
infiintarea legala a mediatorului sanitar precum si a mediatorului �colar. Sunt mentionate si 
aspectele negative ce �in de lipsa fondurilor in implementarea Strategiei, absenta unei coordon�ri a 
mecanismelor de implementare a acesteia si solu�ionarea problemei locuintelor in contextul 
strategiei. Legat de acest din urma element, raportul face trimitere la inten�iile unor autoritati locale 
de segregare a comunitatilor de romi, mentionand respingerea ferma a acestor acuza�ii de catre 
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52 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,1999, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”  
53 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,2000, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”, Vezi Romani CRISS, Raport anual 2001, disponibil la adresa www.romanicriss.ro   
54 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2001, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”: “de la ultimul Raport, guvernul a demarat cateva initiative care se adreseaza problemelor cu care se 
confrunta minoritatea romilor. Cea mai importanta dintre ele a fost adoptarea, in aprilie 2001 a Strategiei Nationale de 
Imbunatatire a Situatiei Romilor – ceea ce inseamna ca Romania a indeplinit una dintre prioritatile politice cheie ale 
Parteneriatului de accesiune din 1999. Strategia este un document calitativ si comprehensiv care a fost elaborat impreuna cu 
organizatiile de romi si salutat de acestea. Strategia este realizata pe o perioada de 10 ani si propune un plan de masuri 
pentru primii patru ani. Punctul de inceput al documentului este recunoasterea clara ca discriminarea romilor constitutie o 
problema serioasa in Romania. Continua prin stabilirea unor obiective ce includ schimbarea perceptiilor publice negative, 
imbunatatirea conditiilor de viata ale romilor si incurajarea participarii romilor la toate aspectele societatii civile. Se 
anticipeaza ca ONG-urile rome vor juca un rol activ in implementarea strategiei. In acelasi timp, lipsa unitatii dintre 
organizatiile de romi poate consititui un obstacol in implementarea strategiei. Pasii viitori vor schita un plan operational si vor 
asigura alocarile necesare de buget.  
In ciuda acestor dezvoltari, discriminarea romilor este inca larg raspandita – desi se manifesta prin incidente individuale, nu 
institutionalizate. Organizatiile pentru apararea drepturilor omului au documentat exemple de hartuire a romilor, ca indivizi, 
cat si intrega comunitate din partea politiei. Discriminarea sociala se manifesta deseori prin interzicerea accesului romilor in 
locuri publice, desi este ilegal, prin oferte de serviciu care exclud expilicit aplicanti romi. Totusi, se impun actiuni importante si 
in alte domenii: strategia romilor nu s-a implementat inca; legislatia anti-discriminare a fost adoptata, dar nu este inca 
operationala…iar demilitarizarea politiei nu a inceput inca.”  
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Guvern. De�i legislatia anti-discriminare inca nu este opera�ionala, se mentioneaza primele 
sanc�iuni aplicate angajatorilor si ziarelor care au publicat anun�uri discriminatorii.55     
Raportul din 2003 mentioneaza faptul ca in perioada de raportare guvernul a continuat 
implementarea Strategiei Romilor (adoptata in 2001), desi rezultatele au fost inegale. In sectorul 
sanatatii s-a realizat un progres major prin recunoasterea oficiala a profesiei de “mediator sanitar”, 
fiind formati si angajati 166 de mediatori. In domeniul politicii de ocupare a fortei de munca, 
Agentia Nationale de Ocupare a Fortei de Munca si birourile sale din teritoriu au demarat o 
cooperare activa cu Birourile Judetene pentru Romi cu scopul de a imbunatati accesul pe piata 
fortei de munca (desi pana la aceasta data s-au inregistrat progrese limitate). De asemenea, s-au 
initiat si programe de formare profesionala pentru romi. Totusi, sunt necesare si alte reforme care 
sa mareasca oportunitatile de angajare pentru multi romi care nu au absolvit clasele obligatorii. In 
sectorul educational s-a modificat legislatia astfel incat sa ofere programe pentru romii care nu au 
frecventat scoala. Programele nationale includ si locuri speciale pentru liceenii si studentii romi.  
Progresele in alte sectoare prevazute in Strategia pentru romi au fost limitate din cauza lipsei de 
politici clare si finantari limitate. Ca parte a reorganizarii guvernului, responsabilitatea pentru 
problemele romilor s-a mutat la Secretariatul General al Guvernului. Acesta schimbare este posibil 
sa ofere chestiunii romilor un profil politic mai ridicat – desi aceste schimbari organizationale au si 
intarziat alocarile de la bugetul de Stat pentru Strategia Romilor.  
Increderea Guvernului in Partida Romilor de a implementa si monitoriza strategia este un motiv de 
ingrijorare, deaorece a condus la o excludere efectiva a altor organizatii de romi.56 
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55 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2002, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”; n.n. men�ionam ca primele sanc�iuni aplicate in Romania privind discriminarea romilor au fost obtinute 
in urma plangerilor depuse de Romani CRISS, paradoxal, in baza unor prevederi legale din alte acte normative si nu a celor 
prev�zute de O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; in acest sens vezi Romani 
CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Romania Libera, CRISS vs. Milenium Radauti etc. disponibile la adresa 
www.romanicriss.org; ERRC, Roma Rights nr.1-2 din 2003 disponibil la adresa www.errc.org; Comisia Europeana, „Raport 
de progres in procesul de accesiune la UE”, 2002, Capitolul „Drepturile minoritatilor si protectia minoritatilor”, pag. 35,36: “ in 
timpul perioadei la care se face referire, au continuat sa aiba loc progrese in privinta tratamentului fata de minoritati… s-au 
facut pasi importanti in implementarea Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor, cu scopul de a se adresa 
situatiei dificile cu care se confrunta comunitatea roma. Discriminarea romilor continua sa fie larg raspandita in societatea 
romaneasca, iar inegalitatile sociale la care este supusa comunitatea roma raman considerabile. Guvernul a realizat un 
progres constant in implementarea strategiei romilor de anul trecut, care se adreseaza explicit discriminarii. In timpul 
perioadei de raportare, structurile pentru implementarea strategiei romilor s-a infiintat progresiv. La nivel judetean, birourile 
pentru romi prevazute in strategie au devenit operationale. Peste 400 de romi au fost angajati ca experti, responsabilitatile 
acestor fiind clarificate si toate cele 42 de birouri au elaborat Planuri de Actiune pentru perioada 2001-2004. Partida Romilor 
a fost principalul interlocutor al desemnarilor in aceste functii si trebuie facute eforturi de intensificare a implicarii altor 
organizatii rome. La nivel national s-a infiintat 15 comisii in cadrul ministerelor sau agentiilor nationale pentru implementarea 
strategiilor sectoriale. Pe langa expertii din ministere, aceste comisii includ si un membru delegat de organizatii rome. 
Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei au fost si ele active in implementarea strategiei. O inovatie importanta a fost 
stabilirea de mediatori scolari si sanitari, facilitand accesul imbunatatit al romilor la servicii publice in general si educatie si 
sanatate in particular. De asemenea, s-a realizat un acord cu Ministerul de Interne de a angaja 100 ofiteri de politie din 
comunitatile de romi in decursul anului 2002. 
Contrar acestui cadru pozitv, slabiciunea implementarii strategiei romilor este ca nivelurile de finantare stipulate in 
documentul original nu au fost disponibile. Lipsa sprijinului financiar inseamna imposibilitatea indeplinirii multor dintre 
activtatile prevazute si restrictionarea eforturilor la actiuni mai putin ambitioase si costisitoare. Alte ingrjorari le constituie 
absenta mecanismelor eficiente de coordonare. Fara acestea succesul strategie se va baza pe abordarile individuale luate 
de diferitele institutii implicate. Unul dintre aspectele strategiei este ca nu s-a adresat satisfacator problemei locuintelor. 
Aceasta este una dintre problemele care afecteaza mare parte din comunitatea roma, majoritatea dintre ei locuind in conditii 
inacceptabile, fara conditii de baza sau securitatea unei chirii. Anumite autoritati locale s-au folosit de aceasta situatie si au 
incercat sa mute romii in cartiere speciale, dar guvernul a respins ferm orice forma similare de segregare. Desi cadrul legal 
care se adreseaza discriminarii impotriva romilor nu este inca pe deplin operational, instantele de judecata au decis pentru 
prima data impotriva angajatorilor si ziarelor care au pubicat oferte de munca discriminatorii.”  
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Situatia respectarii Drepturilor Omului in Romania din perspectiva Comisiei Europene         
in 2003   
 
In ceea ce priveste problematica drepturilor omului Raportul Comisiei Europene din 2003 
mentioneaza faptul ca: „Romania continua sa respecte drepturile omului si lbertatile fundamentale. 
Aceasta a fost concluzia Opiniei din 1997 si a rapoartelor ulterioare si s-a confirmat in ultimul an. 
Sectiunea urmatoare se axeaza pe cele mai importante progrese de la ultimul raport incoace. 
Romania a ratificat principalele conventii de drepturile omului. Conventia Europeana a Drepturilor 
Omului (CEDO) a avut un efect direct asupra Romaniei, dar raman anumite dificultati in aplicarea 
ei deplina. 
In 2003, Romania a ratificat Protocolul Aditional nr. 13 la CEDO privind abolirea pedepsei cu 
moartea in toate circumstantele. Dupa cum s-a raportat, Romania a semnat, dar nu a ratificat inca 
Protocolul nr. 12 la CEDO care interzice discriminarea indiferent de criterii. Romania a recunoscut 
formal competenta Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale in conformitate cu 
Conventia Internationala pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare (1965). 
 
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a realizat progrese semnificative in primul sau 
an de activitate, demonstrandu-si autoritatea prin adoptarea de decizii care sanctioneaza cazurile 
de discriminare.  
Noi stipulari legale au clarificat responsabilitatile Consiliului National. Totusi, un numar de lipsuri 
din cadrul legislativ care au fost mentionate in Raportul de anul trecut nu a fost rezolvat inca. (ex. 
discriminarea indirecta si inversarea sarcinii probei). Si cadrul legal trebuie revizuit pentru a 
clarifica rolul Consiliului National in ceea ce priveste institutiile publice.57 De la inceperea 
activitatilor in august 2002, Consiliul National a primit peste 450 de petitii. A realizat 37 de anchete 
si, dintre acestea, a aplicat sanctiuni in 31 de cazuri. Totusi, autoritatea legala a Consiliului 
National de a emite sanctiuni este neclara. In general, este necesara o transparenta mai mare 
privind modul in care Consiliul National isi indeplineste activitatile”. Desi membrii personalului 
existent au demonstrat o motivatie considerabila si abilitate in indeplinirea functiilor, per total, 
resursele de personal sunt limitate si nu pot face fata mandatului ambitios al Consiliului. Trebuie 
acordata o atentie speciala clarificarii rolurilor departamentelor tehnice si intarirea departamentelor 
legale si de anchete. Dupa cum s-a mentionat in raportul de anul trecut, faptul ca Consiliul National 
ramane administrativ in subordonarea guvernului pare sa ii limiteze capacitatea de a actiona 
indpendent. Doar un singur membru al Colegiului Director provine din grupurile vulnerabile care 
constitutie mandatul Colegiului.58  
 
In ceea ce priveste Politia, Raportul precizeaza: implementarea legilor pentru statutul politistilor si 
organizarea si functionarea politiei romane (adoptat in vara lui 2002) a inceput in perioada de 
raportare. Acesta marcheaza un pas important in reforma fortelor de politie romane. Conform 
noului statut, politistii sunt ofiteri publici civili care actioneaza dupa litera legii. Demilitarizarea 
politiei a insemnat transferrea cazurilor de abuz ale politiei din instantele de judecata militare in 
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56 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2003, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”.  
57 Idem;  
58 Idem; 
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sistemul civil de justitie. Totusi, alte forte de securitate, incluzand jandarmeria, sunt inca sub 
control juridic militar.  
In ciuda acestor progrese, s-a realizat un progres greau masurabil in privinta cresterii eficientei 
politiei. Noua legislatie nu a fost insotita de o modernizare a structurilor politienesti, iar fortele 
romane de politie un organism centralizat, cu slaba expunere la principii precum transparenta, 
responsabilizare, management eficient sau politici moderne de resurse umane. Cazurile de 
violenta excesiva a politiei impotriva suspectilor, chiar si in cazul infractiunilor marunte, au 
continuat in timpul perioadei de raportare. Cateva dintre aceste cazuri au implicat uzul de arme de 
foc si ofiterii de politie se bucura de o oarecare imunitate daca folosesc armele de foc in scopul 
indeplinirii indatoririlor de serviciu.59 
In aprilie 2003, Romania a autorizat publicarea unui raport al Consiliului Europei - Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii, conform cererii din raportul de anul trecut. Raportul a criticat 
in special conditiile de detentie din incintele politienesti si a atras atentia ca toate categoriile de 
detinuti sunt prost informati in privinta drepturilor lor, acceseaza cu dificultate consilierea juridica si 
sunt supusi la diferite forme de tratament inadecvat.60 
 
Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a pronuntat 34 de hotarari impotriva Romaniei in 
timpul perioadei de raportare. Cea mai importanta dintre aceste hotarari (Pantea vs. Romania) a 
decis ca Romania a incalcat Articolele 3, 5 si 6 ale Conventiei Europene pentru Drepturile Omului. 
Conluziile privind tratamentul inadecvat in inchisoare, arest ilegal, detentie excevi de lunga inainte 
de a vedea un judecator si incapacitatea de a inchide un caz in timp rezonabil. In ce priveste 
procedurile de arest, constatarile Curtii au fost semnificative deoarece au decis ca procurorii 
romani nu pot fi considerati magistrati independenti si, in concluzie, nu pot emite mandate de arest. 
Autoritatile romane s-a adresat lipsurilor administrative identificate de Curte desi trebuie notat ca 
cea mai serioasa parte a hotararii a avut legatura cu comportamentul anumitor oficiali publici.   
Marea majoritate a celorlalte hotarari impotriva Romaniei s-au referit la (ne) restituirea proprietatilor 
confiscate in timpul regimului comunist. In multe dintre aceste cazuri s-au gasit incalcari ale 
dreptului la un proces corect (articolul 6), precum si ale dreptului la protectia proprietatii (articolul 1 
al primului Protocol aditional al Conventiei). Un numer de schimbari din legislatia romana au 
incercat sa se adreseze acestor chestiuni. Alte hotarari au privit violarea dreptului prizonierului de a 
primi e-mail si lipsa accesului in instanta pentru a revizui rezultat final al unei proceduri 
administrative. Autoritatile romane au luat deja cu ani in urma masuri in aceasta privinta.61 
 
Comitetul Consultativ al Conventiei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale si Avizul 
sau privind Romania 
 
Comitetul Consultativ al Conventiei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale in avizul sau 
privind Romania, din 6 aprilie 2001 se refera la situatia Romilor avand in vedere prevederile Art.4 si 
6 ale Conventiei la care Romania este parte.  
In concluziile sale, Comitetul Consultativ saluta, in mod particular, adoptarea de catre Guvernul 
Romaniei a Ordonantei privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare 
atr�gând atentia asupra importantei implementarii acestui act normativ. In schimb, in ceea ce 
priveste situatia romilor, din acest punct de vedere, Comitetul isi exprima  preocuparea fata de 
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59 Idem;  
60 Idem; 
61 Idem;  
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persisten�a în România a numeroase acte de discriminare, multe dintre acestea afectând membrii 
minorit��ilor na�ionale �i, în particular, romii. „Comitetul consider� c� o bun� integrare a romilor nu 
ar putea fi limitat� la o abordare strict social�, dar necesit�, în primul rând, recunoa�terea �i 
eliminarea tuturor discrimin�rilor cu care aceast� popula�ie se confrunt�.62  
Având în vedere diverse declara�ii f�cute în timpul vizitei în România ( n.n. „a membrilor 
Comitetului”) �i în lumina informa�iilor comunicate, Comitetul consultativ consider� alarmant faptul 
c� poli�ia, atunci când efectueaz� perchezi�ii sau arest�ri în rândul romilor, uneori face uz în mod 
neadecvat de for�� fa�� de romi. Diferite surse men�ioneaz� c�, în România, au înc� loc descinderi 
nocturne ale poli�iei, marcate de desf��ur�ri masive de for�e – implicând uneori folosirea gazelor – 
�i de violen�e verbale �i fizice îndreptate f�r� deosebire împotriva suspec�ilor �i vecinilor. Astfel de 
practici, unele dintre ele semnalate de altfel �i de Avocatul Poporului în Raportul s�u special, au 
efecte psihologice dezastruoase asupra persoanelor respective �i nu pot decât submina 
încrederea popula�iei în for�ele de poli�ie....Comitetul consultativ consider� c� guvernul nu a luat 
înc� toate m�surile necesare pentru protejarea persoanelor expuse amenin��rilor sau actelor de 
discriminare, ostilitate sau violen�� din cauza identit��ii lor etnice, culturale, lingvistice sau 
religioase.63” 
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62 Citat Comitetul Consultativ al Convenitei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Aviz privind Romania, 6 aprilie 
2001, Consiliul Europei.  
63 Comitetul Consultativ al Convenitei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Aviz privind Romania, 6 aprilie 2001, 
Consiliul Europei : „Cu privire la paragraful 2 al articolului 6 al Conven�iei-cadru, Comitetul consultativ este viu  preocupat de 
persisten�a în România a numeroase acte de discriminare, multe dintre acestea afectând membrii minorit��ilor na�ionale �i, în 
particular, romii. Comitetul consider� c� o bun� integrare a romilor nu ar putea fi limitat� la o abordare strict social�, dar 
necesit�, în primul rând, recunoa�terea �i eliminarea tuturor discrimin�rilor cu care aceast� popula�ie se confrunt�.   
Comitetul consultativ eviden�iaz�, totodat�, c� discriminarea în domeniul socio-economic este larg practicat� în România. 
Jurnalele public� oferte de munc� sau de locuin�e, care exclud, în mod expres, romii, f�r� ca editorul sau ofertantul s� 
primeasc� cea mai mic� sanc�iune. Conform unor informa�ii demne de încredere, un serviciu public din cadrul Ministerului 
Muncii �i Solidarit��ii Sociale au afi�at recent un anun� discriminatoriu de acest fel un anun� discriminatoriu provenind de la o 
companie particular�. La fel, se întâmpl� ca romilor s� le fie refuzat accesul în unele localuri de distrac�ie, dup� cum 
men�ioneaz� �i Avocatul Poporului în Raportul s�u special. Comitetul consultativ î�i exprim� speran�a c� noua legisla�ie anti-
discriminatorie men�ionate mai-sus (a se vedea comentariile la articolul 4), va permite combaterea mai eficient� a acestui tip 
de discrimin�ri. Î�i exprim�, totodat�, speran�a c� autorit��ile române vor urm�ri îndeaproape aplicarea acestei legisla�ii. 
Comitetul consultativ noteaz� cu satisfac�ie c�, de�i au mai fost înc� semnalate cazuri izolate, acte grave de violen�� 
colectiv� asupra romilor comise de s�teni care au profitat de pasivitatea for�elor de poli�ie s-au diminuat în ultimii ani. Salut� 
aceast� evolu�ie pozitiv� �i încurajeaz� autorit��ile române s� r�mân� vigilente în aceast� privin��. 
În ceea ce prive�te cazurile de violen�� a poli�iei fa�� de romi, se pare c� �i acestea s-au redus �i Comitetul consultativ 
consider� c� autorit��ile ar trebui s�-�i intensifice eforturile pentru ca aceast� tendin�� s� continue. Cu toate aceste progrese, 
Comitetul consultativ constat�, ca �i alte organisme interna�ionale, c� persoanele apar�inând comunit��ii rome sunt înc�, 
propor�ional, mult mai adesea victime ale brutalit��ilor poli�iei decât persoanele apar�inând altor minorit��i sau majorit��ii. Sunt 
înc� raportate cazuri de rele tratamente ale poli�iei �i procedurile ini�iate împotriva func�ionarilor suspecta�i sunt foarte lungi �i 
adesea abandonate. Comitetul consultativ este de p�rere c� autorit��ile române ar trebui s� se asigure c� aceste proceduri 
se desf��oar� corect. 
Având în vedere diverse declara�ii f�cute în timpul vizitei în România �i în lumina informa�iilor comunicate, Comitetul 
consultativ consider� alarmant faptul c� poli�ia, atunci când efectueaz� perchezi�ii sau arest�ri în rândul romilor, uneori face 
uz în mod neadecvat de for�� fa�� de romi. Diferite surse men�ioneaz� c�, în România, au înc� loc descinderi nocturne ale 
poli�iei, marcate de desf��ur�ri masive de for�e – implicând uneori folosirea gazelor – �i de violen�e verbale �i fizice 
îndreptate f�r� deosebire împotriva suspec�ilor �i vecinilor. Astfel de practici, unele dintre ele semnalate de altfel �i de 
Avocatul Poporului în Raportul s�u special, au efecte psihologice dezastruoase asupra persoanelor respective �i nu pot 
decât submina încrederea popula�iei în for�ele de poli�ie. Comitetul consultativ salut� eforturile depuse deja de c�tre 
autorit��ile române, în special în ceea ce prive�te preg�tirea în domeniul drepturilor omului, dar estimeaz� c� guvernul ar 
trebui s� ini�ieze m�suri suplimentare destinate îmbun�t��irii rela�iilor între minorit��ile na�ionale �i poli�ie, ca �i cre�terea 
toleran�ei acesteia din urm�. Astfel de m�suri ar putea s� includ�, printre altele, eforturi speciale pentru a recruta persoane 
apar�inând minorit��ilor na�ionale în rândurile ofi�erilor de poli�ie. 
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Al doilea Raport privind Romania al Comisiei Europeane impotriva Rasismului si 
Intolerantei  (ECRI) 
 
Comisia Europena impotriva Rasismului si Intolerantei in Al doilea raport privind Romania, publicat 
in aprilie 2002 la Strasburg, dedica o sectiune distincta analizei situatiei Grupurilor Vulnerabile, 
referindu-se la Romi. Inca o data este subliniata vulnerablitatea acestui grup fata de discriminare si 
persistenta ca obiect al unor prejudecati continue si a rasismului din partea comunitatii majoritare, 
in pofida faptului ca violentele conflicte care au avut loc in anii 1990 par a fi disparut. „Stereotipurile 
privind romii persista si sunt refelectate in atitudinile societatii, in prezentarile facute de media 
problematicii acestei comunitati si in pozitiile adoptate de anumit politicieni si anumite partide 
politice. Existo o tendinta de blamare a comunitatii Rome ca urmare a propriilor ei probleme si ca 
urmare a problemelor societatii in general, si de a percepe aceasta comunitate ca un risc sau chiar 
amenintare la adresa societatii impotriva careia ar trebui luate masuri represive. Aceste atitudini 
sunt manifestate printr-o o discriminare clara in multe domenii ale vietii, in special in educatie, in 
ocuparea fortei de munca si privind accesul in locurile publice.”64  
In ceea ce priveste Politia, ECRI regrata , in special ca in acele cazuri de violenta a  politiei 
impotriva membrilor comunitatii Rome, incluzand utilizarea armelor de foc, contiuna sa apara si au 
condus la raniri serioase si uneori mortale. Raidurile politiei in zonele unde locuiesc comunitati de 
Romi, facute deseori noaptea si fara autorizatie, sunt relativ comune...”  
In ceea ce priveste cadrul legslativ si politicile fata de romi „Romania a facut cativa pasi pentru a 
aborda problemele rasismului si discriminarii. In special a fost adoptata o noua legislatie pentru 
combaterea discriminarii si a fost elaborata Strategia nationala pentru imbunatatirea situatiei 
romilor. ECRI saluta astfel de initiative ca pe o recunoastere, din partea autortatilor, a faptului ca 
exista in Romania problee privind rasismul si discriminarea si a trebuie actionat in sensul 
combaterii problemelor de acest fel.  Totusi, Raportul ECRi subliniaza ca, desi in prezent s-a 
imbunatatit cadrul legislativ si politic de combatere a rasismului si intolerantei, multe mai raman de 
facut... totusi ECRI este preocupata de faptul ca lipsa constientizarii noii legisalatii in vigoare 
inseamna ca aceasta nu este inca folosita, in pofida faptului ca tipurile de discriminare pe care 
aceasta le acopera, de exemplu: discirminarea la angajare, discriminarea in privinta accesului in 
locuri publice, sunt deseori raportate ca apar, in special in ceea ce priveste romii65.”  
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 �inând cont de situa�ia descris� mai sus, Comitetul consultativ consider� c� guvernul nu a luat înc� toate m�surile necesare 
pentru protejarea persoanelor expuse amenin��rilor sau actelor de discriminare, ostilitate sau violen�� din cauza identit��ii lor 
etnice, culturale, lingvistice sau religioase”.    
64 ECRI, Comisia Europena impotriva Rasismului si Intolerantei, Al doilea Raport privind Romania adoptat in 22 iunie 2001, 
public in 23 aprilie 2002, Strasbourg.   
65 Idem.   
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Capitol III: Cadrul legislativ privind protectia impotriva 
discriminarii in Romania  
 
 
Sectiunea I: Legislatia anti-discriminare: un pas inspre criteriul politic de 
aderare la Uniunea Europeana    
 
Cadrul legal al protectiei minoritatilor din Romania, sub aspectul combaterii tuturor formelor de 
discriminare, a fost largit prin adoptarea ordonantei guvernamentale nr.137 din 31 august 2000, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.431 din 2 septembrie 2000. Raportul Comisiei 
Europene din anul 2000 a apreciat adoptarea Ordonantei drept ”un pas foarte pozitiv” dar a 
sustinut mai departe ca “vor fi necesare atat o legislatie secundara cat si aranjamente institutionale 
inainte ca prevederile continute in Ordonanta 137 sa fie aplicate. Ca urmare, este prea devreme 
pentru a evalua eficacitatea acestor masuri.”66   
 

In 16 ianuarie 2002, prin Legea nr. 48 publicata in Monitorul Oficial nr. 69 din 31 ianuarie 2002, 
este aprobata Ordonanta de Guvern nr.137 privind prevenirea si santionarea tuturor formelor de 
discriminare.  
 
Anul 2002: Insuficienta in legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei 137/2000 privind 
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare    
 
Ordonan�a de Guvern nr. 137/2000 aprobata prin legea 48/2002, în mod considerabil completeaz� 
prevederile legislative interna�ionale deja în vigoare în România, cu prec�dere Conven�ia 
interna�ional� cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial�. Legea pentru 
aprobarea ordonan�ei privind prevenirea �i sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare interzice 
discriminarea de c�tre autorit��ile publice, persoane juridice de drept privat, �i persoane fizice pe 
motive de ras�, na�ionalitate, origine etnic�, religie, limb�, sex sau orientare sexual�. 
 

Ordonan�a 137, în forma sa adoptat�, de�i important� pentru remedierea lipsei de prevederi 
legislative interne la îndemâna luptei împotriva discrimin�rii, nu se conformeaz� cerin�elor directivei 
Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC, "care implementeaz� principiul tratamentului egal între 
persoane f�r� deosebire de origine rasial� sau etnic�".67  
În primul rând, Ordonan�a nu include o interzicere explicit� a discrimin�rii indirecte.68 În al doilea 
rând, Ordonan�a nu stipuleaz� o r�sturnare a sarcinii probei în cauzele civile o dat� ce a fost 
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66 Vezi Uniunea Europeana, Raportul de progres al Comisiei Europene privind tarile candidate la UE: Romania, p.21, 2001.   
67 Directiva 43/2000 a fost adoptat� de c�tre Consiliul Uniunii Europene în iunie 2000 �i publicat� în 19 iulie 2000, în Jurnalul 
Oficial al comunit��ilor europene. Statele membre ale Uniunii Europene au la dispozi�ie trei ani s� pun� de acord legisla�ia 
intern� cu cerin�ele Directivei privind egalitatea între rase. Directiva face parte din acquis communautaire, corpusul de legi 
comunitare pe care ��rile candidate – inclusiv România – trebuie s� le adopte anterior ader�rii.  
68 Conform Articolului 2(2)(b) al Directivei 43, se în�elege prin discriminare indirect� orice prevedere, criteriu sau practic�, 
care de�i aparent neutr�, pune persoane de o anumit� ras� sau origine etnic� într-o pozi�ie dezavantajat� în raport cu alte 
persoane, în afar� de cazul în care respectiva prevedere, criteriu sau practic� este în mod obiectiv justificat� de un scop 
legitim, �i modalit��ile de îndeplinire a respectivului scop sunt adecvate �i necesare." Directiva privind egalitatea între rase în 
continuare stipuleaz� c� discriminarea indirect� poate fi stabilit� prin orice mijloace, inclusiv pe baz� de eviden�e statistice." 
(Preambul, paragraful 15). Ordonan�a româneasc� aproape c� sanc�ioneaz� discriminarea indirect� la Articolul 2(2), unde se 
stipuleaz� :"Orice comportament activ sau pasiv care prin efectele pe care le genereaz� favorizeaz� sau defavorizeaz� 
nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan�, un grup de persoane sau o comunitate, fa�� de alte 
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stabilit un caz de discriminare rasial� prima facie.69 In al treilea rând, Ordonan�a nu define�te si 
incrimineaz� hartuirea70 si nu in ultimul rând, nu se refera la victimizare.71  
 

Directiva 43/2000 impune prevenirea �i sanc�ionarea atât a discrimin�rii directe, cât �i a 
discrimin�rii indirecte. In Articolul 2 al Directivei este definit conceptul de discriminare care include 
si discriminarea indirecta. La punctul 2 lit.b al Art.2 se mentioneaza : ’’se va considera ca 
discriminarea indirecta are loc atunci cînd o prevedere, criteriu sau practica aparent neutre 
dezavantajeaza anumite persoane, de o anumita rasa sau origine fata de alte persoane, în afara 
de cazul în care acele prevederi, criterii sau practici sînt justificate obiectiv de un scop legitim, iar 
metodele de atingere a acelui scop sînt adecvate si necesare.’’  
 

Ordonan�a 137/2000 prevede în art. 2, al. 2, ca �i comportamentele pasive ’’ care, prin efectele pe 
care le genereaz�, favorizeaz� sau defavorizeaz� nejustificat ori supune unui tratament injust sau 
degradant o persoan�, un grup de persoane sau o comunitate… » atrag r�spunderea 
contraven�ional�. De�i, prin aceast� prevedere se creeaz� premisele prevenirii �i sanc�ion�rii 
discrimin�rii indirecte, textele de lege (atât Ordonanta 137/2000, Legea 48/2002 cât �i H.G. 
1194/2001) nu rezolv� satisf�c�tor aceast� chestiune.  
 

Referitor la condi�ia invers�rii sarcinii probei, aceasta nu este reflectat� în legisla�ia din România. 
Atunci cand este voba de constatarea si sanctionarea discriminarii atat Ordonanta 137/2000 cat si 
Hotararea de Guvern 1194 fac trimitere la procedurile de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor, a�a cum sunt ele reglementate în Ordonan�a Guvernului nr. 2/12 iulie 2001 privind 
regimul juridic al contraven�iilor. Potrivit procedurilor stabilite, nu se poate insa realiza inversarea 
sarcinii probei deoarece prevederile normative nu permit o procedur� litigioas� a p�r�ilor.  
 

In ceea ce prive�te hartuirea, Directiva 43/2000 a Consiliului Uniunii Europene precizeaza in 
articolul 2 ca “pentru obiectivele acestei Directive, principiul tratamentului egal va însemna ca nu 
trebuie sa existe discriminare directa sau indirecta pe criteriul originii rasiale sau etnice iar 
hartuirea trebuie incriminata ca discriminare, în conformitate cu sensul paragrafului 1, atunci când 
un comportament nedorit, pe criteriul originii rasiale sau etnice, duce la violarea demnitatii 
personale sau creaza un cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv. În acest context, conceptul 
de hartuire poate fi definit tinîndu-se cont de legislatia interna si practicile statelor membre”72 Din 
p�cate atat in legislatia romaneasca, cat mai ales in Legea privind aprobarea Ordonan�ei 137/2000 
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persoane, grupuri de persoane sau comunit��i, atrage r�spunderea contraven�ional� conform prezentei ordonan�e, dac� nu 
intr� sub inciden�a legii penale." Acest standard nu se ridic� la nivelul unei interziceri a discrimin�rii indirecte �i lipsa 
prevederilor explicite referitor la discriminarea indirect� – un concept care s-a dezvoltat semnificativ în legisla�ia inten�ional� – 
este lamentabil�. 
69 Directiva privind egalitatea între rase stipuleaz�, la Articolul 8, c� în astfel de cazuri, "este în sarcina respondentului 
(paratului) s� dovedeasc� faptul c� nu a existat o înc�lcare a principiului tratamentului egal.” 
70 In acest sens vezi Art.2.3 din Directiva 43/2000 adoptata de Consiliul Uniunii Europene.  
71 In acelsi sens Art.9 din Directiva 43/2000.  
72 Art.2 al Directivei 43/2000: “Pentru obiectivele paragrafului 1:(a) se va considera ca discriminarea directa are loc atunci 
cînd o persoana este tratata mai pu�in favorabil decât este alta, a fost sau ar putea fi tratata într-o maniera similara, pe 
criteriul originii rasiale sau etnice;  
(b) se va considera ca discriminarea indirecta are loc atunci când o prevedere, criteriu sau practica aparent neutre 
dezavantajeaz� anumite persoane de o anumita rasa sau origine fata de alte persoane, în afara de cazul în care acele 
prevederi, criterii sau practici sînt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sînt adecvate 
si necesare. 
Hartuirea trebuie incriminata ca discriminare, în conformitate cu sensul paragrafului 1, atunci când un comportament nedorit, 
pe criteriul originii rasiale sau etnice, duce la violarea demnitatii personale sau creaza un cadru intimidant, ostil, degradant 
sau ofensiv. În acest context, conceptul de hartuire poate fi definit tinîndu-se cont de legislatia interna si practicile statelor 
membre.”  
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privind prevenirea si sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare, temenul de hartuire nu a fost 
definit in rela�ie cu discriminarea, neexistand nici o referire la acest concept. Totu�i, temenul de 
hartuire a fost pus in discu�ie având in vedere hartuirea sexuala existând o defini�ie si reglementare 
in legea privind oportunitatile egale intre femei si barbati.      
 

Nici legea pentru aprobarea Ordonantei 137/2000 si nici un alt act normativ nu se refera la 
victimizare in sensul precizat de Directia 43/2000. In acest sens, articolul 9 al Directivei precizeaza 
ca “statele membre trebuie sa introduca în sistemul legislativ intern masurile necesare protectiei 
indivizilor în fata oricarui tratament advers sau consecinta adversa, ca reactie la o plîngere sau la 
procedurile menite sa întareasca plîngerea cu principiul tratamentului egal”.73  

Organismul specializat de sanctionare a faptelor de discriminare, CNCD, in forma in care este 
prezentat in Ordonanta 137/2000 este organ al administratiei publice locale, in subordinea 
Guvernului. Asa cum sublinieaza si Raportul ECRI privind Romania, unui asemenea mecanism 
trebuie sa i se asigure independenta fata de Guvern sau sfera politica.74  
Raportul Comisiei Europene privind procesul de accesiune la Uniunea Europena din anul 2002 precizeaza:  
 

O lege pentru aprobarea Ordonantei de Guvern din 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor 
de discriminare a intrat in vigoare in ianuarie 2002. Aceasta lege reprezinta un pas inainte in combaterea 
discriminarii in Romania si in transpunerea acquis-ului. In orice caz, pentru ca legea sa fie in conformitate cu 
acquis-ul bazat pe Art. 13 a Tratatului UE, aceasta va trebui amendata, in ceea ce priveste discriminarea 
indirecta si Inversarea sarcinii probei. O Hot�râre privind infiintarea Consiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii a fost adoptata in decembrie 2001 iar fondurile necesare pentru func�ionare au fost alocate in 
2002 de la bugetul de stat. Pre�edintele si membrii Colegiului Director au fost numi�i in august 2002. Acest 
fapt este un progres semnificativ, si s-a dovedit a fi imposibil de implementat legea anti-discriminare in lipsa 
acestui organism. Hot�rârea de infiintare a Consiliului prevede ca aceasta va opera in mod independent de 
orice institutie sau autoritate publica. In schimb, practic, acesta nu este un organism independent si ramane 
admnistrativ subordonat Guvernului. Un motiv de îngrijorare este acela ca membrii ai grupurilor vulnerabile si 
ai organizatiilor neguvernamentale nu sunt reprezentati in Consiliu.”   

 
Anul 2003: Lipsa de transparenta in procesul de armonizare a legislatiei anti-discriminare in 
conformitate cu Directivele Uniunii Europene  
 
In data de 7 iulie 2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii transmitea o adresa 
oficiala organizatiei neguvernamentale Romani CRISS, precizând ca:  
 

”dupa un an de activitate, identificand lacunele cadrului legislativ din domeniul nediscriminarii si 
inadvertentele acestuia cu acquis-ul comunitar, CNCD va propune Guvernului o Ordonanta pentru 
modificarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000. De altfel, adoptarea ordonantei de modificare este 
prevazuta in cadrul Planului National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana ca sarcina cu termen 
limita 31 august. ...”CNCD doreste sa cunoasca pozitia societatii civile in legatura cu continutul ordonantei de 
amendare a O.G. nr. 137/2000...si...asteptam observatiile dumneavoastra, in deplina concordanta cu 
directivele europene, pana cel tarziu la data de 1 august 2003. In lipsa unui raspuns pana la aceasta data, 
vom considera ca nu aveti nici o observatie”75.  

 

Aceasta scrisoare era insotita de propunerea de modificare realizata de Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii.  
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73 In acelasi sens vezi si Renate Weber, Legal analysis of national and European anti-discrimination legislation, A 
comparison of the EU Racial Equality Directive and Protocol no.12 with anti-discrimination legislation in Romania, ERRC, 
INTERRIGHTS si MPG, septembrie 2001 
74 Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Romania, adoptat la 22 iunie 2001, disponibil in limba romana pe site-ul oficial al 
Consiliului Europei la adresa www.coe.int;     
75 Citat din adresa nr.2379/C.J. din 07.07.2003, Guvernul Romaniei, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.  
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Dupa primirea acestei adrese, la initiativa Fundatiei pentru o Societate Deschisa - Bucuresti, un 
grup de experti, reprezentand organizatii neguvernamentale cu preocupari in domeniu, s-a reunit 
pentru a analiza si redacta observatiile comune, pe marginea textului de modificare al CNCD76. 
Astfel a fost redactat un Document de pozitie care reprezinta rezultatul lucrului în comun �i pozi�ia 
comun� a organiza�iilor Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate Deschis�, 
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga 
Pro Europa si Institutul pentru Politici Publice. Acest document era sustinut de Funda�ia Estuar, 
Uniunea Na�ional� a Organiza�iilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, Aven Amentza si Grupul 
Roman pentru Ap�rarea Drepturilor Omului. Transmiterea catre Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii a acestui document a avut loc in 31iulie 2003.   
 

In data de 18 august 2003, Agentia de Presa Roma News prezenta un interviu realizat cu unul din 
membrii Colegiului Director al CNCD:  
 

„Pana pe 31 august Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii(CNCD) este in a�teptarea aprob�rii 
in sedinta de Guvern a proiectului de modificare a OG 137/2000. Monica Vasile, membru in colegiul director 
al CNCD, a declarat pentru Roma News ca "modific�rile constau in prevederea unor carente ale legii cum ar 
fi discriminarea indirecta, deoarece mareste aria de aplicare a legii; hartuirea la tratamentul aplicat de 
angajator unui angajat atunci cand acesta se adreseaza CNCD; prevederea unei sanc�iuni speciale pentru 
persoanele fizice si juridice care refuza sa predea probele necesare dovedirii unor fapte de discriminare; 
medierea intre parti; acordarea de asistenta victimelor. O alta modificare este si m�rirea cuantumului 
amenzilor respectiv dublarea lor, pentru persoane fizice de la 1-10 milioane la 2-20 milioane lei, iar pentru 
persoane juridice de la 2-20 milioane la 4-40 milioane lei". Monica Vasile a mai ad�ugat ca "prin aceste 
modificari legea se va imbunatati si va fi mai aproape de directivele europene"77. 

 

Interesant de remarcat, in acest interviu, era faptul ca CNCD se „afla deja in asteptarea aprobarii in 
sedinta de Guvern a proiectului de modificare a OG 137/2000”. Acest element denota indirect 
faptul ca propunerile realizate de reprezentantii societatii civile nu fusesera luate in considerare, de 
vreme ce nu s-a primit nici un raspuns din partea institutiei, in acest sens.  
Urmare a acestui articol, in data de 20 august 2003, in numele grupului de lucru, Centrul de 
Resurse Juridice a fost solicitat presedintelului CNCD „textul propunerii de modificare a Ordonan�ei 
Guvernului 137/2000, a�a cum a fost trimis Guvernului de c�tre Consiliul Na�ional pentru 
Combaterea Discrimin�rii”78. Acest text insa nu a intrat in posesia grupului de lucru.      
Neoficial, reprezentan�ii Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii au informat experti, din 
grupul de lucru, ca proiectul de modificare al Ordonantei a fost pus in discutie in sedinta de Guvern 
din 28 august 2003. De mentionat, este faptul ca in Comunicatele de Presa ale Purtatorului de 
Cuvant al Guvernului din 28 august 200379 si in Informatia de Presa privind actele normative 
incluse pe Agenda de lucru a �edin�ei Guvernului României, din 28 august 2003 nu exista nici o 
referire la Propunerea de modificare a Ordonantei de Guvern nr.137/200080.   
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76 Grupul a cuprins reprezentanti ai organizatiilor: Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate Deschis�, 
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru 
Politici Publice.  
77 Vezi Agentia de Presa Roma News, Stiri in data de 18.08.2003, pe site-ul oficial la www.romanews.ro  
78 Citat din adresa oficiala transmisa de Centrul de Resurse Juridice in data de 20.08.2003 Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii.  
79 Vezi in acest sens Guvernul Romaniei, Sedinte de Guvern pe site-ul oficial al Guvernului la adresa 
http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=18051&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=1&tip=2&pag=1&dr=; de 
asemenea la adresa 
 http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=18046&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=1&tip=2&pag=1&dr=  
80 Vezi in acest sens Guvernul Romaniei, Sedinte de Guvern pe site-ul oficial al Guvernului la adresa 
http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=18015&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=1&tip=2&pag=1&dr= 
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Totusi, in data de 28 august 2003, a fost adoptata Ordonanta de Guvern nr.77/2003 si ulterior 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 619 din 30 august 2003. Maniera in care a fost 
adoptata aceasta Ordonanta de catre Guvern si considerarea propunerilor reprezentantilor 
societatii civile de catre CNCD este cel putin neclara si denota lipsita de transparenta in adoptarea 
unui act normativ important pentru public. Simpla prezentare a unei manifestari de vointa in sensul 
modificarii unui act normativ de inters general nu poate echivala cu o consultare efectiva a 
societatii civile. De altfel Directivele Uniunii Europene "incurajeaza satele sa aiba un dialog cu 
organizatiile neguvernamentale care au, in conformitate cu legea si practica lor nationala, un 
interes legitim in a contribui la combaterea discriminarii raisale sau etnice"81. Acest dialog trebuie 
sa implice toate partile in mod efectiv pentru a asigura un proces de tranparenta si consultare.             
Asa cum se preciza in 'Documentul de Pozitie' transmis Consiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii de catre grupul organizatiilor neguvernamentale: " 
 

"celeritatea adopt�rii de reglement�ri în domeniul discrimin�rii nu trebuie s� fie determinat� de împlinirea 
unui termen limit� în cadrul obliga�iilor asumate de România fa�� de Uniunea European�, ci de îndeplinirea 
unei obliga�ii constitu�ionale de „garantare” a drepturilor omului. Chiar dac� în�elegem dorin�a României de a 
respecta termenele �i angajamentele luate fa�� de oficialii europeni, socotim c� nevoia societ��ii române�ti 
de a solu�iona corect �i prompt chestiunea discrimin�rii este prea important� pentru a i se r�spunde cu solu�ii 
par�iale. S-au realizat deja câteva studii ample privind anti-discriminarea �i rolul CNCD-ului; credem c� 
recomand�rile �i concluziile exprimate de acestea trebuie luate în considerare în mod serios".   

Din pacate, nici una din organizatiile care au contribuit la elaborarea propunerilor ce au fost 
transmise la CNCD nu a primit un raspuns oficial, fiind evident ca CNCD nu a mai luat in 
considerare aceste recomandari privind modificarea legislatiei anti-discrimiminare din Romania.         
 

„Mai aproape de Directivele Europene”: Ordonanta de Guvern nr.77/2003 privind 
modificarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000   
   
Prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003 sunt aduse unele modificari prin care se incearca aducerea 
prevederilor legislative interne in armonie cu standardele minimale prevazute in Directivele Uniunii 
Europene. Astfel, este prevazuta definitia discriminarii indirecte, introducerea unei circumstante 
agravante in cazul in care discriminarea se bazeaza pe doua sau mai multe criterii, includerea 
implicita a victimizarii, medierea prin solu�ionarea pe cale amiabil� a conflictelor ap�rute în urma 
s�vâr�irii unor acte/fapte de discriminare, acordarea de asisten�� de specialitate victimelor 
discrimin�rii, marirea cuantumului amenzilor si obligatia persoanelor fizice sau juridice de a depune 
toate diligentele necesare si cerute de CNCD in controlul efectuat.    
 

Desi reprezinta un pas inainte in armonizarea legislatiei anti-discriminare din Romania, aceasta 
Ordonanta nu are in vedere decat partial, standardele minimale prevazute de Directiva 43/200/EC 
si 78/2000/EC a Uniunii Europene. Mai mult aparitia unor concepte in ordonan�a nu este este clara 
si explicita. De exemplu, medierea prevazuta ca atribuite a CNCD in solutionarea pe cale amiabil� 
a conflictelor ap�rute în urma s�vâr�irii unor acte/fapte de discriminare. In primul rând, este 
imperios necesar reglementarea no�iunii de „mediere” în legisla�ia noastr�. Pe de alta parte, este 
necesara crearea prin intermediul unei legi organice a unei structuri organizatorice a CNCD-ului, 
care s� cuprind� departamente separate, cu atribu�ii distincte, neconflictuale. Este inadmisibil ca 
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81 Vezi Art. 12 din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC, privind implementarea principiului tratamentului egal 
intre persoane indiferent de originea rasiala si etnica  
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acelea�i persoane s� medieze p�r�ile, iar apoi, în caz de neîn�elegere, s� constate �i s� 
sanc�ioneze faptele de discriminare.82  
De asemenea se prevede si acordarea de asisten�� de specialitate victimelor discrimin�rii. In 
schimb este neclar, pana in momentul actual, si in lipsa unei practici in acest sens, nu putem 
spune ca expresia de „asistenta de specialitate” este conforma cu prevederile Directivelor 
europene.   
In ceea ce priveste definitia discriminarii directe, pentru a respecta prevederile directivelor 
europene este necesar� o adaptare a legisla�iei române�ti la liniile minime trasate de acestea. 
Chestiunea comparabilit��ii în analiza unui tratament ca fiind discriminatoriu este prezent� �i în Art. 
2 alin. 2 din Directiva Consiliului 2000/43/EC iar acest element nu este explicit in definitia din 
legislatia romana. Este necesar� p�strarea unei consecven�e în procesul de punere în 
concordan�� a legisla�iei române cu cea comunitar�. Dac� s-a preluat ca atare din directivele 
comunitare defini�ia privind discriminarea indirect�, ceea ce este salutar, este firesc s� se 
procedeze la fel �i cu defini�ia discrimin�rii directe.83 Mai mult, introducerea datelor statistice ca 
mijloace de prob� în domeniul discrimin�rii, in special a discriminarii indirecte, ar fi fost conform� 
cerin�elor minime prev�zute în textele celor dou� directive comunitare (paragraf 15, Preambul, 
Directiva Consiliului 2000/43/EC).84 
Referitor la discriminarea multipl�, la care se refer� Ordonanta nr.77/2003, aceasta nu ar trebui 
v�zut� ca o circumstan�� agravant� a uneia din faptele de discriminare, ci ca discrimin�ri de sine 
st�t�toare, realizate în cumul ideal de fapte contraven�ionale. Toate criteriile de discriminare sunt 
protejate în mod egal �i toate faptele de discriminare sunt la fel de importante sub aspectul 
gravit��ii consecin�elor pe care le au asupra vie�ii oamenilor. Cumulul ideal de fapte ar realiza �i o 
protec�ie mai bun� victimei unei discrimin�ri multiple, întrucât aceasta are dreptul de a cere un 
remediu adecvat, care s� acopere toate înc�lc�rile drepturilor sale, prin toate faptele de 
discriminare.85 
Pentru a fi conform� directivelor comunitare, Ordonanta 77/2003 ar fi trebuit s� includ� no�iunea de 
h�r�uire, sub aceast� denumire, prev�zut� în mod expres.  
Referitor la victimizare, ar fi fost necesara includerea expresa a acestui concept si completarea 
textului cu expresia „ac�iune în justi�ie,” întrucât victimizarea, deci orice tratament advers venit ca 
reac�ie la o plângere poate exista nu numai în cazul procedurii administrative, ci �i în cazul în care 
victima alege calea judec�toreasc� pentru repararea prejudiciului suferit prin fapta de discriminare. 
De altfel, în acest sens este �i Art. 9 din Directiva Consiliului 2000/43/EC, care vorbe�te despre 
„proceedings,” care în traducere înseamn� ac�iuni în justi�ie.86 
Introducerea în textul de modificare a legii anti-discriminare, a sanc�ion�rii no�iunii de ordin de a 
discrimina ar fi fost în acord cu prevederile constitu�ionale care condamn� în mod expres incitarea 
la discriminare (Art. 30 alin. 7 din Consitu�ie), dar �i în concordan�� cu normele din cele dou� 
directive comunitare. Folosirea termenului „ordin”, în loc de „instigare” este justificat pe de o parte, 
pentru c� în aceast� form� suntem în armonie �i cu normele europene, care manifest� pruden�� în 
sanc�ionarea actelor discriminatorii, realizate sub forma incit�rii la discriminare (Art. 2 alin. 4 din  
Directiva Consiliului 2000/78/EC); pe de alt� parte, este firesc s� fie sanc�ionate manifest�ri venite 
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82 Vezi Document de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate Deschis�, ACCEPT, 
APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru Politici 
Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003.  
83 Idem;   
84 Idem;  
85 Idem;  
86 Idem;  
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din partea unor persoane care prin pozi�ia lor ierarhic� determin� comportamente discriminatorii 
ale subalternilor lor. In felul acesta se evit� trecerea în cealalt� extrem� – limitarea excesiv� a 
drepturilor celorlal�i (de ex.: libertatea de exprimare).87  
Necesitatea reglement�rii no�iunii de schimbare a sarcinii probei s-ar fi impus întrucât directivele 
comunitare prev�d necesitatea existen�ei unor reglement�ri na�ionale în aceast� arie. Trebuie 
precizat c� textul directivei: „Statele membre nu trebuie s� aplice alin. 1 în cadrul procedurilor în 
care este datoria tribunalului sau a structurii competente s� investigheze faptele cazului.” (Art. 8 
alin. 5 din Directiva Consiliului 2000/43/EC) nu trebuie interpretat în sensul c� în cazul CNCD-ului, 
acesta fiind un „organ proactiv”, nu mai este nevoie automat de shimbarea/împ�r�irea sarcinii 
probei. Sarcinei probei prive�te toate procedurile judiciare, prin urmare, cu atât mai mult, în fa�a 
instan�ei de judecat� este necesar ca victima s� beneficieze de institu�ia 
schimb�rii/invers�rii/împ�r�irii sarcinii probei, dat fiind situa�ia dificil� în care se afl�.88 
Textul Ordonantei 137/200 ar fi trebuit modificat in ceea ce priveste calitatea procesuala activa a 
organizatiilor neguvernamentale. Asfel, ar fi trebuit prevazut ca organiza�iile neguvernamentale 
care urm�resc protec�ia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discrimin�rii 
au calitate procesual� activ� în cazul în care discriminarea aduce atingere unei comunit��i sau unui 
grup de persoane. Organiza�iile din alineatul precedent au calitate procesual� activ� �i în cazul în 
care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urm�.” Aceast� 
modificare a legii ar permite �i ONG-urilor care au ca scop numai protec�ia minorit��ilor sau a 
categoriilor defavorizate, f�r� a fi precizat� în scopul lor de activitate protec�ia drepturilor omului, s� 
stea în instan�� în cazurile care le intereseaz�, ceea ce nu se întâmpl� în clipa de fa�� datorit� 
reglement�rii restrictive a legii. Jurispruden�a existent� este relevanta în acest sens. Forma 
propus� preia exprimarea din Legea 202/2002: „organiza�ii neguvernamentale care urm�resc 
protec�ia drepturilor omului” �i o completeaza cu o expresie care se încadreaz� pe linia trasat� de 
directivele europene. (Art 7 din Directiva Consiliului 2000/43/EC �i art 9 din Directiva Consiliului 
2000/78/EC: „...au un interes legitim în asigurarea conform�rii cu prevederile prezentei 
directive...”).Astfel, trebuie modificat textul legal în sensul ob�inerii calit��ii procesuale pasive în 
maniera descris� în legea 202/2002 – prin simpla cerere a victimei adresat� unui ONG, iar nu prin 
intermediul mandatului, pentru asigurarea unei protec�ii efective �i rapide a victimei.89 
Înfiin�area Consiliului Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii ca autoritate administrativ� 
autonom�, prin lege organic�, adoptat� de Parlament, conform Art. 72, corelat cu Art. 116 din 
Constitu�ie, ar fi garantat într-o mare m�sur� nu doar independen�a, ci �i pozi�ia diferit� a CNCD în 
raport cu celelalte autorit��i ale statului român, rela�ia cu parlamentul, cu ministerele �i cu 
structurile administra�iei centrale �i locale, contribuind la asigurarea legitimit��ii CNCD-ului �i 
eficientizarea activit��ii sale. În acest mod s-ar respecta �i direc�iile trasate în Recomandarea ECRI 
de politic� general� nr. 2, Principiul 5, referitoare la independen�a �i responsabilitatea organismelor 
specializate de combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului �i intoleran�ei la nivel na�ional.  
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87 Idem;  
88 Idem; 
89 Idem;  
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Anul 2003: Actiune de succes – advocacy al organizatiilor neguvernamentale in 
armonizarea legislatiei anti-discriminare cu standardele europene  
 
La initiativa Fundatiei pentru o Societate Deschisa - Bucuresti, un grup de experti, reprezentand 
organizatii neguvernamentale cu preocupari in domeniu, s-a reunit pentru a analiza si redacta 
observatiile comune, pe marginea textului de modificare al CNCD90. Astfel a fost redactat un 
Document de pozitie care reprezinta rezultatul lucrului în comun �i pozi�ia comun� a organiza�iilor 
membre in grup fiind transmis Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in 31iulie 2003.   
 
In data de 28 august 2003, a fost adoptata Ordonanta de Guvern nr.77/2003 si ulterior publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 619 din 30 august 2003. Maniera in care a fost adoptata aceasta 
Ordonanta de catre Guvern si considerarea propunerilor reprezentantilor societatii civile de catre 
CNCD este cel putin neclara si denota lipsita de transparenta in adoptarea unui act normativ 
important pentru public. Simpla prezentare a unei manifestari de vointa in sensul modificarii unui 
act normativ de inters general nu poate echivala cu o consultare efectiva a societatii civile. De altfel 
Directivele Uniunii Europene "incurajeaza satele sa aiba un dialog cu organizatiile 
neguvernamentale care au, in conformitate cu legea si practica lor nationala, un interes legitim in a 
contribui la combaterea discriminarii raisale sau etnice"91. In orice caz, Ordonanta 77/2003 a fost 
adoptata de Guvern fara a lua in considerare propunerile facute in Documentul de Pozitie. Acest 
fapt este demonstrat si de datele urmatoare:  
 
Guvernul Romaniei transmite Hotararea pentru supunere spre aprobare a proiectului de lege 
privind aprobarea Ordonantei 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordoanntei 137/2000 
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, semanta de Primul Ministru in 
data de 28.08.2003. Aceasta Hotarare este atasata scrisorii cu numarul de inregistrare 495 din 
30.10.2003 semnata de Ministrul Serban Mihailescu.92  
 
In data 30.08.2003 proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei 77/2003 era deja in mod oficial 
inregistrat la Camera Deputatilor pentur dezbatere.93 In data de 10.09.2003, Comisia pentru Munca 
si Protectie Sociala trimite avizul favorabil94, acelasi aviz fiind transmis si de Comisia pentru Buget, 
Finante si Banci.95 In data de 29.09.2003 the Comisia pentru Drepturile Omului, Culte si Minoritati 
Nationale transmite avizul favorabil cu privire la proiectul de lege96. Acelasi aviz este trimis si de 
Comisia Juridica, Disciplina si Imunitati97. In 21.10.2003 proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonantei 77/2003 este supus dezbaterilor in plenul Camerei Deputatilor. Proiectul de lege a fost 
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90 Grupul a cuprins reprezentanti ai organizatiilor: Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate Deschis�, 
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru 
Politici Publice.  
91 Vezi Art. 12 din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC privind implementarea principiului tratamentului egal 
intre persoane indiferent de originea rasiala si etnica  
92 Disponibila pe site-ul Camerei Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro/proiecte/2003/400/90/5/gv495.pdf accesata la data 
de 01.01.2004.  
93 Vezi Camera Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro   
94 Vezi Camera Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2003/av495.pdf, accesat la 01.01.2004   
95 Vezi Camera Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2003/av.495.pdf, accesat 01.01.2004  
96 Vezi Camera Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2003/rp495.pdf, accesat 01.01.2004   
97 Idem  
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aprobat in forma propusa de Guvern si primiste numarul de referinta L434 (adresa 
nr.495/23.10.2003)98.  
In 23.10.2003 proiectul de lege este inaintat la Senat spre aprobare.99 In aceasi timp insa, Grupul 
de Lucru pregateste un nou Document de Pozitie privind proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonantei 77/2003.  
In data de 31.10.2003, Grupul de lucru trimite Documentul de Pozitie Comisiei pentru Drepturile 
Omului si Minoritati din cadrul Senatului Romaniei. Acelasi document a fost transmis si Senatorilor 
in data de 6.11.2003. Scrisoarea reprezinta un document de pozi�ie privind neconcordan�ele cu 
acquis-ul comunitar, existente în actuala lege anti-discriminare (OG 137/2000 cu modific�rile 
aduse prin Legea 48/2002 �i prin OG 77/2003) �i în proiectul de lege pentru modificarea acesteia 
(Proiect de lege privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea �i sanc�ionare tuturor formelor de 
discriminare – înregistrat cu num�rul L434/2003) Scrisoarea subliniaza faptul ca :  
 

“acest document (n.n. proiect de lege privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 77/2003) se afl� 
în lucru la Comisia pentur drepturile omului si minoritati. Semnal�m c� dezbaterea în cadrul 
comisiilor �i în plenul Senatului reprezint� ultima �ans� pentru ca legisla�ia anti-discriminare din 
România s� se modifice în sensul respect�rii obliga�iilor asumate fa�� de Uniunea European�. 
Aceast� m�sur� legislativ� este cu atât mai important� la acest� or� cu cât, prin Planul de m�suri 
prioritare pentru integrare european� (noiembrie 2002 – decembrie 2003), România �i-a asumat 
data de 31 august 2003 ca termen de realizare a armoniz�rii legislative depline cu acquis-ul 
comunitar în materia discrimin�rii (Directivele Consiliului 2000/43/EC �i 2000/78/EC). În acela�i 
timp preciz�m c� adoptarea de reglement�ri utile �i eficiente în domeniul discrimin�rii nu trebuie s� 
fie determinat� numai de respectarea obliga�iilor asumate de România fa�� de Uniunea 
European�. În virtutea puterii legislative de care dispune, Parlamentul, prin structurile �i 
mecanismele sale, ar trebui s� fie primul care s� asigure respectarea obliga�iei constitu�ionale a 
statului român de garantare a drepturilor omului prin crearea unui cadru legislativ în conformitate 
cu standardele europene �i interna�ionale..”100  
 

Principalele motive de ingrijoare prezentate in Documentul de pozitie au in vedere urmatoarele 
aspecte: „Situa�ia actual� a legii anti-discriminare, în urma modific�rilor aduse prin OG 77/2003, 
arat� c� în continuare, în România, exist� dezacorduri între legea intern� �i dispozi�iile cuprinse în 
acquis-ul comunitar, respectiv în Directivele Consiliului 2000/43/EC �i 2000/78/EC, din acest motiv 
legea anti-discriminare nu este în totalitate un instrument eficient pentru ap�rarea drepturilor 
persoanelor expuse discrimin�rii.  

I. Neconcordan�e cu cerin�ele directivelor europene datorit� nereglement�rii: 

1. Actuala lege nu sanc�ioneaz� ordinul de a discrimina prev�zut în Art. 2 alin. 4 din  
Directiva Consiliului 2000/78/EC.  

2. Legea român� nu reglementeaz� h�r�uirea ca form� de discriminare, impus� în acquis-ul 
comunitar prin art. 2 alin. 3 din Directiva Consiliului 2000/43/EC �i prin art. 2 alin. 3 din Directiva 
Consiliului 2000/78/EC. 
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98 Vezi Camera Deputatilor la http://www.cdep.ro   
99 Idem  
100 Citat din Document de Pozitie semnat de organizatiile: Centrul de Resurse Juridice, Fundatia pentur o Societate 
Deschisa, ACCEPT, APADOR – Comitetul Helsinki, Romani CRISS, Centrul Parteneriat pentur Egalitate, Liga Pro Europa si 
Institutul pentru Politici Publice.   
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3. Legea român� nu con�ine nici o dispozi�ie privind no�iunea de „adaptare rezonabil�” 
(reasonable accommodation) inclus� în acquis-ul comunitar prin art. 5 din Directiva Consiliului 
2000/78/EC. Necesitatea reglement�rii acesteia se impune cu atât mai mult cu cât OG 77/2003 
prevede expres în Art. 2 alin. 1, ca temei de discriminare, dizabilit��ile. O asemenea prevedere ar 
asigura o garantare din partea statului român a efectivit��ii dreptului de a nu fi discriminat 
persoanelor cu dizabilit��i. 

4. Legea român� nu este în armonie cu dispozi�iile directivelor comunitare �i în ceea ce 
prive�te sarcina probei. Art. 8 alin. 5 din Directiva Consiliului 2000/43/EC �i art. 8 alin. 1 din 
Directiva Consiliului 2000/78/EC insist� asupra necesit��ii reglement�rii no�iunii de schimbare a 
sarcinii probei, prin care: persoanele care se consider� v�t�mate din cauz� c� principiul egalit��ii 
de tratament nu li s-a aplicat, pot prezenta în fa�a unui instan�e de judecat� sau a altei autorit��i 
competente, fapte pe baza c�rora se prezum� c� a avut loc o discriminare direct� sau indirect� �i 
va fi obliga�ia pârâtului s� dovedeasc� c� n-a avut loc nici o înc�lcare a principiului egalit��ii de 
tratament. Sarcina probei prive�te toate procedurile judiciare, prin urmare, cu atât mai mult, în 
fa�a instan�ei de judecat� este necesar ca victima s� beneficieze de institu�ia schimb�rii sarcinii 
probei, dat fiind situa�ia dificil� în care se afl�. 

5. Mijloacele de prob� acceptate pentru dovedirea unei fapte de discriminare sunt cele 
cuprinse în Codul de procedur� civil�. Întrucât înregistr�rile audio �i video nu sunt cuprinse ca 
mijloace de prob� în Codul de procedur� civil�, introducerea lor în scopul dovedirii unei fapte de 
discriminare este util�, dat fiind situa�ia deosebit� a faptelor de discriminare �i în concordan�� cu 
noile descoperiri ale �tiin�ei �i tehnicii. 

6. Necesitatea introducerii datelor statistice ca mijloace de prob� în domeniul discrimin�rii 
este conform� cerin�elor minime prev�zute în textele celor dou� directive comunitare (paragraf 15, 
Preambul, Directiva Consiliului 2000/43/EC).   

7. OG 137/2000 acord� calitate procesual� activ�, în cazul în care se aduce atingere unei 
comunit��i sau unui grup de persoane, numai „organiza�iilor neguvernamentale care au ca scop 
protec�ia drepturilor omului”, pe când art. 7 din Directiva Consiliului 2000/43/EC �i art. 9 din 
Directiva Consiliului 2000/78/EC acord� calitate procesual� activ� organiza�iilor care „...au un 
interes legitim în asigurarea conform�rii cu prevederile prezentei directive...”. Dispozi�ia 
român� actual� restrânge astfel accesul la aceast� procedur� ONG-urilor care au ca scop numai 
protec�ia minorit��ilor sau a categoriilor defavorizate, f�r� a fi precizat� în scopul lor de activitate 
protec�ia drepturilor omului. Mai mult, în cazul reprezent�rii persoanelor fizice de c�tre aceste 
organiza�ii, legea român� cere mandatarea, în timp ce directivele europene prev�d doar simpla 
cerere a victimei. O modificare în acest sens ar crea �i o constan�� legislativ�, pentru c� Legea 
202/2002 privind egalitatea de �anse între femei �i b�rba�i prevede ob�inerea calit��ii procesuale 
active prin simpla cerere a victimei adresat� unui ONG, iar nu prin intermediul mandatului.  

II. Neconcordan�e cu cerin�ele directivelor europene datorit� unei reglement�ri incorecte: 

1. Defini�ia victimiz�rii, a�a cum a fost modificat� de Camera Deputa�ilor, nu respect� 
defini�ia dat� în directivele europene (art. 9 din Directiva Consiliului 2000/43/EC, art. 11 din Art. 9 
din Directiva Consiliului 2000/78/EC). „Orice tratament advers venit ca reac�ie la o pângere” cu 
privire la înc�lcarea principiului tratamentului egal �i al nediscrimin�rii constituie victimizare, iar nu 
„luarea oric�ror m�suri discriminatorii” ca reac�ie la o plângere cu privire la înc�lcarea principiului 
tratamentului egal �i al nediscrimin�rii. În aceast� privin�� recomand�m men�inerea formul�rii din 
OG 77/2003. 



� ���

2. Prevederile din art. 2 alin. 6 din OG 137/2000, a�a cum a fost modificat� prin OG 77/2003 
(„Prevederile prezentei ordonan�e nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera 
exprimare, a dreptului la opinie �i a dreptului la informa�ie.”), trebuie s� fie eliminate, întrucât sunt 
contrare art. 16 �i 49 din Constitu�ie �i dispozi�iilor echivalente din tratatele interna�ionale la care 
România este parte. Restrângerea dreptului unei persoane de a nu fi discriminat� se poate realiza, 
dar nu în mod absolut, a�a cum se dispune în articolul sus citat, ci cu respectarea condi�iilor 
impuse prin Constitu�ie, tratate interna�ionale �i chiar prin art. 2 alin. 2 din OG 137/2000, a�a cum a 
fost modificat� prin OG 77/2003, pentru orice categorie de drepturi �i libert��i ale omului: „...în 
cazuri excep�ionale, justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop 
sunt adecvate �i necesare”. 

3. Organiza�iilor semnatare subliniaza necesitatea reglement�rii prin lege organic� (conform 
Art. 72, corelat cu Art. 116 din Constitu�ie) a organiz�rii �i func�ion�rii CNCD, ca autoritate 
administrativ� autonom� cu structuri organizatorice care s� cuprind� departamente separate, cu 
atribu�ii distincte, neconflictuale.  
 
In data de 05.11.2003, Comisia Parlamentara pentru Integrare Europeana avizeaza favorabil 
proiectul de lege. In aceeasi zi, reprezentanti ai grupului de lucru au participat la lucrarile Comisiei 
pentru Drepturile Omului si Minoritati din cadrul Senatului prezentand si sustinand elementele 
esentiale precizate anterior in Documentul de Pozitie in vederea includerii in proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonantei 77/2003101. La aceasta intalnire a participat si presedintele Consiliului 
National pentru Combaterea Discriminarii, de multe ori insa fara a prezenta contra-argumente 
propunerilor facute de Grupul de lucru al organizatiilor neguvernamentale. De altfel, opinia 
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii este prezentata in adresa Consiliului nr. 
3658/C.J. din data de 29.10.2003. Desi adresa CNCD, semnata de presedintele acestuia la data 
respectiva, se refera la Recomandarea de Politica Generala privind legisla�ia anti-discriminare si 
politicile de combatere a discrimin�rii fata de romi in România” se mentioneaza: ”Dupa cum stiti, 
prin acest act normativ (n.n. Ordonanta de Guvern nr.77 din 29 august 2003), publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, nr. 619 din 30 august 2003, s-a realizat traspunerea deplina a acquis-ului 
comunitar in materia anti-discriminarii in Romania.”102  
  
Comisia pentru drepturile omului si minoritati a inclus majoritatea amendamentelor propuse de 
Grupul de lucru in proiectul de lege si a trimis avizul sau favorabil in data de 12.11.2003. Acelasi 
aviz favorabil este trimis de Comisia pentru numiri, disciplina, imunitti si validari. Raportul nr. 
XVIII/168 din 12.11.2003 al Comisiei pentru drepturile omului si minoritati103 prezinta 
amendamentele propuse precum si mentionarea Documentului de Pozitie semnat de organizatiile 
neguvernamentale Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate Deschis�, ACCEPT, 
APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, 
Institutul pentru Politici Publice, Liga Pro Europa.  
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101 Vezi Raportul Comisiei pentru Drepturile Omului si Minioritati din cadrul Senatului Romaniei, disponibil pe site-ul oficial al 
Camerei Deputatilor, la adresa www.cdep.ro.   
102 Citat din Adresa nr. 3658/CJ din 29.10.2003 transmisa de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii catre 
Romani CRISS.  
103 Vezi Senatul Romaniei, Comisia pentru drepturile omului si minoritati, adresa oficiala nr. 434/11.12.2003  
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In data de 25.11.2003 proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei 77/2003 a fost aprobat de 
Senat cu amendamente, majoritatea fiind cele indicate de Grupul organizatiilor neguvernamentale.  
In forma aprobata de Senat au fost introduse amendamente cu privire la: ordinul de a discrimina, 
victimizarea, hartuirea, mijloacele de proba inclusiv inregistrari audio video, calitatea procesuala 
activa a organizatiilor neguvernamentale. Nu s-a inclus inversarea sarcinii probei si conceptul de 
adaptare rezonabila. Termenul dizabilitate a fost modificat cu cel de handicap.104  
 
Deoarece proiectul de lege a fost adoptat in forma diferita de Camera Deputatilor si Senat, Comisia 
de mediere a fost numita iar componenta acesteia aprobata in data de 04.12.2003 pentru 
dezbatere.105  
 
Organizatiile romilor si influentarea legislatiei anti-discriminare in Romania  
 
Preocuparea organizatiei Romani CRISS fata de problemtaica legislatiei anti-discirminare si a 
politicilor de prevenire si combatere a discriminarii fata de romi, s-a manifestat in special prin 
implementarea proiectului CRISS "Influen�area politicilor de combatere a discrimin�rii fata de romi 
si implementarea legisla�iei anti-discriminare in România”, sprijinit de Funda�ia pentru o Societate 
Deschisa prin programul Campaniile Societatii Deschise. In cadrul acestui proiect, la propunerea 
CRISS s-a realizat „Recomandarea de politica generala privind legisla�ia anti-discriminare si 
politicile de combatere a discrimin�rii fata de romi in România”. Acesta reprezinta un 
document de referin�a elaborat de Romani CRISS si a fost propus spre dezbatere in vederea 
discut�rii si adopt�rii asocia�iilor de romi din România in cadrul întâlnirii: “Armonizarea cadrului 
legislativ anti-discriminare din România si politicile de combatere a discrimin�rii fata de Romi”,  
Poiana Bra�ov, 13 – 15 septembrie 2003. Documentul este rezultatul cooper�rii, al eforturilor 
depuse in comun si agre�rii subscriselor asocia�ii ale romilor :Asociatia Sanse Egale Zalau, 
Asociatia Democrata a Romilor Liberi-Sasa-Petrosani, Asociatia Romii Romascani, Amare Phrala-
Cluj Napoca, Alianta pentru Unitatea Romilor, Agentia de Dezvoltare Comunitara „Impreuna”, 
Centrul Crestin al Romilor-Sibiu, Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii-Romani 
CRISS, Centrul Romilor pentru Politici Publice- Aven Amentza, C.R.E.D.O. Rom-Star, Centrul 
Cultural O Del Amentza, Comunitatea Etniei Romilor din Romania, Divano Romano Botosani, 
Federatia Etnica a Romilor-Mangalia, Fundatia Phoenix-Bucuresti, Organizatia Tinerilor Romi „Ilo 
Terno” Galati, Romano Euro-Drom-Craiova, Partida Romilor-sub rezerva aprob�rii organelor de 
conducere, Societatea Tanara Generatie a Romilor, Uniunea Democrata a Romilor-Alba, Uniunea 
Romilor-Craiova, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi-Cluj. De asemenea, 
documentul a fost sustinut si de: Fundatia pentru o Societate Deschisa – Romania, Accept – 
Romania, Centrul de Resurse Juridice, Institutul pentru Politici Publice – Bucuresti, Centrul 
Parteneriat pentru Egalitate – Bucuresti.  
 
„Recomandarea de politica generala privind legisla�ia anti-discriminare si politicile de combatere a 
discrimin�rii fata de romi in România” se refera la Elementele cheie in legisla�ia din România 
privind prevenirea si sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare in conexiune cu standardele 
minimale in materia discrimin�rii existente la nivel interna�ional. (Armonizarea legisla�iei, Legea 
anti-discriminare, Consiliul Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii, Drept Constitu�ional, Drept 
Penal) In acest sens este cuprinsa o Expunere de Motive referitoare la elementele cheie in 
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104 Vezi in acest sens nota de subsol nr.111   
105 Idem  
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legisla�ia din România privind prevenirea si sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare, reflectate 
de altfel in Documentele de Pozitie elaborare de Grupul de Lucru al organizatiilor 
neguvernamentale.106    
In cea de-a doua parte, Documentul se refera la Politicile Publice de Prevenire si Combatere a 
Discrimin�rii fata de Romi in România si Elementele cheie in aceste Politici, Eforturi comune in 
politicile de prevenire si combatere a discrimin�rii fata de Romi, Promovarea egalitatii - un principiu 
fundamental in politicile publice, Principii in construc�ia politicilor de prevenire si combatere a 
discrimin�rii, Cadrul General al politicilor de prevenire si combatere a discrimin�rii fata de Romi, 
Obiective in realizarea politicilor de prevenire si combatere a discrimin�rii fata de Romi, M�suri 
generale in politicile publice de prevenire si combatere a discrimin�rii fata de romi, Domeniul de 
aplicare al politicilor publice de prevenire si combatere a discrimin�rii fata de Romi.  
In noiembrie 2003, Romani CRISS a transmis Documentul de Referinta institutiilor publice din 
Romania in spe�a, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Presedentia Romaniei 
(Departamentul Rela�ii Internationale; Directia integrare euro-atlantica; Directia societatea civila si 
asociatiile profesionale), Senat (Presedintele Senatului, Directia pentru Rela�ii parlamentare 
externe), Camera Deputatilor (Presedintele Camerei Deputatilor, Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor nationale, Comisia pentru politica externa), Primul Ministru al 
Guvernului Romaniei Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru problemele romilor, 
Directia urmarire proces legislativ, armonizare legislativa, rela�ii cu Parlamentul,  mass-media si 
presa, Avocatul Poporului, Minsterul Integr�rii Europene (Directia armonizare legislativa), si 
Ministerul Afacerilor Externe.  
Institutiile romane, in special Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Avocatul 
Poporului si Ministerul Integr�rii Europene au raspuns pozitiv in ceea ce priveste documentul 
adoptat de organizatiile romilor urmand ca pe parcursul anului 2004, Documentul de referinta sa fie 
supus dezbaterii publice in vederea negocierii cu institutiile statului si in special cu Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii, pentru includerea Recomandarii in Planul National de 
Combatere a Discriminarii ce urmeaz� a fi adoptat. 
 
Sectiunea II: Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii: un pas lent 
spre o institutie specializata in combaterea discriminarii din Romania     
 
Anul 2000: 60 de zile pentru constituirea Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 
 
Ordonan�a de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare, referindu-se la constatarea si sanctionarea contraven�iilor prevazute in Ordonanta, in 
art. 20 al.3 mentioneaza: ”Constatarea si sanctionarea contraven�iilor prevazute la capitol II din 
prezenta ordonan�a se face de catre membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.   
Interpretând acest articol in sensul exprimat de actul normativ, CNCD este responsabil cu 
monitorizarea si punerea in aplicare a prevederilor ordonan�ei, primind plângeri referitoare la 
incalcarea prevederilor anti-discriminatorii si aplicând amenzi.  Coroborând articolul 20 al.3 cu 
articolul 23 al.1 si 2 din acelasi act se precizeaza ca: ”in termen de 60 de zile de la data public�rii 
prezentei ordonan�e in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se constituie Consiliul National 
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106 Grupul de lucru cuprinde Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate Deschis�, ACCEPT, APADOR-
Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru Politici Publice, Liga 
Pro Europa.  



� ���

pentru Combaterea Discriminarii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in 
subordinea Guvernului. Structura organizatoriza si celalalte atribu�ii ale CNCD vor fi reglementate 
prin hot�râre a Guvernului”107. 
In data de 31 august 2000 a fost adoptata Ordonanta 137 de catre Guvernul Romaniei iar in 2 
septembrie 2000 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.431.Termenul de 60 de zile privind 
constituirea CNCD, a inceput sa curg� de la data de 2 septembrie 2000 potrivit art. 23 al.1 al 
Ordonantei si s-a împlinit in data de 2 noiembrie 2000. La acest termen, CNCD nu s-a constituit iar 
Hot�rârea de Guvern privind strucura organizatorica si atributiile nu s-a adoptat. Pe parcursul 
anului 2001, odata cu adoptarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor prin Hot�rârea de 
Guvern nr. 430/2001 din 25 aprilie  2001, in capitolul IX., la Masuri Organizatorice, punctul 3 
prevede ca: ”Adoptarea Hot�rârii Guvernului privind infiintarea CNCD in conditiile Ordonantei 
137/2000 “ are termenul limita in 24 mai 2001108. La data implinirii acestui nou termen, Hot�rârea 
de Guvern privind infiintarea CNCD nu a fost adoptata.109 
 
Anul 2001: Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, inca nefunctional   
 
In noiembrie 2001, Guvernul a adoptat Hot�rârea nr.1194/2001, privind Constituirea Consiliului 
National pentru Combaterea Discriminarii, hot�râre publicata in Monitorul Oficial nr.792 din 12 
decembrie 2001.Totusi, pana la sfarsitul lunii decembrie 2001, CNCD nu era constituit in fapt, nici 
o persoana discriminata neputandu-se adresa singurului mecanism de constatare si sanctionare a 
contraven�iilor prevazute in Ordonanta 137/2000.110  
 
Anul 2002: Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii nu aplica sanc�iuni   
 
Abia la începutul lunii august 2002, membrii Colegiului Director si pre�edintele Consiliului National 
pentru Combaterea Discriminarii erau prezentati in mod oficial. Pana la sfarsitul anului 2002 nici o 
sanc�iune nu fusese aplicata de aceasta institu�ie in ceea ce prive�te discriminarea. Raportul de 
activitate al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pentru perioada de activitate 
1.08.2002 - 31. 12. 2002 precizeaza:  
 

"Noutatea domeniului coroborata la situa�ia socio-economica si culturala din spa�iul romanesc, precum si la 
direc�iile strategice de implementare pe plan european au determinat o abordare a problemelor 
nediscriminarii bazata in special pe informare si prevenire. Conform acestei abord�ri, CNCD si-a fixat ca 
obiectiv de actiune informarea in primul rând a persoanelor fizice si juridice despre efectele legii privind 
nediscriminarea si apoi sa uzeze de atributele sale sanc�ionatorii. In aceste condi�ii, nu au fost aplicate 
sanc�iuni sau amenzi pana la sfarsitul anului 2002"111 
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107 Articolul 23 al.1 si 2 din Ordonanta de Guvern nr. 137/2000, vezi in acelasi sens Romani CRISS-Centrul Romilor pentru 
Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri deschise publicului larg: cazul Romilor din 
Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org 
108 Vezi Hot�rârea de Guvern 430/2001, publicata in Monitorul Oficial nr.252 din 16 mai 2001, capitol IX. Plan General de 
Masuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor; Masuri Organizatorice; punct 3.  
109 Vezi Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri 
deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org 
 
110 Vezi Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri 
deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org  
111 Citat din Raportul de Activitate, perioada 1.08.2002-31.12.2002, Guvernul Romaniei, Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii 
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Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii - cadru institu�ional si independenta      
 
Textul art. 23 alin. (1) din Ordonan�a de Guvern nr. 137/2000 prevede c� respectivul Consiliu 
Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii este un organ de specialitate al administra�iei publice 
centrale, în subordinea Guvernului. La rândul s�u, alin. (2) al aceluia�i articol dispune c� structura 
organizatoric� �i celelalte atribu�ii ale Consiliului Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii vor fi 
reglementate prin hot�râre a Guvernului. Caracterul de organ al administra�iei publice centrale, în 
subordinea Guvernului, al CNCD este înscris �i în art. 1 alin. (1) din Hot�rârea Guvernului nr. 
1194/2001, care adaug� �i faptul c� acesta are personalitate juridic�. 
Prin urmare, Consiliul Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii este un organ al administra�iei de 
stat centrale de specialitate în subordinea direct� a Guvernului (administra�ia ministerial�), 
organizat� îns� distinct de ministere (�i ministerele fac parte din administra�ia ministerial�, dar 
conduc�torii lor sunt membri în Guvern). Temeiul constitu�ional al înfiin��rii unor organe 
administrative de specialitate (altele decât ministerele), în subordinea Guvernului, este reprezentat 
de art. 115 alin. (2) �i art. 116 alin. (2) din Constitu�ia României din 1991. Prin art. 1 alin. (4) din 
Hot�rârea Guvernului nr. 1194/2001, nou introdus prin Hot�rârea Guvernului nr. 1514/2002, se 
prevede c� CNCD r�spunde de aplicarea politicii Guvernului în materia nediscriminarii. Prevederea 
este conform� rolului constitu�ional al administra�iei ministeriale, aflat� sub conducerea Guvernului, 
de a înf�ptui programul de guvernare, conform art. 101 alin. (1), art. 115 alin. (2) �i art. 116 alin. (2) 
din Constitu�ie.112 Prin Ordonanta de Guvern nr.77 s-au adus modificari in ceea ce priveste CNCD 
astfel ca potrivit articolului 12 indice 2: 

 „În exercitarea atribu�iilor sale, Consiliul Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii î�i desf��oar� activitatea 
în mod independent, f�r� ca aceasta s� fie îngr�dit� sau influen�at� de c�tre alte institu�ii ori autorit��i 
publice. 

 

Art. 1 alin. (3) din Hot�rârea Guvernului nr. 1194/2001, prevede c�  “În exercitarea atribu�iilor sale 
Consiliul î�i desf��oar� activitatea în mod independent, f�r� ca aceasta s� fie îngr�dit� sau 
influen�at� de c�tre alte institu�ii sau autorit��i publice”. Dar trebuie precizat imediat c� textul este, 
în primul rând, în contradic�ie cu alin. (1) al aceluia�i articol, care dispune c� CNCD se afl� în 
subordinea Guvernului. Este ilogic ca una �i aceea�i autoritate s� fie, în acela�i timp, �i 
subordonat�, �i independent�.  În afar� de contradic�ia intern� a textului, art. 1 alin. (3) contravine 
�i art. 115 alin. (2) �i art. 116 alin. (3) din Constitu�ie. Desi in art.1, par. 3 a Hotararii de Guvern 
1194/2001 este prevazut ca in exercitarea atributiilor sale, CNCD isi desfasoara activitatea in mod 
independent, se pune totu�i in discu�ie problema independentei sale. Motivul nu este legat in mod 
necesar de faptul ca CNCD  este un organ administrativ subordonat Guvernului, ci tocmai sarcinile 
sale principale: CNCD “propune” masuri speciale sau “propune Guvernului” proiecte de acte 
normative in domeniul sau de activitate. De aceea in exercitarea func�iei sale normative, CNCD 
depinde de Guvern sau alte autoritati publice pentru adoptarea propunerilor sale. De asemenea 
pre�edintele este numit si eliberat din func�ie prin decizia primului ministru, membrii Colegiului 
Director sunt numi�i de primul ministru in urma propunerilor f�cute de diverse ministere. Astfel, s-ar 
putea concluziona ca independenta CNCD poate fi afectata avand in vedere implicarea directa a 
Guvernului.113   
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112 Citat Renate Weber, Concept paper on combating discrimination in Romania (Inventar de probleme privind legisla�ia �i 
mecanismele institu�ionale pentru combaterea discrimin�rii) document in lucru prezentat in cadrul atelierului de lucru 
„Concept Paper on combating discrimination in Romania”, 9 iulie 2003, Bucuresti.      
113 Vezi Raport Workshop “Implementarea legislatiei europene anti-discriminare”, Praga, 2002, organizat de ERRC, 
INTERIGHTS si MPG, 2002, Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in 
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Pe de o parte, la nivelul administra�iei centrale de stat de specialitate, Constitu�ia recunoa�te 
posibilitatea constituirii unor autorit��i administrative autonome, aflate sub controlul parlamentar 
direct, dar nu a unei autorit��i administrative independente. În al doilea rând, o autoritate 
administrativ� central� autonom� se poate înfiin�a numai prin lege organic�, iar nu prin ordonan�� 
simpl� sau hot�râre a Guvernului.114 
 

In ceea ce priveste modific�rile aduse prin Ordonanta de Guvern nr.77 la articolul 19 indice 2, 
existen�a acestui articol este redundant, deoarece, într-un stat de drept, nimeni nu poate îngr�di 
sau influen�a activitatea unei institu�ii independente. Efectul creat prin introducerea acestui articol 
este ca CNCD nu ar r�spunde în fa�a nim�nui pentru activitatea sa, ceea ce este contrar regulilor 
ce guverneaz� activitatea oric�rei institu�ii.115  
 

Înfiin�area Consiliului Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii ca autoritate administrativ� 
autonom�, prin lege organic�, adoptat� de Parlament, conform Art. 72, corelat cu Art. 116 din 
Constitu�ie, ar fi garantat într-o mare m�sur� nu doar independen�a, ci �i pozi�ia diferit� a CNCD în 
raport cu celelalte autorit��i ale statului român, rela�ia cu parlamentul, cu ministerele �i cu 
structurile administra�iei centrale �i locale, contribuind la asigurarea legitimit��ii CNCD-ului �i 
eficientizarea activit��ii sale. În acest mod s-ar respecta �i direc�iile trasate în Recomandarea ECRI 
de politic� general� nr. 2, Principiul 5, referitoare la independen�a �i responsabilitatea organismelor 
specializate de combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului �i intoleran�ei la nivel na�ional:  
 

„1.Organismelor specializate ar trebui s� li se atribuie fonduri suficiente pentru a-�i duce la îndeplinire eficient 
func�iile �i responsabilit��ile, iar fondurile ar trebui s� fie supuse anual aprob�rii parlamentului. 
2. Organismele specializate ar trebui s� func�ioneze f�r� interven�ia statului �i cu toate garan�iile necesare 
independen�ei lor, incluzând libertatea de a-�i numi propriul personal, a-�i gestiona resursele proprii dup� 
cum consider� �i î�i exprim� public punctele lor de vedere. 
3. Organismele specializate trebuie s� î�i produc� în mod independent rapoarte privind ac�iunile lor, având la 
baz� obiective clare �i, dac� este posibil, care pot fi evaluate, pentru a fi dezb�tute în Parlament.” 
 

Referitor la CNCD, Comisia Europeana impotriva Rasismului si Intolerantei (ECRI),  in cel de-al Doilea 
Raport privind Romania, “atrage atentia asupra Recomandarii nr. 2 privind mecanisme specializate in 
combaterea rasismului si discriminarii, in care ECRI enun�a atributiile si func�iile unor asemenea 
mecanisme. In aceasta recomandare ECRI sublinieaza importanta asigur�rii independentei  fata de guvern 
si sfera politica a unor asemenea organisme…ECRI  recomanda alinierea CNCD cu aceasta recomandare 
si urgenteaz� autoritatile sa ia in considerare modul cel mai eficient al acestuia de a-si îndeplini 
mandatul.”116     
 

Ordoanta de Guvern nr.77/2003 se refera si la atributiile CNCD in Articolul 19 indice 4aducand modificari 
prevederilor Ordonantei de Guvern nr.137/2000: 
 

Art. 194. În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii 
î�i exercit� atribu�iile în urm�toarele domenii: 
a) prevenirea faptelor de discriminare; 
b) medierea faptelor de discriminare; 
c) investigarea, constatarea �i sanc�ionarea faptelor de discriminare; 

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������
accesul la servicii si locuri deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la 
adresa www.romanicriss.org  
114 Idem  
115 Citat din Document de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate Deschis�, 
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru 
Politici Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003 
116 Vezi ECRI-Comisia Europeana imptriva Rasismului si Intolerantei, Al doilea Rport privind Romania, Consiliul Europei,  22 
iunie 2001, Strasburg, 23 aprilie 2002, p.11.  
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d) monitorizarea cazurilor de discriminare; 
e) acordarea de asisten�� de specialitate victimelor discrimin�rii.”  

 

Directivele europene, în dispozi�iile lor minimale cu privire la atribu�iile organelor na�ionale în 
combaterea discrimin�rii nu prev�d decât: asisten�a independent� acordat� victimelor în plângerile 
lor împotriva discrimin�rii, cercet�rile, studiile, publicarea de rapoarte independente în domeniul 
discrimin�rii – Art. 13 alin. 2 din Directiva Consiliului 2000/43/EC. Întrucât statul român dore�te s� 
mearg� mult mai departe în acordarea atribu�iilor CNCD, atunci legiuitorul trebuie s� manifeste 
extrem� aten�ie asupra modului de reglementare a structurilor competente a exercita aceste 
atribu�ii �i mecanismul în care se exercit�. Mai mult, aparitia unor concepte, in ordonanta 
nr.77/2003, nu este este clara si explicita. De exemplu, medierea prevazuta ca atribuite a CNCD in 
solutionarea pe cale amiabil� a conflictelor ap�rute în urma s�vâr�irii unor acte/fapte de 
discriminare. In primul rand, este imperios necesar reglementarea no�iunii de „mediere” în legisla�ia 
noastr�. Pe de alta parte, este necesara crearea prin intermediul unei legi organice a unei structuri 
organizatorice a CNCD-ului, care s� cuprind� departamente separate, cu atribu�ii distincte, 
neconflictuale. Este inadmisibil ca acelea�i persoane s� medieze p�r�ile, iar apoi, în caz de 
neîn�elegere, s� constate �i s� sanc�ioneze faptele de discriminare.117  
De asemenea se prevede si acordarea de asisten�� de specialitate victimelor discrimin�rii. In 
schimb este neclar, pana in momentul actual, si in lipsa unei practici in acest sens, nu putem 
spune ca expresia de „asistenta de specialitate” este confroma cu prevederile Directivelor 
europene.  Astfel, de�i Directiva 43/2000 nu define�te expresis verbis ’’asisten�a independent� 
acordat� victimelor discrimin�rii în ceea ce priveste plângerile care vizeaz� discriminarea’’, este 
evident ca aceasta prevedere ia în considerare practica existent� în statele membre ale Uniunii 
Europene �i a Cur�ii Europene a Drepturilor Omului. Asisten�a acordat� victimelor discrimin�rii 
trebuie sa cuprinda acea asisten�� juridic� si/sau financiara prin care victima discrimin�rii are 
posibilitatea de a obtine repunerea în drepturile avute anterior exercit�rii discrimin�rii �i poate sa î�i 
recupereze prejudiciul cauzat prin discriminare. In acelasi sens sunt si prevederile Recomandarii 
de politica Generala Nr.2 a Comisiei Europene împotriva Rasismului �i a Intoleran�ei–ECRI, care 
prezinta in detaliu conceptele folosite in Directiva 43/2000.118 
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117 Citat din Document de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate Deschis�, 
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru 
Politici Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003 
118 Vezi Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri 
deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org  
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Capitol IV: Combaterea discriminarii etnice prin proceduri 
judiciare: aplicarea legislatiei anti-discriminare in Romania  
 
 
Sec�iunea I: Prevenirea si combaterea discriminarii: o retrospectiva privind anii 
2000-2002    
 
Anul 2000/2001: Sanc�ionarea discriminarii etnice fara succes  
 
Cadrul legal al protectiei minoritatilor din Romania, sub aspectul combaterii tuturor formelor de 
discriminare, a fost l�rgit prin adoptarea ordonan�ei guvernamentale nr.137 din august 2000. Anul 
2000, reprezinta din aceasta perspectiva, un punct de referinta. Adoptarea unei legisla�ii specifice 
si a unui mecanism specializat in combaterea discriminarii a constituit un progres pentru Romania.  
Institutii precum Avocatul Poporului au jucat, pana la acest moment, un rol activ in interven�ia si 
monitorizarea cazurilor de discriminare. Din pacate, pe parcursul anului si pana in 2002, plangerile 
care au vizat discriminarea nu au fost adresate Consliului National pentru Combaterea 
Discriminarii. Acest fapt nu s-a datorat lipsei plangerilor, a cunoasterii legii sau a institutiei. Pur si 
simplu, cele 60 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei nr .137/2000 pana la constituire nu au 
fost realizabile119. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a devenit functional abia spre 
mijlocul anului 2002, data la care aceasta institutia nu a aplicat nici o sanctiune.120  
Raportul Comisiei Europene din anul 2000 a apreciat adoptarea Ordonantei nr.137/2000 drept ”un 
pas foarte pozitiv” dar a sus�inut mai departe ca “vor fi necesare atat o legisla�ie secundara cat si 
aranjamente institu�ionale inainte ca prevederile continute in Ordonanta 137 sa fie aplicate. Ca 
urmare, este prea devreme pentru a evalua eficacitatea acestor masuri.”121  Ulterior, Ordonanta de 
Guvern nr.137/2000 a fost aprobata prin Legea 48/2002, iar Ordonanta nr.137 a fost modificata 
prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003.122 In ceea ce priveste implementarea legislatiei anti-
discriminare din Romania, mentionand progresele inregistrate in imbunatatirea situatiei 
minoritatilor, in Raportul din 2001, Comisia Europena considera ca in ceea ce priveste 
discriminarea romilor, a�a cum s-a men�ionat si in Rapoartele de Progres anterioare, problema a 
fost insuficient abordata123 iar legislatia anti-discriminare de�i in vigoare, nu este opera�ionala.124 In 
acelasi sens, Raportul din 2002 preciza ca: „...legislatia anti-discriminare inca nu este 
opera�ionala.125      
Romani CRISS a jucat un rol esential in utilizarea mijloacelor legale in combaterea discriminarii 
fata de romi. Diverse cazuri ce vizau refuzul in accesul la locuri si servicii destinate publicului, 

������������������������������ �������������
119 Vezi Sectiunea II din Capitolul Cadrul legislativ privind protectia impotriva discriminarii din Romania, Consiliul National 
pentru Combaterea Discriminarii- un pas lent spre o institutie specializata in combaterea discriminarii in Romania  
120 Idem  
121 Vezi Uniunea Europeana, Raportul de progres al Comisiei Europene privind tarile candidate la UE: Romania, p.21, 2001.   
122 Pentru detalii vezi infra. Capitolul “Cadrul legislativ privind protectia discriminarii in Romania”   
123 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2000, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”, Vezi Romani CRISS, Raport anual 2001, disponibil la adresa www.romanicriss.org    
124 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2001, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”.   
125 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2002, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”.   
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anunturi discriminatorii in presa, anunturi publicitare, discriminare in angajare etc, au fost aduse in 
atentia institutiilor din Romania de catre Romani CRISS.   
In anul 2000, in cazul CRISS vs. Discotecile din Bucuresti126, plangerile privind discriminarea au 
fost nerezolvate datorita lipsei competentei de solutionare a Politiei la momentul respectiv.127 In 
cazul CRISS vs. Angely Pitesti128 cazul a fost respins in fata judecatoriei din motive procedurale la 
care s-a adaugat si imposibilitatea prezentarii procesului-verbal de constatare a discriminarii in 
lipsa CNCD.129 In cazul CRISS vs. Milenium Radauti130, CRISS vs. Artenis Srl si CRISS vs. 
Compact Impex Srl131, instantele de judecata au considerat ca Romani CRISS nu are calitate 
������������������������������ �������������
126 In serile de 5 si 6 mai 2000, Romani CRISS a organizat actiuni de testare a discriminarii manifestate impotriva romilor in 
accesul la locuri publice. La aceasta actiune au participat 18 tineri romi si romani, baieti si fete, majoritatea fiind studenti si, 
implicit, posesori ai carnetelor de student. Printre cei prezenti s-au numarat si doi jurnalisti de la un ziar de mare tiraj din 
Romania. Intregul grup a fost caracterizat de decenta, atat sub aspect vestimentar, cat si al comportamentului adoptat. In 
seara zilei de 5 mai, participantii la actiune au vizitat discotecile Calise, din zona Podului Cotroceni, Azteca, din campusul 
Grozavesti si discotecile din campusul Regie - Max, Dumars, Blue Night, ca si barul End Zone. Daca la discotecile Calise si 
Azteca accesul grupului a fost permis, dupa prezentarea carnetelor de student (cu toate ca personalul acestora nu solicita 
carnetul tuturor clientilor), in discotecile din Regie, grupul nu a fost admis, pe motiv ca membri acestuia nu poseda legitimatii 
de club. Contrar asteptarilor, in afara grupului de tineri implicati in actiune, nici unui alt client nu i se solicita la intrare 
legitimatia de club sau de student. Actiunea a continuat in seara zilei de 6 mai, cu un grup de 12 persoane, care s-a deplasat 
la discotecile Club Martin, Calipso, Why Not �i Club Karma. Daca in primele doua discoteci grupul nu a intampinat nici un fel 
de probleme, accesul acestora nu a fost permis in discoteca Why Not. Motivatia persoanelor de la intrare in discoteca a fost 
absenta legitimatiilor de membri, cu toate ca, in prezenta grupului au intrat persoane carora nu li s-au solicitat astfel de 
documente. O situatie similara s-a produs in aceeasi seara la Club Karma, unde interdictia de acces a fost motivata de 
absenta unor „invitatii”, care, potrivit personalului discotecii, pot fi procurate numai la inceput de an, clubul functionand cu 
circuit inchis.  
127 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Discoetcile Bucuresti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa 
www.romaicriss.org    
128 In seara zilei de 26 ianuarie 2001, un colaborator al organizatiei Romani CRISS a fost sesizat de catre doi cetateni romani 
de etnie roma ca, in aceeasi data, le-a fost ingradit accesul in barul “Angeli”, situat in strada Gheorghe Doja, nr. 26, 
localitatea Pitesti, de catre persoanele de paza aflate la intrarea in bar (body-guarzi). Romani CRISS a organizat in data de 
02 februarie 2001 o actiune de “testare” la barul Angeli, cu scopul de a se documenta asupra cauzei. Ajunsi la fata locului, s-
a cazut de acord ca un membru al Romani CRISS, alaturi de alti trei romi din localitatea Pitesti sa intre in barul respectiv, 
pentru a constata reactia body-guarzilor de a ingradi accesul respectivelor persoane in bar. In cadrul testarii, a participat si un 
ziarist, nerom. Ajunsi la intrarea in bar, romii au fost opriti de body-guard, fiindu-le pus in vedere sa paraseasca barul, 
motivand ca proprietarul localului a ordonat interzicerea accesului “tiganilor”. Reprezentantul Romani CRISS a folosit pe 
parcursul desfasurarii actiunii un reportofon in scopul inregistrarii dialogului cu bodyguard-ul. De asemenea, evenimentul a 
fost filmat, de la distanta, de catre un cameraman amator.  
129 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Angely Pitesti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa   
www.romanicriss.org, in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 disponibile le adresa www.errc.org   
130 In data de 21 februarie 2002, ziarul local, “Monitorul de Suceava” publica un articol referitor la un restaurant situat langa 
Primaria din centrul orasului Radauti, al carui patron “a decis sa nu-i mai primeasca” pe romi si in acet sens, la intrarea in 
local s-a afisat un anunt care prevedea: ”aceasta unitate nu permite intrarea romilor”. In data de 22 februarie, acelasi subiect 
este relatat in ziarul “Evenimentul Zilei” in articolul intitulat “Restaurant interzis romilor“iar in data de 26 februarie un articol 
similar este publicat in cotidianul “Adevarul“. In urma publicarii acestor articole, in data de 26 februarie 2002, Romani CRISS 
si Asociatia Studentillor si Tinerilor Romi “ROMANITIN”- Iasi , cu sprijinul Partidei Romilor – filiala Radauti, au testat 
atitudinea discriminatorie fata de romi a restaurantului Milenium din localitatea Radauti, jud.Suceava manifestata prin 
afisarea anuntului de la intrare :”In aceasta unitate nu este permisa intrarea romilor”, respectiv  refuzul de a servi romi. In 
seara zilei de 26 februarie 2002 la Radauti, s-a organizat o actiune de testare in care au participat doi tineri romani si doi 
tineri romi. Cei doi tineri romani au intrat in restaurantul Milenium, fara sa intampine vreun obstacol, fiind serviti. Imediat dupa 
aceea au intrat si cei doi tineri romi, carora, angajatii restaurantului le-au spus ca nu pot fi serviti indreptandu-le atentia 
asupra afisului de la intrare, mai sus mentionat. Acestia au subliniat faptul ca este dispozitia data de patronul restaurantului. 
Unuia dintre romi, desi era din localitate, i s-a raspuns: ”Stiu ca tu nu faci probleme dar nu te pot servi”. Tanara studenta la 
Facultatea de Drept din Iasi, care il insotea, se afla pentru prima oara in acest local. Si ea a fost refuzata din acelasi motiv: 
aparteneta la categoria etnica. Intreaga actiunea de testare a fost inregistrata audio si video. 
131 In seara zilei de 7 iulie 2001, un grup de tineri romi incercand sa intre in discoteca Maxx a fost oprit de bodyguardul de la 
intrare. M.M., I.D., L.F., L.C., P.R.C. si M.D. au fost opriti de bodyguard spunandu-le ca « nu se poate sa intre ».Toti acetia 
aveau tenul inchis.  Inaintea acestui grup au intrat fara a intampina refuzul bodyguardului, V.S. si I.P., tineri romi dar cu tenul 
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procesuala activa datorita lipsei mandatarii de catre victime si a unei interpretari restricitve privind 
grupul de persoane. Potrivit acestei interpretari, in sensul legii 48/2002 nu se poate considera ca 6 
persoane constituie un grup de persoane deoarece intentia legiuitorului a fost aceea ca prin grup 
sa se inteleaga o 'entitate distincta' si nu un grup in sensul gramatical al cuvantului.132 Desi 
Ordonanta 137/2000 specifica faptul ca atunci cand discriminarea se manifesta impotriva unui grup 
de persoane nu este nevoie de un mandat, instanta a considerat ca persoanele refuzate in numar 
de 5 respectiv 6 nu constituie un grup de persoane in intelesul Ordonantei ci persoane luate 
individual. 133  
 
O alternativa la sanc�ionarea cazurilor de discriminare  
 
In perioada 12 – 28 martie 2001 ziarul “Anuntul Telefonic – Gazeta Afacerilor Rapide” publica la 
rubrica “Oferte de munca”, un anunt discriminatoriu la adresa etniei romilor, care avea urmatorul 
continut: “Total Protect angajeaza paznici in conditiile legii 18/1996, Exclus romi, salariul 
1.700.000 – 2.500.000; 659 37 65”. 
Observand publicarea articolului in ziarul “Anuntul Telefonic”, Romani CRISS a monitorizat in 
perioada 12 martie – 1 aprilie 2001 aparitia in aceasta perioada a arespectivului anunt. Intrand in 
posesia informatilor referitoare la societatea care a dat spre publicare anuntul, Romani CRISS s-a 
adresat oficial, in data de 28.03.2001, firmei angajatoare in vederea comunicarii pozitiei acesteia.  
De asemenea, CRISS a adresat in data de 03.04.2001 o scrisoare oficiala directorului ziarului 
“Anuntul Telefonic” in vederea prezentarii unui punct de vedere oficial in aceasta problema.  
In data de 04.04.2001 la sediul Romani CRISS a avut loc intrevederea cu reprezentantii societatii 
Total Protect S.A. In cadrul acestei intalniri reprezentantii firmei si-au recunoscut greseala si au 
fost de acord sa isi ceara scuze in mod public fata de etnia romilor. Deoarece conducerea ziarului 
“Anuntul Telefonic” nu a raspuns oficial, in data de 9.04.2001 Romani CRISS a retransmis 
scrisoarea adresata acestora. Secretarul redactiei, Catalin Taloi, a recunoscut verbal faptul ca 
ziarul “Anuntul Telefonic“ a publicat in perioada amintita anuntul discriminatoriu dar acest fapt s-a 
datorat greselii unui nou angajat care a fost demis din acest motiv.  
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deschis. In timpul discutiilor purtate de catre tinerii romi bruneti, cu bodyguardul discotecii, au intrat C.D.A. si A.P., tineri romi 
avand tenul deschis. Desi imbracati corespunator, toti tinerii romi cu tenul inchis nu au fost primiti, iar celorlalti, cu tnul inchis, 
nu li s-a refuzt accesul. In discoteca Maxx  tinerii participanti la actiune au testat atitudinea discriminatorie a bodyguarzilor 
printr-o actiune de tip “Sandwich”, formandu-se trei grupuri. Primul grup si al treilea a fost format din cate doua persoane cu 
tenul deschis (alb), iar grupul 2, format din trei tineri bruneti insotiti de 3 tinere de aceeasi etnie. Cele doua persoane cu tenul 
alb apartinand primului grup au intrat neintampinand refuzul personalului. Cel de-al doilea grup, format din tinerii bruneti 
(negrii), a fost oprit de bodyguarzi, acestia motivand ca „nu se poate”. Ultimul grup, avand in componenta doi tineri albi a 
intrat, de asemenea, fara a se manifesta vreo atitudine discriminatorie fata de ei. In discoteca Rosu si Negru un grup format 
din sase persoane, trei bruneti insotiti de cate o partenera, intentionand sa intre in discoteca au incercat sa obtina bilete de 
intrare. Alaturi de aceste persoane se aflau aproximativ 30 de tineri. In acest timp unul dintre body-guarzi s-a indreptat spre 
grupul participant la actiune, punand in vedere acestuia sa mearga la o alta discoteca. Bodyguard-ul, venind inspre grupul 
care statea la rand pentru biletele de intrare, a punctat spre persoanele cu tenul inchis spunandu-le ca nu au voie in 
discoteca respectiva. Incercand sa afle motivul pentru care nu s-a permis accesul, bodyguard-ul a afirmat ca unul dintre 
tinerii din grup arata “naspa”, “extraordinar de naspa”, desi intregul grup era imbracat in mod decent si corespunzator pentru 
un local public. La discoteca Estudiantina accesul tinerilor romi nu a fost permis, bodyguarzii de la intrare motivand ca, de 
fiecare data cand au fost problème, acestea au fost cauzate de persoane brunete, intelegandu-se ca este vorba despre romi. 
In timpul discutiilor purtate cu bodyguard-ul discotecii, unul dintre membri grupului, cu tenul deschis, alb, intrase, dar ceilalti 
nu au avut avut acces.  
132  Pentru detalii vezi Romani CRISS, CRISS vs. Milenium Radauti, Cazul CRISS vs. Artenis Srl si CRISS vs. Compact 
Impex SRL pe pagina de web www.romanicriss.org, in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 
disponibile le adresa www.errc.org   
133 Idem  
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In data de 07.05.2001 Romani CRISS a sesizat Departamentul Juridic al Primariei Municipiului 
Bucuresti, potrivit art. 24 lit. b din Legea 148/2000, privind publicitatea, care dispune: 
“Contraventiile se constata si se sanctioneaza la sesizarea persoanelor prejudiciate…de catre 
reprezentanti imputerniciti ai administratiei publice locale, pentru incalcarea prevederilor art. 6 lit. d 
si f…” In data de 06.06.2001, Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Generala Juridic – 
Contencios, mentioneaza in raspunsul cu numarul L 5697 ca sesizarea Romani CRISS a fost 
trimisa spre competenta solutionare Directiei Generale de Inspectie si Control General, Serviciul 
Control Publicitate. In data de 20.06.2001 Directia Generala de Inspectie si Control General, 
Serviciul Control Publicitate, prin raspunsul nr. 1910, precizeaza ca “publicarea unor anunturi de 
angajare nu intra sub incidenta art. 6 lit. d si f din lege (L 148/2000, privind publicitatea - n.n.)”. 
Romani CRISS a sesizat, in data de 13.07.2001, institutia Avocatul Poporului, cu privire la faptul ca 
Primaria Municipiului Bucuresti a considerat ca anunturile de angajare discriminatorii nu intra sub 
incidenta Legii 148/2000. Institutia Avocatul Poporului prin raspunsul oficial 4234/1 din 3.08.2001 
adresat organizatiei, mentioneaza ca:’’…anunturile de angajare sau ofertele de inchiriere ori de 
vanzare a unor locuinte…nu cad sub incidenta prevederilor Legii nr.148/2000 privind publicitatea.In 
aceste cazuri sunt aplicabile prevederile legii 3/1974 privind presa (o parte a articolelor fiind inca in 
vigoare)si prevederile Ordonantei de Guvern 53/2000 pentru unele masuri privind solutionarea 
cererilor refiritoare la acordarea de despagubiri pentru daunele morale’’. 
 
Ca urmare a intrevederii cu reprezentantii societatii comerciale Total Protect, societatea si-a cerut 
scuze in mod public, in acelasi ziar “Anuntul Telefonic” din data de 11.05.2001, pagina 8, pozitia 
432. Continutul anuntului este urmatorul: “Total Protect anunta prin prezenta o greseala regretabila 
in formularea anuntului aparut in intervalul 12 – 27.03. ac. in “Anuntul Telefonic” si reformuleaza 
astfel: Total Protect angajeaza agenti paza in conditiile legii 18/1996”.  
 
Anul 2002: Sanc�ionarea discriminarii prin alte acte normative in vigoare 
 
In ciuda faptului ca in Romania exista in vigoare o lege privind combaterea discriminarii si o 
institutie specializata ar fi trebuit sa functioneze, Romani CRISS a invocat prevederi normative 
incidente, unele fara a fi specifice discriminarii dar care in mod implicit interferau cu efectul creat 
prin discriminare. Acest fapt s-a dovedit a fi un succes. 
    
Daca in unele cazuri, Oficiul pentru Protectia Consumatorului si-a exprimat lipsa de competenta in 
cazuri privind refuzul nejustificat de a vinde bunuri134 persoanelor apartinand minoritatii rome, in 
alte cazuri inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorului au sanctionat in baza art.1 lit.k din 
legea 12/1990135 refuzul nejustificat al vanzarii unor bunuri de catre prestator, datorita apartenentei 
etnice a potentialilor cumparatori.136  
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134 Vezi Romani CRISS, Baza de Date la adresa de web: www.romanicriss.org  
135 Art. 1, lit. K, legea 12/1990: ‘’Constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa 
caz, fata de cei care le-au savarsit, urmatoarele fapte : …vanzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vanzarii acestora sau 
al prestarii de servicii cuprinse in obiectul de activitate al agentului economic.’’ 
136 Vezi Romani CRISS, Dezideriu Gergely, Ghidul monitorului local de drepturile Omului, Bucuresti, 2003, disponibil in limba 
romana la adresa www.romanicriss.org    
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In cazul CRISS vs. Iris din Cluj-Napoca137, prezenta afisului de la intrarea in barul privat al d.lui I.V. 
care specifica explicit: ’’nu servim tigani si romi’’ a ramas nesanctionat sub aspectul articolului 1, 
lit.k din legea 12/1990. Oficiul pentru Protectia Consumatorului din Cluj in intreviul cu reprezentatii 
Romani CRISS a precizat lipsa competentei de sanctionare intr-un astfel de caz. Desi existenta 
anuntului in respectivul bar a fost dovedita prin publicarea unor articole de presa si existenta unor 
fotografii de la fata locului, inspectorii OPC nu au aplicat sanctiuni potrivit legii 12/1990 in ciuda 
faptului ca au gasit anuntul care specifica excluderea romilor chiar sub tejgheaua barului respectiv. 
Sanctiunile contraventionale aplicate de inspectorii OPC-Cluj au avut in vedere conditii igienico-
sanitare sau lipsa afisarii preturilor din respectivul bar.138  
In cazul CRISS vs. Milenium, inspectorii OPC au aplicat sanctiunea contraventionala prevazuta in 
legea 12/1990 pentru incalcarea articloului 1, lit.k.139 In fapt, patronul barului Milenium a afisat la 
intrarea in bar un anunt ce preciza explicit ca ‘’nu este permisa servirea romilor’’. Reprezentati ai 
Romani CRISS impreuna cu membrii ai asociatiei ROMANITIN din Iasi au realizat o actiune de 
testare. Tineri romani si romi au intrat in respectivul bar cu intentia de a consuma produse 
destinate vanzarii in respectivul local. Daca tinerii romani au fost serviti, celor doi tineri romi li s-a 
refuzt servirea indicandu-se afisul de la intrare care prevedea explicit refuzul servirii persoanelor 
care apartin minoritatii rome. In urma plangerii inaintate de Romani CRISS, inspectorii OPC au 
considerat ca s-au incalcat prevederile legii 12/1990.140 
 
Romani CRISS a monitorizat cazuri privind publicarea in presa scrisa, in special la Rubricile de 
Mica Publicitate a ziarelor si chiar la Agentiile de Ocupare si Formare a Fortelor de Munca, a 
anunturilor discriminatorii de angajare, vanzare sau inchiriere de bunuri si servicii de catre firme 
private sau persoane fizice.  
Legea nr.148/2000, privind publicitatea141 defineste termenul de publicitate in articolul 4: Astfel prin 
”publicitate se intelege orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale 
sau liber profesioniste avand ca scop promovarea de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii.” Art. 
6 lit. d, precizeaza: „Se interzice publicitatea care include discriminari bazate pe rasa, sex, limba, 
origine, orgine sociala, identitate etnica sau nationalitate” 
In cursul anilor 2000-2002, Romani CRISS a monitorizat cazuri privind publicarea anunturilor 
discriminatorii de angajare, vanzare sau inchiriere de bunuri si servicii. Spre exemplu, in data de 31 
iulie 2000, la sediul Oficiului For�elor de Munc�, Sector 3, Bucure�ti, pe panoul cu oferte de munc� 
erau afisate anunturi de genul: “Angajez agen�i paz�, 1.77m, stagiul militar satisf�cut. Exclus 
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137 In data de 15.01.2002, ziarul clujean “Transilvania Jurnal”, publica un articol cu titlul “Bar interzis rromilor si tiganilor”. Din 
continutul articolului reiesea faptul ca “In cartierul Iris din Cluj - Napoca” exista un bar, in care intrarea romilor este interzisa 
prin afisarea unui anunt discriminatoriu de genul: “Nu servim tigani si romi”. Articolul preciza faptul ca anuntul era asezat 
chiar deasupra tejghelei. “In ciuda anuntului, barul este plin de clujeni care apartin acestei etnii. Proprietarul localului a 
declarat ca romii din zona l-au amenintat ca ii vor incendia barul, in urma amplasarii acestui anunt” (Transilvania Jurnal, 
15.01.2001, pagina 3)Unul dintre liderii romilor din Cluj a precizat ca “gestul patronului este unul eminamente rasist, indreptat 
nu doar impotriva romilor din zona, ci impotriva intregii etnii”. Fata de publicarea acestui anunt, reprezentanti ai Romani 
CRISS, s-au deplasat in municipiul Cluj - Napoca in vederea documentarii cazului. In acest sens s-a luat legatura cu Centrul 
de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR) din Cluj-Napoca si cu expertul pe problemele romilor din cadrul Prefecturii, 
care a declarat reprezentantilor CRISS ca dupa publicarea articolului din data de 15.01.2001, a vizitat respectivul  bar, iar in 
incinta acestuia se aflau si consumatori apartinand etniei romilor. Reprezentantii Romani CRISS au testat posibila atitudine 
discriminatorie a angajatilor barului dar s-a cofirmat ca acestia primeau romi, ambii membri ai organizatiei fiind primiti in bar si 
serviti.  
138 Vezi Romani CRISS, Cazul CRISS vs. Iris Cluj pe site-ul organizatiei Romani CRISS la adresa www.romanicriss.org   
139 Vezi Nota de subsol nr. 135 
140 Vezi Romani CRISS, Cazul CRISS vs. Milenium Radauti pe site-ul Romani CRISS la adresa www.romanicriss.org   
141 Legea 148/2000 privind publicitatea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 359 din 2 august 2000.  
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rromi”. Impactul asupra publicului si mass media a acestui caz l-au constituit scuzele publice 
prezentate de Directorul Agentiei fata de publicarea unui astfel de anunt discriminatoriu la sediul 
unei institutii publice.142  
 
In anul 2001, in cazul CRISS vs. Anuntul de la la Z, s-a monitorizat publicarea unor anunturi 
discriminatorii precum: „Închiriez camera la curte, exclus romi”; ’’Garsoniera nemobilata pentru 
tineri casatoriti, exclud romi sau str�ini”; ”Închiriez garsoniera Dristor, cu telefon, termen lung, 
exclus romi, rog seriozitate”; “Angajam muncitori necalificati in domeniul construc�iilor, Exclus 
Romi”.143 In cazul CRISS vs. Anuntul Telefonic au fost monitorizate publicarea unor anun�uri la 
rubricile “Oferte de munca” de genul: “Total Protect angajeaz� paznici in conditiile legii 18/1996, 
Exclus romi, salariul 1.700.000 – 2.500.000; 659 37 65”.144 
In aceste cazuri s-au depus plangeri intemeiate pe articolul 6 lit.d din legea 148/2000. Atat Primaria 
municipiului Bucuresti cat si Avocatul Poporului au considerat ca astfel de anunturi nu intra sub 
incidenta legii 148/2000 deoarece anunturile de angajare precum si cele de vanzare sau inchiriere 
din ziarele publicitare nu constituie publicitate in sensul legii 148/2000145.  
 
In cazul CRISS vs. Romania Libera o noua plangere a fost introdusa, impotriva ziarului “Romania 
Libera”, in baza legii 148/2000 intemeiata pe art.6, lit.d. Anuntul pulicat la rubrica de Publicitate a 
Ziarului specifica: ”Aveti nevoie de liniste si multumire sufleteasca? Apelati ‘07…’  sau ‘021 …’ si 
veti avea cea mai buna echipa de: amenajari, montare Nevada, zugravit, rigips, gresie, faianta, 
tapet, mocheta, linoleum. Seriozitate, calitate si rapiditate! Exclus romii !” In acest din urma caz, 
Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Control Publicitate a sanctionat atat emitentul anuntului 
cat si societatea care a tiparit anuntul. S-a considerat ca prin anuntul respectiv s-au prezentat 
activitati comerciale de promovare a bunurilor si serviciilor ce au inclus discriminari bazate pe 
identitate etnica, si au fost dispuse masurile legale corespunzatoare.146         
 
O alternativa la sanc�ionarea cazurilor de discriminare  
 
In data de 15.01.2002, ziarul clujean “Transilvania Jurnal”, publica un articol cu titlul “Bar interzis 
rromilor si tiganilor”. Din continutul articolului reiesea faptul ca “In cartierul Iris din Cluj - Napoca” 
exista un bar, in care intrarea romilor este interzisa prin afisarea unui anunt discriminatoriu de 
genul: “Nu servim tigani si romi”. Articolul preciza faptul ca anuntul era asezat chiar deasupra 
tejghelei. “In ciuda anuntului, barul este plin de clujeni care apartin acestei etnii. Proprietarul 
localului a declarat ca romii din zona l-au amenintat ca ii vor incendia barul, in urma amplasarii 
acestui anunt” (Transilvania Jurnal, 15.01.2001, pagina 3) Unul dintre liderii romilor din Cluj a 
precizat ca “gestul patronului este unul eminamente rasist, indreptat nu doar impotriva romilor din 
zona, ci impotriva intregii etnii” 147 
Fata de publicarea acestui anunt, reprezentanti ai Romani CRISS, s-au deplasat in municipiul Cluj 
- Napoca in vederea documentarii cazului. Romani CRISS a testat posibila atitudine discriminatorie 
a angajatilor barului dar s-a cofirmat ca acestia primeau romi, ambii membri ai organizatiei fiind 
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142 Vezi Romani CRISS, cazul CRISS vs. Oficiul Fortelor de Munca Sector 3, pe site-ul Romani CRISS, Baza de Date, la 
adresa www.romanicriss.org.   
143 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Anuntul de la A la Z, idem.   
144 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Anuntul Telefonic, idem.  
145 Idem 
146 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Romania Libera.   
147 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Iris Cluj  
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primiti in bar si serviti.  
In continuarea documentarii, reprezentantii Romani CRISS s-au deplasat la Oficiul Judetean 
pentru Protectia Consumatorilor - Cluj (OJPC), unde a avut loc o intrevedere cu doamna L.S. - 
Inspector sef OJPC. Din discutia cu aceasta, a reiesit faptul ca “proprietarul barului a fost amendat 
cu suma de 6.000.000 lei, aceasta fiind aplicata din cauza nerespectarii conditiilor igienico - 
sanitare si pentru neafisarea preturilor la unele bauturi alcoolice comercializate”. Amenda aplicata 
nu a avut nici o legatura cu anuntul discriminatoriu, care de altfel a fost gasit de catre inspectorii 
OPC sub tejgeaua barului. In seara zilei de 17.01.2002, reprezentantii Romani CRISS au avut o 
intrevedere cu proprietarul barului, domnul I.V., iar in data de 18.01.2002 a avut loc o conferinta de 
presa, cu participarea mass - media clujeana. In cadrul comunicatului de presa emis in urma 
conferintei, reprezentantul barului a recunoscut ca, “prin afisarea anuntului respectiv, s-a comis o 
greseala prin care s-a afectat imaginea romilor din Romania. Ca urmare, anuntul a fost retras, 
motivul afisarii fiind problemele cauzate in respectivul bar de unele persoane apartinand acestei 
etnii. Insa, aceste probleme nu pot fi generalizate fata de intreaga etnie a romilor”.148 
Romani CRISS a considerat ca un litigiu privind discriminarea in acest caz este inlaturat pe cale 
amiabila, avand in vedere ca patronul respectivului bar si-a manifestat public regretul fata de 
situatia creata. Dupa prezentarea scuzelor publice prin comunicatul de presa emis in data de 
18.01.2002, acelasi subiect a fost abordat in cadrul unei emisiuni televizate la postul de televiziune 
TVR Cluj. Si pe aceasta cale, patronul barului respectiv si-a prezentat scuzele fata de situatia 
creata prin afisarea anuntului respectiv. 
Afisarea anuntului “Nu servim tigani si romi” a ramas nesanctionata, intrucat Consiliul National 
pentru Combaterea Discriminarii nu era functional la acea data. Singura sanctiune aplicata 
patronului nu a avut legatura cu afisarea anuntului, dar retragerea anuntului si scuzele publice au 
fost considerate de Romani CRISS suficiente.   
 
Sectiunea II: Organiza�iile neguvernamenale in domeniul protec�iei 
minoritatilor etnice si legisla�ia anti-discriminare: calitatea procesuala activa, 
un instrument legal in combaterea discriminarii !?     
 
Ordonanta Guvern nr .137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare  
prevede la Art. 22 ca:    
 

„(1) Organiza�iile neguvernamentale care au ca scop protec�ia drepturilor omului au calitate 
procesual� activ� în cazul în care discriminarea se manifest� în domeniul lor de activitate �i aduce 
atingere unei comunit��i sau unui grup de persoane. 
 (2) Organiza�iile de la alineatul precedent au calitate procesual� activ� �i în cazul în care 
discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dac� aceasta din urm� mandateaz� organiza�ia 
în acest sens.” 

 

Pentru organizatiile neguvernamentale acest articol insemna un progres evident in legislatia 
romaneasca avand in vedere posibilitatea reprezent�rii victimelor discriminarii in fata instantelor de 
judecata. Din pacate interpret�rile restrictive ale instantelor de judecata au eviden�iat o abordare 
diferita.  
 

Textul Art. 22 este aplicabil în toate tipurile de procese, civile, comerciale, de familie, de munc�, de 
asigur�ri sociale, contraven�ionale, de contencios administrativ, penale etc. De�i textul pare clar, 
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148 Citat din Comunicat de Presa emis de Romani CRISS si Patronul barului din Iris –Cluj; 
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f�când distinc�ie între victim� individual� �i “grup de persoane” sau “comunitate”, practica 
instan�elor de judecat� a demonstrat ceva diferit. In actiunile civile privind discriminarea inaintate 
de Romani CRISS, instantele de judecata au pronuntat hotarari diferite. 

In cazul cazul CRISS vs. Angely Pitesti cazul a fost respins in fata judecatoriei din 
motive procedurale la care s-a adaugat si imposibilitatea prezentarii procesului-verbal de 
constatare a discriminarii in lipsa CNCD. Instanta din Pitesti, insa, nu a respins cazul pentru lipsa 
calitatii procesuale active a orgnaizatiei, in cauza fiind implicate 4 victime care nu mandatasera 
organizatia anterior. Mai mult instanta a retinut ca orgaizatia are ca scop protectia minoritatii 
rome.149  

In cazul CRISS vs. Milenium Radauti, instanta de judecata din Radauti a respins 
actiunea invocand lipsa calitatii procesuale active deoarece din statutul organizatiei nu reiesea in 
mod expres ca aceasta are ca scop apararea drepturile omului. In cauza erau implicate doua 
victime care imputernicisera organizatia in prealabil.  

In cazul CRISS vs. Artenis Srl si CRISS vs. Compact Impex Srl, instanta de judecata a 
considerat ca Romani CRISS nu are calitate procesuala activa datorita lipsei mandatarii de catre 
victime si a unei interpretari restricitve privind grupul de persoane. Potrivit acestei interpretari, in 
sensul legii 48/2002 nu se poate considera ca 6 persoane constituie un grup de persoane 
deoarece intentia legiuitorului a fost aceea ca prin grup sa se inteleaga o 'entitate distincta' si nu un 
grup in sensul gramatical al cuvantului.150 Desi Ordonanta 137/2000 specifica faptul ca atunci cand 
discriminarea se manifesta impotriva unui grup de persoane nu este nevoie de un mandat, instanta 
a considerat ca persoanele refuzate in numar de 5 respectiv 6 nu constituie un grup de persoane in 
intelesul Ordonantei ci persoane luate individual. 151  
 

Analizand aspectele ridicate de instantele de judecata, putem spune ca interpretarile vizeaza pe de 
o parte scopul expres al organizatiilor neguvernamentale, grupul de persoane, comunitatea 
precum si mandatul. In ceea ce priveste mandatul lucrurile, in principiu, stau „simplu”, deoarece 
potrivit legislatiei noastre mandatul poate fi general sau special in functie de actele care urmeaza 
sa fie indeplinite de mandant in numele mandatarului. Aici apar insa inconveniente. Mandatul 
necesita o forma autentica ceea ce imune legalizarea prin notariat. Astfel, potrivit Art. 68 din Codul 
de procedura civila „procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecta sau de reprezentare 
in judecata trebuie facuta prin inscris sub semnatura legalizata”. Victima discriminarii va trebui sa 
suporte aceste costuri. Pe de alta parte, legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si 
barbati con�ine prevederi diferite. In acest sens: 
  

Art. 38 prevede c� “(2) Sindicatele �i organiza�iile neguvernamentale care urm�resc protec�ia drepturilor 
omului au calitatea s� reprezinte în justi�ie persoanele discriminate, la cererea acestora.”  

 

Textul de lege, de aceasta data mentioneaza „la cererea acestora” si nu „daca mandateaza”, asa 
cum apare in Ordonanta de Guvern nr.137/2000. Diferenta este fundamentala pentru ca victima, 
prin simpla cerere adresata organizatiei, poate fi reprezentata in justite. In plus, beneficiul acestei 
prevederi consta in evitarea costurilor si a procedurilor necesare unui mandat in fata notarului si 
timp necesar pentru a introduce actiunea in instanta. Aceasta prevedere normativa continuta in 
legea 202/2002 este diferita de cea prevazuta in Ordonanta 137/2000. Ambele acte normative 
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149 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Angely Pitesti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa   
www.romanicriss.org, in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 disponibile le adresa www.errc.org   
150  Pentru detalii vezi Romani CRISS, CRISS vs. Milenium Radauti, Cazul CRISS vs. Artenis Srl si CRISS vs. Compact 
Impex SRL pe pagina de web www.romanicriss.org, in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 
disponibile le adresa www.errc.org   
151 Idem  
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reglementeaza, in principiu, acelasi domeniu: discriminarea. Din textul Ordonantei 137/2000 si a 
practicii judiciare, putem intelege ca o persoana discriminata, in cazul nostru datorita apartenentei 
etnice, trebuie sa mandateze o organizatie pentru a fi reprezentata in justitie, presupunand un 
mandat in fata notarului, in schimb, aceeasi persoana daca este discriminata dupa criteriul de sex, 
potrivit legii 202/2002, ii este suficient sa ceara unei organizatii acest lucru fara a fi necesar un 
mandat.  
 

Referitor la interpretarea textului Ordoanantei 137/200 privind „comunitatea sau grupul de 
persoane” este de retinut motivarea acestei interpretari. Instanta de judecata mentioneaza: „Din 
situatia de fapt expusa anterior este evident ca actul de discriminare nu a vizat o comunitate de 
romi. Este adevarat ca pretinsul act de discriminare a vizat un grup de 6 romi. Avand in vedere 
modalitatea de redactare a textului de lege prin alaturarea, in cuprinsul aceluiasi aliniat, a 
“comunitatii” si ”grupului de persoane”, …se retine ca intentia legiuitorului a fost aceea ca grupul de 
persoane sa nu fie o simpla alaturare de persoane fizice, ci o entitate distincta. Or, in speta dedusa 
judecatii nu se poate retine existenta unei entitati in sensul prevazut de legiuitor. Asadar, 
reclamanta nu are calitate procesuala activa, intru-cat pretinsa discrminare nu a adus atingere unei 
comunitati sau grup de persoane, asa cum impun art. 22 din Ordonanta 137/2000.”152 Atat 
instantele de Apel (respectiv Tribunalul) cat si de Recurs (Curtea de Apel), au stautat aceeasi 
interpretare.  
Pe de alta parte, referindu-ne inca o data la textul Art. 38 din Legea 202/2002153 putem observa ca 
acesta nu face referite la individ, grup de persoane sau comunitate.  
 

In ceea ce priveste scopul organizatiilor neguvernamentale, ca protec�ie a drepturilor omului, este 
evident ca interpretarea instan�ei prin care s-a cerut prevederea expresa in statut a protectiei 
drepturilor omului, este una restrictiva.154 Pe de alta parte, Legea 202/2002 mentioneaza 
„organiza�iile neguvernamentale care urm�resc protec�ia drepturilor omului”. Deosebirea este 
evidenta, deoarece in acest din urma caz, o organizatie poate proba prin orice mijloc de proba ca 
activitatile pe care le desfasoara au in vedere protectia drepturilor omului.  
 

In leg�tura cu organizatiile neguvernamentale si reprezentarea victimelor discriminarii, de altfel, 
Directiva Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC privind implementarea principiului egalitatii intre 
persoane indiferent de originea rasiala sau etnica, in Art.12 mentioneaza „organizatii 
neguvernamentale care au un interes legitim in a contribui la combaterea discriminarii…”, iar pe de 
alta parte, in Art.7 privind „Apararea drepturilor”, Directiva mentioneaza ca "Statele membre se vor 
asigura ca asociatiile, organizatiile sau alte entitati legale, care au, în concordanta cu criteriile 
stipulate în legislatia interna, un interes legitim în asigurarea ca prevederile Directivei sunt 
respectate, se vor angaja, fie in numele, fie in sprijinul reclamantului, cu aprobarea 
acestuia/acesteia, in orice procedura judiciara si/sau adminstrativa prev�zute in vederea execut�rii 
obliga�iilor stabilite in aceasta Directiva". Modul in care este redactat textul articolului 7 nu implica o 
abordare limitativa atunci cand se refera la ini�ierea procedurilor judiciare sau adminstrative in 
numele victimei. Din acest punct de vedere deducem, pe de o parte, inten�ia de a cuprinde nu 
numai asociatii sau organizatii ci "orice entitate legala" iar pe de alta parte, interesul legitim este 
justificat prin contribu�ia la combaterea discriminarii al acestor asociatii sau organizatii. . Mai mult, 
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152 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Angely Pitesti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa   
www.romanicriss.org; in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 disponibile le adresa www.errc.org 
153 Art. 38 din Legea 202/2002: „Art. 38 prevede c� “(2) Sindicatele �i organiza�iile neguvernamentale care urm�resc protec�ia 
drepturilor omului au calitatea s� reprezinte în justi�ie persoanele discriminate, la cererea acestora.”  
154 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Milenium Radauti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa 
www.romanicriss.org   
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referindu-se la raportul victima - asociatie/organizatie, textul Directivei 43/2000 precizeaza: … se 
vor angaja, fie in numele, fie in sprijinul reclamantului, cu aprobarea acestuia. Articolul 7 al 
Directivei nu mentioneaza o procedura expresa in care se exprima aprobarea si nu precizeaza 
forma acestuia.   
 

Având în vedere diferen�ele solu�iilor legislative �i practica deja conturat�, Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii ar putea avea ini�iativa uniformiz�rii legislative, pentru a veni în ajutorul 
victimelor discrimin�rii. Din pacate acest lucru nu s-a întâmplat pana in prezent. La realizarea 
propunerilor de modificare a Ordonantei 137/2000, Grupul de lucru al organizatiilor 
neguvernamentale a cerut modificarea prevederilor Art.22 al Ordonan�ei 137/2000 dar Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii nu a luat in considerare aceste aspecte.155  
     
Sectiunea III: Anul 2003 - Sanc�ionarea contraven�ionala a discriminarii        
 
La începutul lunii august 2002, membrii Colegiului Director si pre�edintele Consiliului National 
pentru Combaterea Discriminarii erau prezentati in mod oficial publicului din Romania. Pana la 
sfarsitul anului 2002 nici o sanc�iune nu fusese insa aplicata de aceasta institu�ie in ceea ce 
prive�te discriminarea etnica. Raportul de activitate al Consiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii pentru perioada de activitate 1.08.2002 - 31.12. 2002 precizeaza:  
 

"Noutatea domeniului coroborata la situa�ia socio-economica si culturala din spa�iul romanesc, precum si la 
direc�iile strategice de implementare pe plan european au determinat o abordare a problemelor 
nediscriminarii bazata in special pe informare si prevenire. Conform acestei abord�ri, CNCD si-a fixat ca 
obiectiv de actiune informarea in primul rând a persoanelor fizice si juridice despre efectele legii privind 
nediscriminarea si apoi sa uzeze de atributele sale sanc�ionatorii. In aceste condi�ii, nu au fost aplicate 
sanc�iuni sau amenzi pana la sfarsitul anului 2002"156 

 
Intr-o adresa oficiala transmisa de CNCD157 reiese faptul ca in perioada 06.01.2003 – 12.12.2003 
au fost primite in total 456 de petitii din care au fost solutionate 314. Un numar de 62 de plangeri 
sunt fundamentate pe discriminarea etnica iar dintre aceastea au fost solutionate 30. Informatiile 
prezentate de CNCD nu se refera insa la numarul de plangeri referitoare la discriminarea 
romilor.158 In aceasi adresa, referindu-se la sanctiunile aplicate de Colegiul Director al CNCD, dintr-
un total de 34 de sanctiuni, cel putin 15 au ca obiect discriminarea manifestata impotriva 
persoanelor apartinand minoritatii etnice a romilor.159       
Romani CRISS a continuat monitorizarea cazurilor de discriminare, avand in vedere, de aceasta 
data, in special faptul ca institutia specializata privind sanctionarea discriminarii functiona.   
In anul 2002 si 2003 CRISS a introdus actiuni civile privind discriminarea etnica a romilor cu 
referire la desfacerea contractului de munca in cazul Taba vs. Petrom Slobozia, refuzul de a servi 
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155 Propunerea inclusa in Documentul de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda�ia pentru o Societate 
Deschis�, ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, 
Institutul pentru Politici Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003 avea in vedere urmatoarea modificare : 
„(1)Organiza�iile neguvernamentale care urm�resc protec�ia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea 
discrimin�rii au calitate procesual� activ� în cazul în care discriminarea aduce atingere unei comunit��i sau unui grup de 
persoane. (2)Organiza�iile din alineatul precedent au calitate procesual� activ� �i în cazul în care discriminarea aduce 
atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urm�.”   
156 Citat din Raportul de Activitate, perioada 1.08.2002-31.12.2002, Guvernul Romaniei, Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii 
157 Vezi Adresa nr. 4098/AC17.12.2003 transmisa de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 
158 Idem, Tabel privind situatia petitiilor primate de CNCD in functie de criteriile de discriminare; 06.01 -12.12.2003 
159 Idem, Tabel Sanctiuni aplicate de Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii –pentru presa  
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persoane de etnie roma, in cazul CRISS vs. Milenium Radauti. A continuat in instanta (Tribunal, 
respectiv Curtea de Apel Iasi) actiunile depuse in 2001, in CRISS vs. Artenis SRL si CRISS vs. 
Compact Impex SRL. S-au depus plangeri contraventionale privind interzicerea accesului in locuri 
publice in cazul CRISS vs. Complex Moldova - Botosani, CRISS vs. Casablanca Botosani, CRISS 
vs. Discoteca Number One Roman, CRISS vs. Dicoteca Vox Pop Focsani, CRISS vs. Dumars 
Bucuresti, cazul Karma Cluj, cazul Beni-Carment Buzau, interzicerea accesului in mijloace de 
transport, in cazul CRISS vs. Taxi 2000160, anunturi discriminatorii, in cazul CRISS vs. Romania 
Libera, CRISS vs. Monitorul de Vrancea, CRISS vs. Anuntul de la A la Z, atingerea demnitatii, in 
cazul CRISS vs. 24 Ore Muresene, CRISS vs. Prefectul Corneliu Rusu Banu etc.161  
 
Discriminare in accesul la locuri deschise publicului larg: prevederi legale   
 
Ordonanta 137/2000162 privind prevenirea si sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare se 
refera in Capitolul II, Sec�iunea a II-a, la accesul la serviciile publice administrative �i juridice, de 
s�n�tate, la alte servicii, bunuri �i facilit��i. Astfel,  
 

Art. 10 prevede: „Constituie contraven�ie, conform prezentei ordonan�e, dac� fapta nu intr� sub inciden�a 
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen�ei acestora ori 
a persoanelor care administreaz� persoana juridic� la o anumit� ras�, na�ionalitate, etnie, religie, categorie 
social� sau la o categorie defavorizat�, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient�rii 
sexuale a persoanelor în cauz� prin: 
e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, 
biblioteci, muzee �i expozi�ii, cu excep�ia situa�iei în care aceast� restrângere este justificat� obiectiv de un 
scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate �i necesare; 
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, 
restaurante, baruri, discoteci sau de orice al�i prestatori de servicii, indiferent dac� sunt în proprietate privat� 
ori public�, cu excep�ia situa�iei în care aceast� restrângere este justificat� obiectiv de un scop legitim, iar 
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate �i necesare; 
Art. 18163. - Constituie contraven�ie, conform prezentei ordonan�e, interzicerea accesului unei persoane sau 
al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenen�ei acestora la o anumit� ras�, na�ionalitate, 
etnie, religie, categorie social� sau la oricare alt� categorie defavorizat�, respectiv din cauza convingerilor, 
vârstei, sexului sau orient�rii sexuale a persoanelor în cauz�. 

 
De asemenea, in ceea ce priveste sanctiunile Ordoanta 137/2000 cu modificarile si completarile 
ulterioare Art. 20164 prevede: 
 

 „(1) Contraven�iile prev�zute la art. …10…, se sanc�ioneaz� cu amend� de la 2.000.000 lei la  20.000.000 
lei, dac� discriminarea vizeaz� o persoan� fizic�, respectiv cu amend� de la  4.000.000 lei la  40.000.000 lei, 
dac� discriminarea vizeaz� un grup de persoane sau o comunitate”.  
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160 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Departamentul Drepturile Omului, la adresa www.romanicriss.org   
161 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Departamentul Drepturile Omului, la adresa www.romanicriss.org  
162 Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata prin Legea 48/2002, 
modificata prin Ordonanta 77/2003 aprobata prin legea 27/2004   
163 Art. 18 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002 
164 Art.20, alin.1 si 3,4,5,6 este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003 
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 Avertismentul: sanc�iune contraven�ionala pentru discriminarea in accesul in locuri 
deschise publicului larg  
 
1.CRISS vs. Number One Roman  
 

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

 
In data de 24.02.2003, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii, fata de ingradirea accesului tinerilor romi intr-un local deschis publicului 
larg165. Prin Hotararea nr. 155/15.05.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a 
dispus urmatoarele: “Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 10 lit. f si art. 
19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; “Masura sanctionarii cu avertisment” ce “va fi aplicata SC 
Avalon SRL...din localitatea Roman”. 
 
2. CRISS vs. Vox Pop Focsani,  
 

In seara zilei de 09.05.2003, A.C., cetatean roman de etnie roma, insotit de un alt tanar de aceeasi etnie, au 
incercat sa intre in Discoteca «Vox Pop» cu scopul de a beneficia de acelasi servicii oferite publicului larg. 
Mentionam ca la intrarea in dicoteca se afla un anunt care specifica : “Intrarea Libera”. Dorind sa intre in 
discoteca, unul dintre bodyguarzii aflati la intrare l-a oprit pe A.C., punandu-i mana in piept si spunandu-i: ‘’tu 
nu intri!’’ Fara sa precizeze la inceput motivul refuzului, bodyguard-ul nu a considerat tinuta celor doi tineri 
indecenta. Tanarul a intrebat daca motivul refuzului este etnia roma a lui iar bodyguardul a raspuns afirmativ. 
Dupa acest incident, cei doi au plecat fara sa protesteze in vreun fel. In seara aceleasi zile, A.C. s-a adresat 
reprezentantilor Romani CRISS cu privire la incidentul din discoteca «Vox Pop» si ulterior reprezentantilor 
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, prezenti la seminarul organizat de Centrul Romilor 
pentru Politici Publice «Aven Amentza», in perioada 9-11 mai 2003, la Hotel Unirea din Foscani.  
In seara urmatoare, 10.05.2003, in jurul orelor 11.15 - 11.45, A.C. inostit de S.O., o tanara de etnie roma si 
inca doua persoane au incercat sa intre in aceeasi discoteca «Vox Pop». De aceasta data un alt angajat - 
bodyguard, aflat la intrare s-a adresat celor patru persoane spunand: "voi nu intrati pentru ca este 
rezervat !". In acest timp, tineri de nationalitate romana intrau in discoteca fara sa intampine refuzul celor de 
la intrare. Intrebat cum ar fi trebuit sa procedeze pentru a intra, bodyguardul a raspuns ca ar fi trebuit sa 
vorbeasca cu patronul discotecii. In tot acest timp, doi reprezentanti ai Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii se aflau in spatele grupului respectiv. In momentul in care au intrebat ce se 
intampla si au incercat sa intre, initial bodyguardu-l nu a permis intrarea lor. Dar, imediat ce romii s-au retras, 
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165 Plangerea are numarul de iesire din CRISS 34/24.02.2003, respectiv nr.657/24.02.2003 (numarul de inregistrare dat de 
CNCD). 
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bodygurdul a lasat cei doi reprezentanti sa intre (fara sa cunoasca faptul ca acestia reprezinta CNCD – n.n.). 
Ulterior acestia s-au legitimat si au purtat o discutie cu patronul discotecii.  

 
In data de 13.05.2003 Romani CRISS a adresat  plangere Consiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii. In aceea�i data, Colegiul Director al CNCD avand in vedere starea de fapt si nota de 
constatare intocmita de agentul constatator, prin Hotararea 126 din 13.05.2003 a hotarat ca: 1. 
faptele prezentate constituie fapte de discriminare conform dispozitiilor art.10 lit.f din OG 137/2000 
aprobata si modificata prin Legea 48/2002; 2. sanctionarea cu avertisment a SC Voc Club SRL din 
Focsani.  
    
Amenda: sanc�iune contraven�ionala pentru discriminarea in accesul in locuri deschise 
publicului larg  
 
1. CRISS vs. Complex Moldova Botosani  
 

In seara zilei de 04.12.2002, in jurul orelor 19.00 - 20.00, R.V. si S.O.L., cetateni romani de etnie roma, 
insotiti de B.I. si un reprezentant al Romani CRISS s-au deplasat la barul “Complex Moldova” din Municipiul 
Botosani. La intrarea in bar, cei patru tineri au observat un anunt discriminatoriu care avea urmatorul 
continut: „Ne rezervam dreptul de a ne alege clientii – Nu servim romii”. In ciuda acestui anunt, 
reprezentantul Romani CRISS a incercat sa comande ceva de la bar, insa persoana care servea l-a refuzat, 
motivand ca este un ordin al patronului respectivului bar de a nu servi persoane apartinand etniei romilor166. 
La solicitarea de catre reprezentantul Romani CRISS a unor informatii suplimentare cu privire la motivul 
pentru care romii nu sunt serviti, persoana de la bar a mai precizat faptul ca: “patronul nu doreste sa aiba 
tigani in acest bar”.   

 

Cazul a fost mediatizat de presa locala din Botosani. Astfel, articolul de presa publicat in data de 
07.12.2002, in cotidianul “Monitorul de Botosani’’, cu titlul “Acces interzis rromilor’’, precizeaza 
faptul ca: «In doua baruri din municipiul Botosani nu sunt serviti botosanenii de etnie 
roma…Angajatii celor doua baruri sustin…ca nu sunt serviti doar romii recalcitranti si cei care de-a 
lungul timpului au produs numeroase stricaciuni».  
In data de 04.02.2003, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii (CNCD)167, privind refuzarea accseului tinerilor romi in barul Complex 
Moldova din Botosani.  
    
Prin Hotararea nr. 165/27.05.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus 
urmatoarele: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” si de asemenea,...2. “Masura sanctionarii cu 
amenda contraventionala in cuantum de 8 milioane ce “va fi aplicata barului  Complex Moldova 
situat in ... localitatea Botosani”.  
 
 
 
 
 
 
������������������������������ �������������
166 Citatul exact este: ”Nu servesc romi pentru ca patronul mi-a ordonat sa nu servesc persoane apartinand etniei romilor”. A 
se vedea in acest sens declaratia uneia dintre victimele discriminarii, d-l M.T., reprezentant al Romani CRISS; 
167 Plangerea are numarul de iesire 09/04.02.2003.  
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2. CRISS si Discoteca Karma Cluj  
 

In seara zilei de 14.04.2003, la orele 23.45 s-a refuzat accesul in disocteca Karma  unui grup de tineri romi, 
format din patru persoaneimbracte in prot traditional, pe motiv ca nu au invitatii, in incinta discotecii 
desfasurandu-se o petrecere privata. Inainte insa de intrarea in discoteca a grupului de romi, reprezentantul 
CNCD, impreuna cu alte persoane au intrat in localul respectiv, fara a li se cere invitatii.168 Intre tinerii 
partuicipanti s-au aflat si reprezentanti ai organizatiei Romani CRISS. Respectivul grup se afla in localitate 
impreuna cu reprezentanti ai Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in cadrul „Caravanei 
nationale de educatie interculturala, prevenire si combatere a discriminarii fata de rromi si implementare a 
Directiei “Cultura si Culte” a Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei rromilor (H.G. 
430/2001)”, in 42 de judete, februarie - martie (in parteneriat cu administratia locala) organizata de Aven 
Amentza in parteneriat cu Manisterul Culturii si Cultelor, Romani CRISS si Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii;       

 
Prezenta reprezentantilor CNCD a facut posibila constatarea actului de discriminare prin 
incheierea Notei de Constatare din data de 15.04.2003. Avand in vedere Nota de constatare, 
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii prin Hotararea nr. 118 din 07.05.2003 a dispus 
urmatoarele: 1.Faptele prezentate constituie acte de discriminare conform art. 2 alin.2, art.10 lit.f, 
art.18 din OG. 137/2000; 2.Sanctionarea contravenientului cu amenda in cuantum de 5.000.000 
lei.     
  
3. CRISS si SC Beni Carmen Buzau  
 

In data de 07.03.2003 ziarul local „Viata Buzaului” publica un articol intitulat „Manifestri rasiste la Buzau” 
prezentand o fotografie cu anuntul postat la intrarea in barul apartinand Societatii Comericiale Beni SNC. 
Acest anunt afisat la intrare preciza: „Accesul romilor interzis”. Dupa publicarea acestui articol, Romani 
CRISS, prin monitorul local de drepturile omului din Buzau s-a deplasat la respectivul bar pentru a testa un 
posibil act de discriminare incluzand fotografierea anuntului in vederea utilizarii ca proba intr-o posibila 
plangere. La data respectiva anuntul nu se mai afla postat. A avut loc o intrevedere cu proprietarul barului 
care si-a manifestat regretul pentru afisarea respectivului anunt precizand ca nu va interzice intrarea romilor.  

  
In data de 01.04.2003 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a fost sesizat de catre 
Inspectoratul de Politie Buzau cu privire la existenta afisului la intrarea barului SC Beni Carmen 
SNC. Pe usa de la intrarea in bar era lipit afisul care mentiona explicit „Accesul romilor interzis”. 
Inspectoratul de Politie Buzau a efectuat cercetari  si a ridicat afisul respectiv, ocazie cu care s-au 
efectuat fotografii judiciare. Inspectoratul de Politie a inaintat Colegiului Director al Consiliului 
National pentru Combaterea Discriminarii dosarul petitiei impreuna cu nota de inaintare.169  
Dupa analiza dosraului, Colegiul Director a decis in sedinta din data de 08.04.2003, prin Hotararea 
nr. 96/08.04.2003 ca: „1. faptele prezentate constituie acte de discriminare conform art. 2 alin.2, 
art. 10 lit.f, art. 18, art.19 din OG 137/2000; 2. sanctionarea contravenientei cu amenda in 
cuantum de 4.000.000 lei”  
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168 Citat din Studii privind Nediscriminarea; Jurisprudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Editua All 
Beck, 2003.  
169 Vezi pentru detalii Studii privind nediscriminarea; Jurisprudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, 
Editura All Beck, 2003.   
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4. CRISS vs. Barul Casablanca – Botosani, 
 

In seara zilei de 03.12.2002, in jurul orelor 1820, R.V. si S.O.L., cetateni romani de etnie roma, insotiti de o 
tanara de nationalitate romana, au incercat sa intre in barul “Casablanca”, situat in localitatea Botosani, cu 
scopul de a beneficia de serviciile oferite de firma respectiva. La intrarea in bar, cei trei au constatat ca pe 
usa de la intrare se afla un anunt care mentiona expres: „INTRAREA RROMILOR INTERZISA”. In ciuda 
acestui anunt, S.O.L. a intrat in bar in timp ce R.V. insotit de tanara au asteptat afara. La cateva minute 
S.O.L. a iesit din bar spunand ca romii nu sunt serviti. De asemenea, la randul sau, R.V. a intrat in bar, insotit 
de S.O.L. insa persoana care servea la bar s-a adresat celor doi zicand: ”am spus ca nu mai primesc tigani 
in bar”…”tiganii s-au batut,… au furat o chiuveta”. La intrebarea lui R.V. “de ce trebuie ca ei sa sufere din 
aceasta cauza ?”, raspunsul persoanei de la bar a fost: ”inchide usa pe dinafara”.  

 

A doua zi, in data de 04.12.2002, in prezenta unui reprezentant al Romani CRISS, a fost 
organizata o actiune de testare la barul Casablanca, cu aceleasi trei personae al caror acces 
fusese ingradit cu o seara in urma. Actiunea a avut scopul de a verifica atitudinea discriminatorie 
fata de romi, din partea angajatilor respectivului bar. In incinta barului se aflau barmanul - persoana 
care le refuzase intrarea anterior, impreuna cu patronul barului. Si de aceasta data, acestor 
persoane le-a fost refuzata servirea, iar anuntul discriminatoriu de la intrare inca era afisat.  Cazul 
a fost mediatizat de presa locala din Botosani.  
In data de 04.02.2003, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii (CNCD)170, privind refuzarea accseului tinerilor romi in barul Casablanca 
din Botosani. Prin Hotararea nr. 97/08.04.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 
a dispus urmatoarele: “Faptele prezentate constituie acte de discriminare, conform art. 2 alin. 2, 
art. 10 (f), art. 18, art. 19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare si completata prin HG nr. 1514/2002” si de asemenea, “Masura sanctionarii cu 
amenda contraventionala in cuantum de 2 milioane  “va fi aplicata SC <Casablanca> situata in 
... localitatea Botosani”.               
                                                                                 
Cazuri de discriminare nesanctionate contraventional  
 
1. CRISS vs. Dumars Bucuresti  
 

In seara zilei de 04.01.2003, D.D. si C.B., cetateni romani de etnie roma, au intentionat sa intre in discoteca 
Dumars, situata in Complexul Studentesc Regie din Bucuresti, cu scopul de a beneficia de acelasi servicii 
oferite publicului larg si studentilor. Dorind sa intre, unul dintre bodyguarzii aflati la intrare le-a cerut sa 
prezinte carnetele de student, in lipsa carora nu ar fi avut acces in discoteca. Domnul D.D. a prezentat actele 
si legitimatia de student, dar in ciuda acestui fapt, bodyguardul a solicitat celor doi «sa plece si sa se plimbe 
in alta parte pentru ca in Dumars nu vor intra». Bodyguardul le-a spus, asa cum reiese din declaratiile celor 
doi tineri : «chiar daca aveti carnete (de student – n.n.) nu aveti ce cauta aici ». Incercand sa afle motivul 
refuzului, bodyguardul l-a bruscat pe domnul D.D., impingandu-i pe amandoi tinerii spre iesire. C.B. nu a mai 
avut timp sa arate legitimatia pentru ca bodyguardul deja ii impinsese afara. In tot acest timp, alte persoane 
intrau in discoteca fara sa intampine vreo problema sau refuzul bodyguarzilor. Cei doi tineri au tenul inchis 
asimilarea cu etnia roma fiind subiectv simpla. Domnul D.D. este student la Facultatea de Sociologie si 
Asistenta Sociala, sectia Asistenta Sociala, anul IV, Universitatea Bucuresti, iar domnul C.B. este elev la 
Grupul Scolar Agricol Dragalina - Calarasi, urmand cursurile seral ale scolii, cei doi fiind si colaboratori ai 
organizatiei Romani CRISS in diferite activitati profesionale avand un comportament ireprosabil.  
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170 Plangerea are numarul de iesire 10/04.02.2003.  
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In data de 24.02.2003, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii (CNCD)171, privind refuzarea accesului celor doi tineri romi in Discoteca 
«Dumars» din Bucuresti.  
Prin Hotararea nr. 195/01.07.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus 
urmatoarele: Faptele, asa cum au fost prezentate,nu imbraca forma ceruta de O.G. 137/2000 - 
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile 
ulterioare, iar printre atributiile Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nu se 
regaseste solutionarea obiectului petitiei, conform HG nr. 1194/2001 – privind organizarea si 
functionarea Consiliului National pentru Combatarea Discriminarii, modificata si completata prin 
HG nr. 1514/2002. In aceeasi hotarare se precizeaza ca in urma verificarilor efectuate la discoteca 
Dumars se constata ca accesul in local este perims tuturor persoanelor, daca respecta conditiile 
afisate la intrare, respectiv tinuta decenta, sa aiba carnet de student, sa nu aiba asupra lor droguri 
sau arme de orice fel si/sau sa nu fie in stare de ebrietate. Cu un numar de patru voturi pentru si 
doua impotriva, prin hotararea Colegiului Director al CNCD s-a retinut nu s-au constat fapte de 
discriminare.  
In analiza faptelor, Colegiul Director mentioneaza ca nu se poate afirma cu exactitate existenta sau 
inexistenta unor acte si/sau fapte de discrimianre bazate pe criteriul apartenentei la o anumita 
categorie, asa cum prevedere art. 2 alin. 1 si 2 din OG. 137/2000 aprobata si modificata prin Legea 
48/2002.172 Pe de alta parte, in ceea ce priveste cele doua voturi impotriva, se mentioneaza ca 
motivatia aceastora a constat in faptul ca investigarea faptelor prezentate in petitia primita nu a fost 
facuta in sensul probarii declaratiilor depuse la dosar.  
Cel putin din modul in care este redactata aceasta Hotarare nu rezulta ca investigatiile au 
confirmat faptul ca refuzul aceastor persoane s-a datorat nerespectarii conditiilor interne impuse de 
discoteca Dumars. Dimpotriva, in momentul refuzului nu s-a invocat tinuta indecenta, lipsa 
carentului de student, detinerea de droguri, arme s-au starea de ebrietate. Din acest punct de 
vedere Hotararea Colegiului Director nu aduce nici o clarificare, importanta pentru solutionarea 
cazului, de altfel.  
In redactarea plangerii formulate de Romani CRISS, s-a mentionat faptul ca pe de o parte, datorita 
tenului si infatatisarii exterioare, bodyguardul ar fi putut aprecia in mod subiectiv ca cei doi apartin 
minortiatii etnice rome iar de pe alta parte bodyguardul le-a spus, asa cum reiese din declaratiile 
celor doi tineri : «chiar daca aveti carnete (de student – n.n.) nu aveti ce cauta aici”. Incercand sa 
afle motivul refuzului, bodyguardul l-a bruscat pe domnul D.D., impingandu-i pe amandoi tinerii 
spre iesire. Acest fapt denota in mod evident faptul ca cei doi tineri indeplineau cerintele interne 
dar intrarea lor era conditionata de vointa subiectiva si discriminatorie a bodyguard-ului, 
manifestata de altfel expres. Intr-adevar acesta nu a mentionat un anumit criteriu, in cazul nostru 
apartenenta etnica. Insa lipsa unui criteriu explicit nu presupune autormat lipsa discriminarii.  
Din acest punct de vedere, definitia din Articolul 2 al Ordonantei 137/2000 aprobata si modificata 
prin Legea 48/2002 nu este limitativa, spre deosebire de definitia modificata prin Ordonata 77/2003 
aprobata si modificata prin Legea 27/2004. Astfel, la data plangerii depuse de Romani CRISS, era 
in vigoare definitia din Ordoanta 137/2000 care defineste discriminarea in baza criteriilor expres 
enumerate in actul normativ dar si a altor criterii implicite prevazute in textul de lege prin sintagma 
„sau orice alt criteriu”.173 In speta noastra, daca in privinta criteriul etnic, ar fi un element complex 
������������������������������ �������������
171 Plangerea are numarul de iesire 33/24.02.2003.  
172 Vezi Hotararea Colegiului Director nr.195 din 01.07.2003  
173 OG 137/2000, in Art. 2 prevede: “Prin discirminare se intelege orice deosebire, excludere, restric�ie sau preferin��, pe 
baz� de ras�, na�ionalitate, etnie, limb�, religie, categorie social�, convingeri, sex sau orientare sexual�, apartenen�� la o 
categorie defavorizat� sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înl�turarea recunoa�terii, folosin�ei 
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de probat, cel putin culoarea ar fi putut fi un criteriu discriminatoriu. Avand in vedere ca altor 
persoane li se permitea accesul in discoteca, este evident ca prin actiunea intentionata a 
respectivului bodyguard celor doi tineri li s-a restrans exercitarea unui drept recunoscut de lege. In 
acest sens, cel putin asa cum reiese din Hotararea adoptata, investigatiile CNCD au fost 
insuficiente si neclare din moment ce Colegiul Director retine ca: „…nu se poate afirma cu 
exactitate existenta unor acte si /sau fapte de discriminare bazate pe criteriul apartenentei la o 
anumita categorite…”               
O investigatie efectiva a spetei ar fi dus la o analiza mult mai eficienta in sensul considerarii 
faptelor prezentate ca fiind discriminare si snactionarea implicita a acesteia.   
 
2.CRISS vs. Taxi 2000 
 

In seara zilei de 01 septembrie 2003, in jurul orelor 22.30 unui anagajat de etnie roma al organizatiei Romani 
CRISS i-a fost refuzat accesul intr-un taxi apartinand Companiei de taximetre “Taxi 2000”. In jurul orelor 
22.30, domnul C.B., angajat al Romani CRISS, dupa terminarea programului de serviciu, a efectuat o 
comanda prin telefon la Compania “Taxi 2000”, prin care a solicitat o masina la sediul organizatiei. Dispecera 
de serviciu i-a comunicat ca “in 7 minute soseste masina cu indicativul 186”. Dupa aproximativ 5 minute 
domnul C.B. a coborat, si la un moment dat a sosit masina cu indicativul 186, al carei sofer a incetinit 
autoturismul, iar cand l-a vazut pe domnul Cristian Buceanu la adresa indicata de dispecera, si-a continuat 
drumul fara a onora comanda. Ulterior, in prezenta colegilor si a directorului executiv al organizatiei s-a 
contactat telefonic dispeceratul companiei Taxi 2000, pentru a cere explicatii cu privire la atitudinea soferului. 
Dispecera, sefa de tura, l-a rugat sa astepte la telefon, dupa care a revenit spunandu-i ca motivul pentru care 
nu a oprit masina a fost ca nu prezinta garantie: “imi pare rau, dar nu prezentati garantie”174.  

 
In data de 2 septembrie 2003, Romani CRISS a emis un comunicat de presa denuntand 
tratamentul discriminatoriu al angajatilor firmei de taximetrie si solicitand institutiilor abilitate «sa 
aplice prevederile legale in acest caz si sa nu mai permita incalcarea principiilor fundamentale 
enuntate in Constitutie si in legea anti-discriminare, privind tratamentul egal intre cetateni»175. De 
asemenea, in data de 3 septembrie Romani CRISS a sesizat Oficiul pentru Protectia 
Consumatorilor al Municipiului Bucuresti (OPCMB), Autoritatea Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor (ANPC) si Primaria Municipiului Bucuresti176, prin care s-a solicitat luarea masurilor 
corespunzatoare, in vederea tragerii la raspundere a Companiei de Taximetrie “Taxi 2000” si a 
taximetristului, cu scopul de a sanctiona, conform prevederilor legale, astfel de manifestari 
discriminatorii in ceea ce priveste serviciile publice de transport, respectiv suspendarea dreptului 
de functionare in masura in care serviciile oferite contravin prevederilor legale in materie.  
Tot in data de 5 septembrie 2003, Romani CRISS a inaintat Plangere la Consiliul National pentru 
Combatearea Discriminarii, impotriva companiei de taximetre “Taxi 2000”, potrivit art. 2 alin. 3 si 
art. 10 lit. g din OG 77/2003, pentru modificarea si completarea OG 137/2000, privind prevenirea si 
sanctionarea tuturor formelor de discriminare177.  
 

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������
sau exercit�rii, în condi�ii de egalitate, a drepturilor omului �i a libert��ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, 
în domeniul politic, economic, social �i cultural sau în orice alte domenii ale vie�ii publice.”  
174 A se vedea in acest sens declaratia d-lui Cristian Buceanu, existenta la dorasul Romani CRISS; 
175 Citat din Comunicatul de presa emis de Romani CRISS in data de 2 septembrie 2003; 
176 Sesizarile au numerele de iesire 312, 311, 310/03.09.2003; 
177 Plangerea are nr. de inregistrare 2990/05.09.2003; pentru textele de lege pa care s-a intemeiat Plangerea; 
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Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a raspuns oficial Romani CRISS in 
data de 11.09.2003178, in sensul ca reclamatia transmisa a fost inaintata Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii. 
In schimb, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti (OPCMB) precizeaza in 
raspunsul nr. 4440/19.09.2003, transmis catre Romani CRISS179, ca “…o echipa a OPCMB s-a 
deplasat la sediul Companiei (Taxi 2000 – n.n.), constatand urmatoarele: 
Din declaratia scrisa a dispecerei, sefa de tura, reiese ca faptul relatat este real, motivul pentru 
care taximetristul a refuzat accesul domnului Cristian Buceanu fiind acela ca “persoana era intr-o 
stare avansata de ebrietate”; de asemenea, dispecera s-a oferit sa ii trimita alta masina pe care 
Cristian Buceanu a refuzat-o; Soferul a fost penalizat pe loc cu 6 ore de catre sefa de tura; Din 
declaratia scrisa a conducerii societatii rezulta ca “persoana care a solicitat serviciul se afla intr-o 
stare avansata de ebrietate”, iar potrivit aceleiasi declaratii “soferul are pe rol un proces cu doi 
clienti pe care i-a luat la comanda in stare de ebrietate si acestia i-au pus doua sabii la gat…”;   
 Potrivit concluziilor echipei OPCMB, taximetristul a procedat in litera legii, refuzand “transportul 
unui client aflat in stare avansata de ebrietate, sau aflat in stare de a dezvolta o situatie 
conflictuala”, potrivit prevederilor legii180 preferand sa suporte contravaloarea carburantului 
consumat prin nepreluarea cursei comandate si eventualele sanctiuni administrative dictate de 
conducerea societatii”. In finalul raspunsului, OPCMB precizeaza faptul ca dupa efectuarea 
controlului “s-a dispus masura ca acest caz sa faca obiectul unui instructaj cu toti angajatii 
companiei, insistandu-se in mod special asupra comportamentului taximetristilor fata de clientii de 
presupusa etnie roma, atitudine care pe viitor sa previna suspiciuni similare, prin explicitarea clara 
a motivului pentru care se refuza cursa”. 
 
Avand in vedere raspunsul transmis de OPCMB, starea de fapt a cauzei, precum si modul de 
solutionare a sesizarii adresate, in data de 24.09.2003 Romani CRISS a revenit cu o noua sesizare 
in atentia OPCMB si ANPC, facand urmatoarele precizari181: 
locul unde s-a efectuat comanda, respectiv strada Buzesti, nr. 19, nu este o casa particulara, ci 
este sediul organizatiei Romani CRISS182. In data de 01 septembrie, la orele 22.30, la sediul 
organizatiei in afara de domnul Cristian Buceanu, se aflau si domnii Costel Bercus – Director 
Executiv, Adrian Vasile – Director Financiar si Daniel Radulescu – asistent program, 
Departamentul Sanitar. Din constatarile facute de inspectorii OPCMB reiese faptul ca Cristian 
Buceanu se afla intr-o stare de ebrietate avansata, ceea ce da dreptul soferului de taxi sa refuze 
comanda. In acelasi timp tragem concluzia ca angajatii Romani CRISS, conform raspunsului 
transmis de OPCMB, parasesc locul de munca intr-o “stare avansata de ebrietate”;  
Avand in vedere faptul ca Romani CRISS este o organizatie respectabila (in anul 1998 Statele 
Unite ale Americii si Uniunea Europeana a acordat organizatiei Romani CRISS “Premiul pentru 
Democratie si Societate Civila”, ca o recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor 
democratice in Romania), consideram ca aceste “constatari”, ale OPCMB, aduc grave atingeri la 
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178 Raspunsul are numarul 3157/11.09.2003; vezi dosar CRISS vs. Taxi 2000, existent la organizatie, raspuns ANPC; 
179 vezi dosar CRISS vs. Taxi 2000, existent la organizatie, raspuns OPCMB; 
180 Raspunsul OPCMB face referire la prevederile cap. 6, art. 52, lit B, pct. n din Legea 38/2003, privind transportul in regim 
de taxi si in regim de inchiriere;  
181 Scrisoarea are nr. 354/24.09.2003; OPCMB este institutia subordonata ierarhic Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Consumatorilor (ANPC);  
182 Acest fapt este vizibil publicului deoarece la numarul 19 este afisata denumirea organizatiei si adresa pe un panou avand 
dimensiuni de aproximativ 1,30 m lungime si 60 cm latime; in seara zilei de 1 septembrie 2003, in momentul in care astepta 
masina comaniei “Taxi 2000”, domnul Cristian Buceanu se afla in fata acestui panou; 
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demnitatea si prestigiul castigat in cei zece ani de activitate a organizatiei Romani CRISS; Romani 
CRISS isi manifesta indignarea fata de modul in care a fost solutionata sesizarea depusa, avand in 
vedere ca echipa OPCMB, care a efectuat controlul, nu a luat o declaratie scrisa si victimei 
discriminarii, domnul Cristian Buceanu, cu privire la starea de fapt, si nici martorilor la cazul 
prezentat; Inspectorii OPCMB au tinut cont doar de declaratiile date de angajatii companiei, care 
era si firesc sa gaseasca o “scuza”; de asemenea, o alta contradictie care rezulta din raspunsul 
transmis de OPCMB este si faptul ca dispecerea de serviciu s-a oferit sa ii trimita alta masina 
domnului Cristian Buceanu. Odata ce acesta fusese refuzat pe motiv ca se alfa “intr-o stare 
avansata de ebrietate”, exista un alt serviciu pus la dispozitie pentru persoane aflate in stare 
avansata de ebrietate?; sau mai bine zis: cum s-a stabilit faptul ca domnul Cristian Buceanu se afla 
intr-o astfel de stare? de ce soferul care a refuzat comanda, desi a actionat in “litera legii”, a fost 
penalizat pe loc cu 6 ore de catre sefa de tura?, potrivit aceluiasi raspuns emis de OPCMB.” Cazul 
a fost larg mediatizat in presa centrala.  
Colegiul Director al Consiliul Natioanal pentru Combatera Discriminarii a hotarat ca faptele 
prezentate nu constituie discriminare.  
Pe de alta parte, Autoritatea Nationala pentru Protectia Comsumatorilor-Oficiul pentru Protectia 
Consumatorilor al Municipiului Bucuresti prin adresa cu nr. 5070/20.10.2003 a raspuns Romani 
CRISS mentionand ca in urma controlulu a fost dispusa masura de analizare  cazului cu toti 
taximetristii societatii....si ca urmare a situatiei create taximetristul implicat in acest caz si-a dat 
demisia.183    
 
Considerente privind sanctiunile dispuse in cazurile de discriminare privind accesul la 
locuri deschise publicului larg  
 
Trecand in revista sanctiunile dispuse de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in 
cazuri privind discriminarea persoanelor de etnie roma in accesul la locuri publice (deschise 
publicului larg) remarcam in cazul CRISS vs. Complex Moldova, prin Hotararea nr. 165/27.05.2003  
masura sanctionarii cu amenda contraventionala in cuantum de 8 milioane, in cazul CRISS si 
Karma Cluj prin Hotararea nr. 118 din 07.05.2003 s-a dispus sanctionarea contravenientului cu 
amenda in cuantum de 5.000.000 lei, in cazul CRISS si SC Beni Carmen SNC prin Hotararea nr. 
96/08.04.2003 s-a dispus sanctionarea contravenientei cu amenda in cuantum de 4.000.000 lei”, in 
cazul CRISS vs. Casablanca Botosani prin Hotararea nr. 97/08.04.2003 s-a dispus masura 
sanctionarii cu amenda contraventionala in cuantum de 2 milioane lei.  
In cazul CRISS vs. Number One Roman prin Hotararea nr. 155/15.05.2003, Consiliul National 
pentru Combaterea Discriminarii a dispus masura sanctionarii cu avertisment. In cazul CRISS vs. 
Vox Pop din Foscani prin Hotararea 126 din 13.05.2003 a hotarat sanctionarea cu avertisment a 
SC Voc Club SRL.  In cazul Guiness Pub and Green Club prin hotararea nr. 287 din 28.08. 2003, 
Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a hotarat „sanctionarea cu 
avertisment a SC Green Club din Predeal.”  
 
Trebuie urmarit insa si modul in care contravenientii s-au conformat sanctiunilor dispuse de 
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.  
 
In cazul CRISS vs. Complex Moldova, in data de 07.07.2003, SC. Aurelu SRL cheama in judecata 
Consliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru contestarea procesului verbal de 
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183 Citat din Adresa nr.5070/20.10.2003  
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constatare si snactionare a contraventiei in Dosarul nr.7061/2003, pe rolul Judecatoriei Botosani. 
Instanta a retinut ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 
0000018/2003, incheiat in data 28.05.2003 de catre CNCD, a fost aplicata amenda in cuantum de 
8 milioane lei petentei SC Aurelu SRL pentr savarsireea contraventiilor prevazute la art.10 lit f si 
art. 2 alin2 din OG 137/2000, aprobata si modificata prin Legea 48/2002. Urmare audierii 
martorilor, a concluziilor reclamantei, si a reprezentantului CNCD, instanta a admis in parte 
plangerea contraventionala formulata de petenta SC Aurelu SRL impotriva procesului verbal de 
contraventie, dispunand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea „avertisment”. 
Hotararea instantei a ramas definitiva, prin nerecurare in termenul legal de 15 zile.184        
 
In cazul CRISS si Karma Cluj prin Hotararea nr. 118 din 07.05. 2003 s-a  s-a dispus sanctionarea 
contravenientului cu amenda in cuantum de 5.000.000 lei. Urmare a acestei hotarari a fost incheiat 
procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei din data de 12.05.2003, de catre AD, 
membru in Colegiul Director al CNCD, fiindu-i comunicat contravenientei in termen legal,ulterior 
incheierii lui. Contravenienta a achitat amenda contraventionala.185   
 
In cazul CRISS si Beni Carmen SRL, in data de 16.06.2003, SC. Beni Carmen SRL cheama in 
judecata Consliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru contestarea procesului verbal 
de constatare si snactionare a contraventiei in Dosarul nr.4175/2003, pe rolul Judecatoriei Buzau. 
Instanta a retinut ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 
0000008/2003, incheiat in data 09.05.2003 de catre CNCD, a fost aplicata amenda in cuantum de 
4 milioane lei petentei SC Beni Carmen SRL pentru savarsireea contraventiilor prevazute la art.10 
lit f, art.18 si art. 19 din OG 137/2000, aprobata si modificata prin Legea 48/2002. Urmare audierii 
martorilor, a concluziilor reclamantei, si a reprezentantului CNCD, instanta a admis in parte 
plangerea contraventionala formulata de petenta SC Beni Carmen SRL impotriva procesului verbal 
de contraventie, dispunand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea 
„avertisment”. Hotararea instantei a ramas definitiva, prin nerecurare in termenul legal de 15 zile.186 
 
In cazul CRISS vs. Casablanca Botosani, in data de 07.07.2003, SC. Prodal Plus SRL cheama in 
judecata Consliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru contestarea procesului verbal 
de constatare si snactionare a contraventiei in Dosarul nr.7062/2003, pe rolul Judecatoriei 
Botosani. Instanta a retinut ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 
0000007/2003, incheiat in data 09.05.2003 de catre CNCD, a fost aplicata amenda in cuantum de 
2 milioane lei petentei SC Prodal Plus SRL pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art.10 lit f, 
art. 2 aliniat 2, art.18 si art. 19 din OG 137/2000, aprobata si modificata prin Legea 48/2002. 
Urmare audierii martorilor, a concluziilor reclamantei, si a reprezentantului CNCD, instanta a admis 
in parte plangerea contraventionala formulata de petenta SC Prodal Plus SRL impotriva procesului 
verbal de contraventie, dispunand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea 
„avertisment”. Hotararea instantei a ramas definitiva, prin nerecurare in termenul legal de 15 zile.187 
 
Analizand situatia sanctiunilor aplicate de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii din 
primsa proceselor verbale de constatare si a plangerilor contraventionale aferente, o singura 
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184 Citat din Studii privind nediscriminarea, Jurispurudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Editura All 
Beck, 2003, pag.55.  
185 Idem, pag. 80.   
186 Idem, pag. 52.    
187 Idem, pag. 59.    
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sanctiune cu amenda contraventionala in cuantum de 5.000.000 lei a fost achitata de 
contravenient, restul sanctiunilor cu amenda contraventionala (8 milioane, 4 milioane respectiv 2 
milioane)  fiind inlocuite de catre instantele de judecata in avertisment. In alte trei situatii, procesele 
verbale nu au fost constestate, intru-cat sanctiunea dispusa de CNCD a fost avertisment.  
Este injust, ca dupa o perioada de 3 ani de la adoptarea unei legislatii anti-discriminare in 
Romania, abordarea institutiilor si in special a instantelor de judecata, in ceea ce priveste 
sanctionarea discriminarii sa fie aceea de prevenire, invocandu-se probabil noutatea domeniului, 
situatia socio-economica sau necesitatea de informare a publicului. Consideram ca motivarea 
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii prezentata in Raportul Anual pentru perioada 
2002 de a nu aplica sanctiuni nu ar mai trebuie sa fie relevanta si mai mult ar trebui ca la radul sau, 
aceasta institutie sa joace un rol pro activ in educarea publicului dar in special a autoritatilor 
publice si a institutiilor specializate precum instantele de judecata in ceea ce priveste importanta 
ne-discriminarii188 si faptul ca in fond discirminarea reprezinta o atingere adusa demnitatii umane, 
care in anumite conditii este echivalenta cu tratament degradant, in sensul Articoloului 3 privind 
Interzicerea Torturii din Conventia Europeana a Drepturilor Omului189.     
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188 Raportul de Activitate, perioada 1.08.2002-31.12.2002, Guvernul Romaniei, Consiliul National pentru Combaterea 
Discriminarii: "Noutatea domeniului coroborata la situa�ia socio-economica si culturala din spa�iul romanesc, precum si la 
direc�iile strategice de implementare pe plan european au determinat o abordare a problemelor nediscriminarii bazata in 
special pe informare si prevenire. Conform acestei abord�ri, CNCD si-a fixat ca obiectiv de actiune informarea in primul rând 
a persoanelor fizice si juridice despre efectele legii privind nediscriminarea si apoi sa uzeze de atributele sale sanc�ionatorii. 
In aceste condi�ii, nu au fost aplicate sanc�iuni sau amenzi pana la sfarsitul anului 2002"  
189 Vezi in acest sens Decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cazul Asiaticilor din Afirca de Est impotriva Marii 
Britanii, prin care Curtea considera faptul ca discriminarea rasiala constituie un tratament degradant in sensul Art. 3 al 
Conventiei Europene a Drepturilor Omului: „Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante”.    
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Discriminare in anunturi publicitare privind vanzarea sau inchirierea de imobile cu 
destinatie de locuinta: prevederi legale   
 
Ordonanta 137/2000190 privind prevenirea si sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare se 
refera in Capitolul II, Sec�iunea a II-a, la accesul la serviciile publice administrative �i juridice, de 
s�n�tate, la alte servicii, bunuri �i facilit��i. Astfel,  
 

Art. 10. - Constituie contraven�ie, conform prezentei ordonan�e, dac� fapta nu intr� sub inciden�a legii 
penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen�ei acestora ori a 
persoanelor care administreaz� persoana juridic� la o anumit� ras�, na�ionalitate, etnie, religie, categorie 
social� sau la o categorie defavorizat�, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient�rii 
sexuale a persoanelor în cauz� prin: 
c)191 refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destina�ie de locuin��, cu excep�ia situa�iei în 
care aceast� restrângere este justificat� obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop 
sunt adecvate �i necesare; 

 
Sanctiuni in cazuri de discriminare privind anunturi referitoare la vanzarea sau inchirierea 
de imobile  
 
1.CRISS vs. Romania Libera  
 

In data de 26 si 27  septembrie 2002, ziarul „Romania Libera” publica la rubrica „Inchirieri Oferte” un anunt 
avand urmatorul continut: „Particular, inchiriez garsoniera mobilata, 60$ luna, 1 an aniticpat, exlus rromi.”  

 
In data de 22.10.2002, Romani CRISS a depus plangere cu privire la publicarea acestui anunt 
discriminatoriu la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Prin Hotararea nr.146 din 
23.04.2003, Colegiul Director al CNCD hotaraste ca :”faptele prezentate constituie acte de 
discriminare conform dispozitiilor art.10 lit.c din OG 137/2000 aprobata si modificata prin Legea 
48/2002 si „Directia pentru Asiguararea Respectarii Nediscriminarii va raspunde petentilor…privind 
solutionarea petitiilor”. S-a dispus masura sanctionarii cu avertisment.    
 
2. CRISS vs. Monitorul de Vrancea  
 

In perioada 5 - 11 mai 2003, cotidianul local “Monitorul de Vrancea” publica la rubrica de “Publicitate”, 
sectiunea ”case - vile” un anunt prin care se prezenta intentia de a vinde un bun imobil cu precizarea 
expresa privind restrictia de vanzare persoanelor care apartin minoritatii etnice a romilor. Anuntul care a 
aparut in fiecare numar al cotidianului “Monitorul de Vrancea”, in perioada 5- 11 mai 2003 avea urmatorul 
continut: “Vand casa batraneasca, 283 mp, Focsani, Str.Plopi, nr 4, Obor, Nu vindem la rromi.Tel…”.  

 
In speta de fata, privind publicarea anuntului discriminatoriu, Romani CRISS a adresat in data de 
12.05.2003, Plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD),impotriva 
cotidianului “Monitorul de Vrancea”, cu sediul in Municipiul Focsani, judetul Vrancea. 
 
Prin Hotararea nr. 262/25.08.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus 
urmatoarele:“Faptele prezentate in petitie constituie acte de discriminare, art. 10 lit. c din OG nr.  
137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si 
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190 Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata prin Legea 48/2002, 
modificata prin Ordonanta 77/2003 aprobata prin legea 27/2004   
191 Art. 10, Lit. c, este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003 
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completarile ulterioare; “Masura sanctionarii cu avertisment” ce “s-a dispus atat fata de doamna 
S.A. in baza art. 10 lit. c. din OG 137/2000, cat si fata de ziarul <Monitorul de Vrancea>, conform 
art. 2 alin. 2 din OG 137/2000”. 
 
3. CRISS vs. Piata de la A la Z Cluj  
 

In perioada 3 – 9 iunie 2003, saptamanalul clujean «Piata de la A la Z », publica la rubrica « Inchirieri - 
oferte », pagina 62, un anunt prin care se prezinta intentia de a inchiria un bun imobil cu precizarea expresa 
privind restrictia de inchiriere persoanelor care apartin minoritatii etnice a romilor. Anuntul in cauza avea 
urmatorul continut: “Inchiriez 2 camere in vila, intrare separata, chiuveta si apa in camera, fara baie, WC, 
curte, exclus romi. Tel: …”192. 

 
In speta de fata, privind publicarea anuntului discriminatoriu, Romani CRISS a adresat in data de 
25.06.2003, Plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), impotriva 
cotidianului saptamanalului “Piata de la A la Z”, cu sediul in Municipiul Cluj Napoca. Prin Hotararea 
nr. 208/01.07.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus urmatoarele: 
“Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 2 alin. 2, art. 10 lit. c din OG 
137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; “Masura sanctionarii cu avertisment” ce “va fi aplicata contravenientului 
<Piata de la A la Z> – Cluj Napoca si a familiei T.M. si I care a dat spre publicare anuntul”. 
 
Considerente privind sanctiunile aplicate in cazuri de discriminare - anunturile publicitare  
 
Se poate observa ca in cele trei cazuri privind inchirierea, respectiv, vanzarea unor spatii cu 
destinatie de locuinta, si anunurile aferente publicate in ziarul Romania Libera (Bucuresti), 
Monitorul de Vrancea (Focsani) si Anuntul de la A la Z (Cluj) au fost considerate ca acte de 
discriminare insa sanctiunile dispuse sunt avertisment.   
Aceeasi politica de prevenire este aplicata si in cazul anunturilor discriminatorii cu motivatie etnica, 
nefiind dispusa sanctiunea contravnetionala cu amenda in nicu unul din cazuri. Totusi, rapoartele 
institutiilor internationale, intre care, Comitetul Consultativ al Conventiei Cadru pentru Protectia 
Minoritatilor Nationale, ECRI-Comsia Europeana impotriva Rasismului si Intolerantei cat si Comisia 
Europeana in Rapoartele de tara privind procesul de accedere la Uniunea Europeana a Romaniei, 
toate mentioneaza, inca din anul 2000, problema anunturilor discriminatorii, manifestandu-se 
ingrijoararea in ceea ce priveste prezenta acestora si mai ales faptul ca raman nesanctionate.  
             
Discriminare prin atingerea demnitatii, crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 
degradante, umilitoare sau ofensatoare: prevederi legale    
 
Ordonanta 137/2000193 privind prevenirea si sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare se 
refera in Capitolul II, Sec�iunea a V-a, la dreptul la demnitate personala. Astfel,  
 

Art. 19194. - Constituie contraven�ie, conform prezentei ordonan�e, dac� fapta nu intr� sub inciden�a legii 
penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagand� na�ionalist-�ovin�, de 
instigare la ur� rasial� sau na�ional�, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaz� atingerea 
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192 Vezi saptamanalul « Piata de la A la Z », rubrica « Inchirieri Oferte », 3 – 9 iunie 2003, pag. 62 ; 
193 Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata prin Legea 48/2002, 
modificata prin Ordonanta 77/2003 aprobata prin legea 27/2004;   
194 Art. 19 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002;  
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demnit��ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat 
împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunit��i �i legat de apartenen�a acestora la o 
anumit� ras�, na�ionalitate, etnie, religie, categorie social� sau la o categorie defavorizat� ori de 
convingerile, sexul sau orientarea sexual� a acestuia. 

 
Sanctiuni in cazuri de discriminare privind atingerea demnitatii  
 
1. CRISS vs. Prefectul Corneliu Rusu Banu Iasi 

 
In data de 17 iulie 2002, cotidianul “Monitorul de Iasi” publica un articol cu referire la intentia prefectului de 
Iasi de a restrictiona accesul in institutiile publice a grupurilor de romi mai mari de cinci persoane. Potrivit 
articolului cu titlul “Tiganii nu vor mai intra cu satra in spitale”, publicat in cotidianul mentionat anterior, 
“Prefectul judetului Iasi, Corneliu Rusu Banu, vrea sa restrictioneze accesul in spitale grupurilor de romi mai 
mari de cinci persoane. Astfel se vor evita incidente de genul celor petrecute saptamana trecuta la Spitalul 
Sf. Spiridon. Atunci, un grup numeros de romi a agresat personalul medical si a perturbat desfasurarea 
normala a activitatii. <Nu poti sa-i dai, pur si simplu, pe tigani afara, pentru ca vin si mai multi inapoi. De 
aceea cred ca le vom permite accesul doar grupurilor de maximum cinci persoane>, a declarat prefectul. 
Ajutat de conducatorii traditionali ai comunitatilor de romi, prefectul Rusu Banu intentioneaza sa 
restrictioneze accesul grupurilor mari de tigani in spitalele iesene”.  
Presa centrala relateaza pe larg evenimentul: Astfel, potrivit articolului cu titlul “Autoritatile fac lucruri traznite 
– Prefectul de Iasi, Corneliu Rusu Banu, interzice romilor sa intre in scoala in grupuri mai mari de patru”, 
publicat in cotidianul “Evenimentul Zilei” din data de 22.07.2002, “…martea trecuta (15.07.2002 – n.n.), 
prefectul judetului, Corneliu Rusu Banu, a declarat ca va interzice romilor sa mai intre in spitale si scoli in 
grupuri mai mari de patru persoane. Decizia ar fi necesara, dupa parerea sa, ca urmare a scandalurilor 
provocate de tigani in institutiile publice”. 

 
Avand in vedere declaratiile prefectului de Iasi, publicate in presa, Romani CRISS a initiat o 
actiune de documentare cu privire la acest caz, avand in vedere natura discriminatorie a intentiei 
prefectului de Iasi. Cu privire la aceste declaratii a fost sesizat Guvernul Romaniei, dl. prim-ministru 
Adrian Nastase prin adresa nr.6 din 28.07.2002, Ministerului Administratiei Publice prin adresa nr.8 
din 26.07.2002 si Ministerului Informatiilor Publice prin adresele nr. 5, 7 din 26.07.2002, Avocatul 
Poporului prin adresa din 07.08.2002, scrisori prin care s-a solicitat o documentare atenta a acestui 
caz, avand in vedere ca declaratiile prefectului de Iasi aduc grave incalcari prevederilor 
constitutionale cat si a responsabilitatii politice pe care Guvernul Romaniei si le-a asumat in cadrul 
procesului de aderare la Uniunea Europeana. Romani CRISS s-a mai adresat, prin scrisoarea cu 
nr. 309 din 29.07.2002 si Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, prin intermediul careia a 
solicitat accentuarea procesului de monitorizare si evaluare a politicilor guvernamentale fata de 
romi, privind initiativele si masurile locale care pot influenta situatia actuala a romilor din Romania. 
 
In data de 26.11.2002, Romani CRISS a inaintat plangere la Consiliul National pentru Combaterea 
Discriminarii (CNCD) fata de afirmatiile facute de prefectul de Iasi Corneliu Rusu Banu. CNCD, a 
raspuns oficial Romani CRISS in data de 10.03.2003, raspuns din continutul caruia reiese ca in 
urma analizei plangerii, prin Hotararea nr. 65/25.02.2003, a dispus ca: Faptele prezentate 
constituie acte de discriminare, conform art. 2 alin. 1 si 2 si art. 19 din OG 137/2000 – privind 
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile 
ulterioare;Intrucat a intervenit prescriptia in ceea ce priveste sanctionarea faptei cu amenda 
contraventionala, conform art. 13 alin. 1 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, 
dosarul se claseaza. 
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In legatura cu plangerea introdusa de Romani CRISS se poate mentiona ca prin adresa nr. 
775/D.J. din 09.08.2002 Ministerul Informatiilor Publice - Departamentul pentru Comunicare si 
Imagine Publica a informat Romani CRISS ca documentul (sesizarea – n.n.) a fost transmis spre 
solutionare Ministerului Administratiei Publice in data de 02.08.2002 si spre informare Consiliului 
National pentru Combaterea Discriminarii. Astfel, cel putin din data de 02.08.2003, se poate 
prezuma ca CNCD a luat cunostinta de savarsirea actului de discriminare din 17.07.2003. Romani 
CRISS a trimis de altfel CNCD o noua plangere in data 26.11.2003, plangere transmisa in temenul 
legal. Avand in vedere termenul de 6 luni de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii 
contraventionale, acesta a inceput sa curga de la data de 17.07.2003 si s-ar fi implinit in 
17.01.2003. In ciuda acestui fapt, Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii, abia in sedinta din 25.02.2003 prin Hotararea nr. 65 a hotarat ca faptele prezentate 
sunt acte de discriminare insa tardiv deoarece la aceasta data intervenise prescriptia cu privire la 
sanctionarea faptei cu amenda contraventionala.  
Consideram ca in aceasta speta sanctiunea contravnetionala nu a fost aplicata din culpa Consiliuli 
National pentru Combaterea Discriminarii datorita neinvestigarii eficiente in termen a petitiei.      
 
2. 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-�i pun eticheta în frunte 
�i tr�iesc în limitele legii »195.      

 
Romani CRISS a adresat, in data de 03.06.2003, Plangere la Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii (CNCD), impotriva cotidianului “24 Ore Muresene”, cu sediul in Targu 
Mures, si a autorului articolului de presa, Mircea Panaiot, deoarece prin acesta se promova un 
comportament care viza atingerea demnit��ii si crearea unei atmosfere…, degradante, umilitoare 
cat si ofensatoare, îndreptate împotriva minoritatii romilor196.  
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.  
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195 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; 
196 Plangerea are numarul de iesire 193/03.06.2003, respectiv 1989/03.06.2003 (numarul de inregistrare dat de CNCD); 
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Un caz special: segregarea etnica in educa�ie – Sanctiune: avertisment     
 
CRISS vs. ISJ Salaj si Scoala Cehei  
 

In localitatea Cehei, arondata orasului Simleul Silvaniei din judetul Salaj, s-a semnalat, la intalnirea 
organizatiilor romilor ce a avut loc la Cluj – Napoca in perioada 27 – 28 februarie 2003, ca exista o situatie in 
care copiii romi invata separat de copiii majoritari in clasele V – VIII ai scolii din localitate.  
Pe baza acestui caz, prezentat la reuniunea organizatiilor romilor, la care au participat si reprezentanti ai 
Ministerului Educatiei si Cercetarii, UNICEF – Romania si Open Society Institute – Roma Participation 
Program, Budapesta, Romani CRISS a organizat in perioada 28 februarie – 1 martie o vizita de documentare 
cu privire la acest caz.  
In urma vizitei de documentare Romani CRISS a constatat ca Scoala din Cehei este situata la o distanta de 
5-6 Km de localitatea Pusta Vale. Numarul total al copiilor care frecventeaza clasele I-VIII este de 188. 
Clasificarea copiilor in scoala pe clase are in vedere urmatoarea distributie: clasele I-IV, invata 34 de copii 
(romani) in « cladirea principala197 » clasele V-VIII, invata 60 de copii (romani) in « cladirea principala »; 
clasele V-VIII, invata 94 de copii (romii) in cladirea anexa198. In privinta salilor de curs: sunt patru sali de curs 
in scoala principala si doua sali de curs in cladirea anexa . Planificarea orelor de curs se face in programul 
urmator: clasele I-IV invata in programul de dimineata (34 copii romani in cladirea principala) ; clasele VII-VIII 
invata in programul de dimineata (33 copii romani in cladirea principala ;clasele V-VI invata in programul de 
dupa amiaza (27 copii romani in cladirea principala) ;clasele VII – VIII invata in programul de dimineata ( 35 
copii romi in cladirea anexa) ;clasele V-VI invata in programul de dupa amiaza ( 59 copii romi in cladirea 
anexa). In scoala din Cehei predau 2 invatatoare si 14 profesori.  
Situatia existenta in localitatea Cehei a fost semnalata si de ziarul “Graiul Salajului” din data de 12 
februarie 2003, in articolul “Primarul Simleului si inspectorul scolar general au timp si pentru romi”. Potrivit 
articolului de presa, in cadrul unei intalniri ce a avut loc in 11 februarie 2003 intre reprezentantii romilor din 
localitatea Pusta Vale, primarul Octavian Gutu si inspectorul scolar general, Ioan Driha, romii au invocat, 
printre altele, spatiul scolar insuficient pentru numarul de copii romi, lipsa cadrelor didactice calificate, 
precum si faptul ca elevii de etnie roma din clasele V-VIII, care frecventeaza scoala din Cehei au fost 
repartizati in cele mai necorespunzatoare sali de clasa. Raspunsul inspectorului scolar general, precizat in 
acelasi cotidian, a fost ca: “Inspectoratul Scolar va face o analiza cu privire la dotarea scolilor, analiza in 
urma careia se vor lua masurile corespunzatoare; copiii care au dreptul prin programa scolara sa lucreze la 
calculator vor fi planificati, fara a se face nici o discriminare, iar din anul scolar 2003 – 2004 se vor repartiza 
cadre calificate”.  

 

Avand in vedere starea de fapt a cauzei, opiniile autoritatilor locale, ale parintilor si copiilor romi, 
precum si opiniile copiilor majoritari si a cadrelor didactice din localitatea Pusta Vale, privind 
tratamentul diferentiat si injust fata de copiii romi, Romani CRISS a sesizat in data de 10 martie 
2003199 Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar in data de 13 martie, Inspectoratul Scolar Judetean – 
Salaj200, cu privire la situatia existenta la Scoala Generala din localitatea Cehei, solicitand punctul 
de vedere oficial al acestor institutii, precum si daca reprezentantii ministerului au demarat o 
ancheta in acest sens. De asemenea, Romani CRISS a adresat scrisori oficiale si altor institutii, 
aducand la cunostinta acestora situatia din localitatea Cehei201. 
In data de 12 mai 2003 Romani CRISS a formulat Plangere la Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii (CNCD), potrivit art. 2 alin. 1 si 2 din Legea 48/2002. 
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��Notam “cladirea principala”, scoala in care studiaza copii de romani;�
�
	�Notam “cladirea anexa”, scoala in care studiaza copii de romi.�
�

�Sesizarile au numerele de iesire 86 si 87/10.03.2003;�
����Sesizarea are numarul de iesire 96/13.03.2003;�
����Institutiile carora li s-au adresat scrisori oficiale sunt: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Informatiilor Publice, 
Delegatia Comisiei Europene in Romania, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Organizatia Salvati Copiii si UNICEF – 
Romania;�
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In data de de 04.06.2003, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – Directia Generala pentru 
Invatamant si Limbile Minoritatilor a comunicat Romani CRISS urmatoarele202: „…directia 
generala…a solicitat ISJ salaj informatii suplimentare pentru clarificarea aspectelor semnalate…In 
consecinta s-a format o comisie, care s-a deplasat la fata locului”, si care, „prin coroborarea 
informatiilor obtinute astfel cu baza materiala de care dispune scoala la acest moment, cu 
concursul autoritatilor locale, au fost luate urmatoarele masuri pentru ameliorarea conditiilor de 
studiu pentru copiii din Cehei, in raport cu situatia anterioara datei de 28.02.2003:Incepand cu 
01.04.2003 s-a introdus cursa speciala pentru transportul copiilor pe ruta Pusta – Veche – Cehei, 
pentru ambele schimburi; Din 15.03.2003 clasele a VI-a si a VII-a cu un numar de 35 elevi romi 
invata in cladirea principala alaturi de elevii romani; 
S-a demarat proiectul de „recuperare scolara” pentru adulti si adolescenti la Pusta – Veche; 
Acoperirea cu cadre calificate a posturilor didactice din scoala (din 16 cadre didactice, 14 sunt 
calificate); S-a dispus reconditionarea urgenta a cladirii anexa; A fost demarat proiectul de educatie 
interculturala la Scoala Gimnaziala din Simleu”. 
Acelasi raspuns, mai precizeaza si faptul ca: „…in momentul de fata, dat fiind ca spatiul destinat 
invatamantului impune activitatea didactica divizata pe doua schimburi, baza materiala de care 
dispune scoala este la dispozitia intregului corp profesoral si a intregului efectiv de elevi fara 
discriminare…”. 
 
Consilul National pentru Combaterea Discriminarii, a raspuns in data de 22.07.2003, Plangerii 
formulate de Romani CRISS, in sensul ca: „…in urma analizei acesteia (a plangerii adresate – n.n.) 
a dispus prin Hotararea nr. 218/23.06.2003 ca: 1. Faptele prezentate constituie discriminare, 
conform art. 2 alin. 2 din OG 137/2000...”; 2. Masura sanctionarii cu avertisment va fi aplicata Scolii 
Generale Cehei.   
 
Segregarea romilor in educa�ie - o realitate in Romania si Europa Centrala/de Est203   
  
Studiile de specialitate arata faptul ca "formularea problemei în termeni de segregare a romilor în 
educa�ie nu se bucur� de recunoa�terea de c�tre oficialit��i a termenului ca atare. Este de 
presupus c� oficialii din educa�ie nu sunt dispu�i s� accepte c� exist� �coli segregate în sistem. 
Suportul oficialilor din educa�ie, dar �i un suport social mai larg, poate fi ob�inut prin centrarea pe 
consecin�ele negative ale segreg�rii în educa�ia romilor (calitatea sc�zut� a educa�iei). Politicile 
educa�ionale centrate pe romi ar avea o legitimitate mai ridicat� �i un grad mai crescut de suport 
social dac� ar trata problema segreg�rii romilor în educa�ie ca pe o problem� legat� de calitatea 
sc�zut� a educa�iei în unele �coli din sistem (este vorba chiar de �colile segregate). În func�ie de 
ponderea num�rului de elevi romi în �coala, m�surile de politic� educa�ional� sunt diferite. Astfel, 
în ceea ce  denumim �coli mixte este mai probabil s� fie necesar un mix de desegregare în 
interiorul �colii, cu accent pe crearea unui veritabil mediu multicultural �i pe training-ul profesorului 
pentru eliminarea prejudecatilor si stereotipurilor vis-à-vis de romi. În categoria �colilor cu o 
majoritate de elevi romi politicile de urmat ar putea fi combinate: desegregarea în interiorul �colii 
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����A se vedea in acest sens raspunsul MECT – DGILM, nr. 31723/04.06.2003;�
��� Acesta sectiune este parte componenta a articolului “Legislatia anti-discriminare in Romania: Discriminarea romilor - 
Segregarea in educatie, un concept clar?!, 2003, scris de Av. Dezideriu Gergely la solicitarea Public Interest Law Initiative, 
Budapest Law Center din cadrul Columbia University New York, 
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dar �i desegregarea �colii prin schimbarea compozi�iei etnice. �colile în care predomin� elevii romi 
impun mai degrab� m�suri de desegregare a �colii."204   
 

În Europa Central� �i de Est difer� tipurile �i dimensiunea segreg�rii romilor în sistemul de 
educa�ie.205 În Cehia, spre exemplu, se estimeaz� c� aproximativ 80% dintre elevii romi înva�� în 
�coli speciale206 , dup� un curriculum diferit de cel al �colilor obi�nuite. În Bulgaria, de asemenea, 
segregarea �colilor cu elevi romi a fost bazat� pân� în 1992 pe diferen�e curriculare între �colile cu 
romi (denumite pân� în perioada comunist� �coli pentru copii cu “lower level and life style and 
culture”) �i celelalte �coli din sistem. De�i în 1992 s-a trecut la un curriculum unitar, na�ional, în 
Bulgaria �colile au r�mas de fapt segregate207.  
 

În cazul României, de�i exist� �coli în care înva�� numai elevi romi sau în care ponderea elevilor 
romi este foarte ridicat� (ceea ce ne conduce la termenul de segregare), procesul instructiv în 
aceste �coli se desf��oar� (�i s-a desf��urat �i în perioada comunist�) dup� un curriculum comun 
cu al celorlalte �coli din sistem. În acest sens, folosirea termenului de �coli segregate în cazul 
României nu are echivalente cu utilizarea acestui termen în alte ��ri din regiune (nu se refer� la 
�coli speciale �i la diferen�e curriculare). Am putea caracteriza segregarea romilor în sistemul 
educa�ional românesc ca fiind o segregare de facto208. Segregarea de facto, în cazul românesc, nu 
este o consecin�� a legii/ a unei politici oficiale, ci o manifestare a tradi�iei, prejudec��ilor �i iner�iei. 
Separarea fizic� a minorit��ii de majoritate nu este impus� prin lege �i nu exist� obstacole legale în 
dep��irea situa�iei de separare. Dimpotriv�, Constitu�ia României209 �i legea  înv���mântului210 
afirm� în mod explicit dreptul la educa�ie �i, mai mult, accesul egal la educa�ie al oric�rei persoane 
indiferent de ras�, etnie, origine social�, sex � .a. Totodat�  reglement�ri recente ale Ministerului 
Educa�iei �i Cercet�rii permit înscrierea unui elev la orice �coal� din sistem, indiferent de domiciliul 
elevului. Legislatia anti-discriminare din Romania prin Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonan�ei 
de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare  
completeaz� cadrul legislativ in domeniul educa�iei referindu-se in mod expres la discriminare.  
 
Formularea problemei în termeni de segregare a romilor în educa�ie ca si a discriminarii romilor in 
diferitele domenii ale vie�ii, este evident, ca nu se bucur� de recunoa�terea de c�tre oficialit��i a 
termenului ca atare. Este de presupus c� oficialii din educa�ie, si nu numai, nu sunt dispu�i s� 
accepte c� exist� �coli segregate în sistem sau discriminare.   
In schimb ac�iunile organizatiilor neguvernamentale, precum cea a Romani CRISS, trag un semnal 
de alarma in sistem. Impactul acestui semnal pentru sistem trebuie sa fie schimbarea politicii 
publice. Este adev�rat ca reac�ia din sistem va fi: „nu este segregare, nu este discriminare, sau 
daca a fost, este izolat!”. In schimb ac�iunea neguvernamentala este confirmata. In cazul nostru, 
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��� Citat Mihai Surdu, Segregarea romilor in educatie - Distanta fizica sau sociala?, Editura Arves, 2003, pag. 38    
����Idem�
��� Vezi Save the Children, Denied a Future?, Save the Children, vol.2, 2001, pag.37 
��� Ibid. Vol.1, pag. 96, vezi Mihai Surdu, Segregarea romilor in educa�ie - Distanta fizica sau sociala? Editura Arves, 2003, 
pag. 38     
��	 Vezi Mihai Surdu, Segregarea romilor in educatie - Distanta fizica sau sociala?, Editura Arves, 2003, pag. 36  
��
 Art. 32 (1) din Constitutia Romaniei:"Dreptul la invatatura este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin 
invatamantul leiceal si prin cel profesional, prin invatamantul superior, precumn si prin alte forme de instructie si de 
prefectionare."  
��� Legea invatamantului nr. 84/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 5 alin. 1 ca: “Cetatenii 
Romaniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant, indiferent de conditia sociala si materiala, … 
rasa, nationalitate… ”, iar potrivit art. 12 alin. 2 “Organizarea si continutul invatamantului nu pot fi structurate dupa criterii 
exclusiviste si discriminatorii de ordin…etnic”.  
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Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a identificat discriminarea in scoala din Cehei. 
Este adev�rat ca sanctiunea a fost avertisment. Dar acest avertisment inseamna monitorizare. Nu 
atat din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cat din partea organizatiilor 
neguvernamentale ale romilor. Ramane ca instan�ele de judecata din Romania sa decid� daca se 
impun masuri mai drastice in cazul unei atitudini pasive in sistemul educa�ional.  
 
Dincolo de aceste considerente, este totusi insuficient ca intr-o situatie evidenta de discriminare, 
institutia specializata in combaterea discriminiarii sa aplice un avertisment, in fond lipsit de efect. 
Pe de alta parte insa, competentele acestei institutii sunt din punct de vedere legal restranse in 
ceea ce priveste actiunea imedit urmatoare aplicarii sanctiunii contravnetionale. Cel putin in 
prezent, aceasta actiune este lipsita de vizibilitate. Implicarea acestei institutii si crearea unei 
presiuni din partea societatii civile in realizarea unor politici publice coerente in prevenirea si 
combaterea discriminarii este strict necesara. Sanctionarea in sine a actului de discriminare este 
doar unul din scopul legii insa dincolo de litera textului de lege, CNCD trebuie sa se implice activ in 
nu doar in prevenirea fenomenului cat si in combaterea lui printr-o abordare comprehensiva 
impreuna cu toti actorii sociali. Fara o abordare complexa, este imposibil sa influentezi societatea 
in general, iar masuri sanctionatorii izloate si fara impact nu pot sa isi atinga efectul final al legii.  
   
Un caz special: discriminare in statisticile Politiei – Nesanctionat  
 
In data de 21.06.2002, cotidianul “Adevarul” publica, sub titlul “Etnicii romi – trecuti in statisticile 
Politiei intre someri si persoane cu antecedente penale”, un articol de presa din continutul 
caruia reieseau date statistice cu privire la infractionalitatea comisa de minoritatea roma in 
perioada 2000 – 2001. Potrivit articolului de presa, “Politia Romana a alcatuit statistici pentru anii 
2000 – 2001, in care se evidentiaza numarul persoanelor cercetate din randul romilor, fara ca alte 
minoritati nationale sa figureze in acest clasament. Potrivit unei situatii operative alcatuite la data 
de 4 ianuarie 2002 de catre sectia cazier judiciar si evidenta operativa, din cadrul IGP, in anul 
2000, din 240.344 de persoane cercetate, 20.186 au fost romi, iar in anul 2001, din 247.727 de 
persoane cercetate, 21.302 au apartinut acestei etnii. Din situatia alcatuita de Politie rezulta ca, in 
2001, a crescut cu 5,53 la suta numarul etnicilor romi cercetati de politie”211. Tot din continutul 
articolului de presa publicat in cotidianul “Adevarul” reiese ca “Statistica Directiei Cazier Judiciar si 
Evidenta Operativa din cadrul IGP poarta mentiunea <Secret de serviciu> si a fost distribuita presei 
de catre deputatul Codrin Stefanescu, secretar executiv al PSD”.212 
 
In data de 05.07.2002, Romani CRISS a depus scrisori oficiale in atentia Ministerului de Interne, d-
lui ministru Ioan Rus, Inspectoratului General al Politiei, d-lui general Florin Sandu, si Directiei 
Cazier Judiciar si Evidenta Operativa din cadrul IGP, d-lui col. Florin Mihaiasa213. Prin intermediul 
acestor scrisori, Romani CRISS si-a reafirmat protestul fata de colectarea datelor administrative 
asupra infractionalitatii, in care se precizeaza apartenenta etnica a infractorului, cerand de 
asemenea punctul de vedere oficial al institututiilor sesizate vis-a-vis de situatia creata prin 
publicarea articolului de presa214. 
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��� A se vedea articolul de presa publicat in cotidianul “Adevarul” din data de 21.06.2002 
��� Idem; 
����Adrese oficiale Romani CRISS, cu numar de iesire 421, 422 si 423/05.07.2002;�
����Idem;�
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Romani CRISS a sesizat Institutia Avocatul Poporului cu privire la colectarea de catre Politia 
Romana, a datelor administrative asupra infractionalitatii in care se precizeaza apartenenta etnica 
a infractorului, in special a persoanelor apartinand minoritatii romilor. In aceeasi data, Romani 
CRISS a sesizat Consilul National pentru Combaterea Discriminarii privind prezentarea in mass-
media a statisticilor cu referire exclusiva la apartenenta etnica a persoanelor apartinand minoritatii 
romilor, date publicitatii de catre domnul deputat Codrin Stefanescu, secretar executiv al PSD 
(Partidul Social Democrat).   
Din adresa oficiala nr. 1271564 din 26.07.2002, transmisa de IGP - Directia Cazier Judiciar si 
Evidenta Operativa reiese ca: “Datele si situatia la care se refera cotidianul respectiv (n.n. - 
Adevarul – 26.06.2002), au caracter intern <lucru> destinat organismelor proprii de specialitate in 
preventia fenomenului criminogen, acestea nefiind difuzate de IGP mijloacelor de informare in 
mass – media intrucat nu au aceasta destinatie. Directia precizeaza in continuare: ”… scopul 
cercetarilor si rezultatele studiilor efectuate de institutiile de specializate, inclusiv de politie, au 
caracter pur “cognitiv” in baza carora” se propune identificarea celor mai adecvate mijloace si 
metode de integrare sociala si preventie a fenomenului infractional in randul tuturor cetatenilor si 
nu in mod special al rromilor…, statistica cuprinde toate nationalitatile si cetateniile cu care 
sistemul de evidenta al politiei a avut tangenta pana in prezent.  
Potrivit punctului nostru de vedere, pe de o parte, institutia recunoaste implicit realizarea unor 
asemenea statistici care includ si prelucrarea de date personale pe baza originii etnice (n.n.) 
mentionand insa “caracterul intern” al acestora. Articolul de presa publicat, mentioneaza in acest 
sens ca “statistica Directiei Cazier Judiciar si Evidenta Operativa din cadrul IGP poarta mentiunea 
”Secret de serviciu”215. De asemenea, se mentioneaza ca statisticile realizate cuprind toate 
nationalitatile si cetateniile, ceea ce articolul de presa infirma deoarece se mentioneaza: “Politia 
Romana a alcatuit statistici pentru anii 2000 – 2001, in care se evidentiaza numarul persoanelor 
cercetate din randul romilor, fara ca alte minoritati nationale sa figureze in acest clasament”.  
 
Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date prevede la: 
Art. 7 alin. 1 ca: “Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau 
etnica…este interzisa”216, iar la alin. 2 sunt enumerate cazurile in care prevederile alineatului 1 nu 
se aplica mentionand de la lit. a la h aceste situatii.  
Per a contrario, realizarea statisticilor pe baza originii etnice ar fi trebuit, in principiu, sa se fi 
realizat cu consimtamantul expres al subiectilor care au facut obiectul prelucrarii datelor, ori 
statistica a fost necesara in scopul respectarii obligatiilor sau drepturilor specifice ale operatorului 
in domeniul dreptului muncii, ori a fost efectuata pentru protectia vietii, integritatii fizice sau 
sanatatii persoanei vizate, ori a fost efectuata in cadrul activitatilor legitime de catre o fundatie, 
asociatei etc., ori prelucrarea se referea la date facute publice in mod manifest de catre persoana 
vizata, ori a fost necesara pentru constatarea… unui drept in justitie, ori necesara in scopuri de 
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����Vezi in acest sens articol publicat in ziarul “Adevarul”, intitulat “Etnicii romi – trecuti in statisticile Politiei intre someri si 
persoane cu antecedente penale”;�
����Legea 677/2001;Sectiunea Exceptii mentioneaza cu referire la Art.7: “Prevederile art. 7 … nu se aplica in situatia in care 
prelucrarea datelor se face exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca prelucrarea priveste date cu caracter 
personal care au fost facute publice manifest de catre persoana vizata sau care sunt strans legate de calitate de persoana 
publica a persoanei izate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata”;�
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medicina preventiva, ori legea a prevazut in mod expres aceasta in scopul protejarii unui interes 
public important217. 
 
In privinta caracterului “cognitiv” al cercetarilor statistice realizate de politie, in opinia Romani 
CRISS, ramane la latitudinea institutiei Avocatului Poporului de a considera daca sunt sau nu in 
conformitate cu prevederile legii. De altfel art.7, al. 4 din legea 677/2001 mentioneaza ca 
autoritatea de supraveghere (Institutia Avocatul Poporului – n.n.) poate dispune, din motive 
intemeiate, interzicerea efectuarii unor prelucrari de date din categoriile prevazute la alin. 1 al art. 
7, chiar daca persoana vizata si-a dat in scris si in mod echivoc consimtamantul, iar acest 
consimtamant nu a fost retras, cu conditia ca interdictia prevazuta la alin.1 sa nu fie inlaturata prin 
unul dintre cazurile le care se refera alin. 2 lit. b-g.  
Mai mult decat atat, ar fi deosebit de relevant a se cunoaste modul in care institutia (IGP – n.n.) , 
realizeaza identificarea persoanei ca apartinand minoritatii etnice a romilor, in cazul persoanelor 
cercetate pentru savarsirea unor infractiuni sau contraventii. Colectarea datelor personale privind 
originea etnica este bazata pe culoarea pielii, pe criteriul de auto-identificare sau este identificat ca 
atare de catre operator?  
      
Inspectoratul General al Politiei - Directia Cazier Judiciar, in adresa transmisa la Romani CRISS, 
precizeaza ca aceste date nu au fost difuzate mijloacelor de informare in mass-media de catre 
IGP, intrucat nu au aceasta destinatie. Potrivit articolului mentionat in ziarul “Adevarul”, “Statistica 
Directiei cazier judiciar si evidenta operativa din cadrul IGP a fost distribuita presei de domnul 
deputat Codrin Stefanescu, secretar executiv al PSD”.  
Romani CRISS considera ca prin prezentarea publica, de catre domnul deputat Codrin Stefanescu, 
secretar executiv al PSD (potrivit articolului de presa din ziarul Adevarul), a acestor date statistice 
in care se mentioneaza doar apartenenta etnica a romilor s-a realizat o actiune care intra sub 
incidenta Articolului 2 alineat 2 din Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 
137/2000, privind  prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Acesta prevede 
faptul ca “orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza 
sau devaforizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup 
de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, atrage 
raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii 
penale.” 
De asemenea, publicarea statisticilor asupra infractionalitatii in care se precizeaza apartenenta 
etnica, prin prelucrarea si prezentarea exclusiva a datelor privind romii, genereaza si defavorizeaza 
nejustificat romii fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati.  
In data de 12.02.2003, Institutia Avocatul Poporului a raspuns sesizarii adresate de Romani 
CRISS, in sensul ca: „Potrivit art. 3 lit. A din Legea 677/2001, prin date cu caracter persoanl se 
inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, iar persoana 
identificabila este acea persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in mod particular prin 
referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, 
fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Din plangerea dumneavoastra si din 
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prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, daca datele in 
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restrictiile stabilite de lege.” In opinia Romani CRISS statisticile ce includ criteriul etnic nu se incadreaza in aceste prevederi 
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documentatia anexata…rezulta ca, in speta, este vorba despre date statistice care nu permiteau 
identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice”.  
De asemenea, potrivit aceluiasi raspuns, „faptele sesizate nu pot face obiectul de activitate al 
autoritatii de supraveghere care controleaza si monitorizeaza prelucrarile de date cu caracter 
personal”218.  
 
Din raspunsul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la sesizarea adresata 
de Romani CRISS219, reiese ca:  
“In urma analizei efectuate,…articolul incriminat…nu poate fi incadrat in dispozitiile art. 2 alin. 2 din 
OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, si  pe cale de 
consecinta, nu poate fi aplicata sanctiunea contraventionala; “Apreciem ca atitudinea domnului 
deputat…care a facut public continutul unor documente cu caracter <secret de serviciu>, nu poate 
fi verificata de catre institutia noastra, intrucat exced atributiilor legale”.    
 
Sectiunea IV: Alte cazuri de discriminare neaduse in atentia Consiliului 
National pentru Combaterea Discriminarii   
 
Discriminare in accesul la locuri publice si mijloace de transport  
 
1. N.C. vs. Twice Club S.R.L. - Bucuresti   
 

In seara zilei de 23.03.2002, in jurul orelor 12.30-12.40, domnul N.C., de etnie roma, impreuna cu Z.B. si 
B.M., ambii de nationalitate romana, intrentionau sa intre in discoteca Twice Club din Bucuresti, in zona Piata 
Unirii. Ajunsi in fata discotecii, cei trei au incercat sa intre, observand la intrare doi bodyguarzi. Fara a 
considera prezenta celor doi o problema, incercand sa intre, unul dintre bodyguarzi l-a oprit pe N.C. si l-a 
intrebat: “Esti tigan?”. N.C. a raspuns: “Sunt rom!”. Auzind, bodyguardul I-a raspuns: “Tu nu intri ! “. In tot 
acest timp, langa N.C. se aflau cei doi tineri de nationalitate romana carora bodyguardul insa, nu le- a spus 
nimic220. Intampinand refuzul bodyguard-ului, dar totodata uimit de ceea ce s-a intmplat,  N.C. a plecat umilit, 
desi nu a avut niciodata probleme privind un posibil comportament indecent, sau o tinuta necorespunzatoare.  

 
In data de 17.04.2002, domnul N.C. s-a adresat Romani CRISS in vederea sesizarii institutiillor 
abilitate sa solutioneze cazul sau, inclusiv instantele de judecata romane.221  
Romani CRISS s-a adresat Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, 
pentru a obtine datele privitoare la firma Twice Club SRL si a reprezentantului legal al acesteia. 
Prin adresa nr.125394, Camera de Comert a transmis Romani CRISS datele solicitate222. 
Deasemenea, CRISS a luat legatura cu managerul firmei, pentru a pune in discutie cazul si 
posibilitatea actionarii in judecata, pentru discriminare. Atitudinea managerului a inclinat spre 
solutionarea amiabila a cazului printr-o viitoare intrevedere oficiala.  
La data cererii depuse de domnul N.C., Romani CRISS ca de altfel si victima, nu s-a putut adresa 
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii deoarece acesta nu functiona in fapt. Pe de 
alta parte insa, domnul N.C. in cererea transmisa Romani CRISS, nu a precizat decat numele 
martorilor, fara adresa acestora. In lispa unor declaratii ale martorilor si a datelor necesare 
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��	�Vezi, raspuns Institutia Avocatul Poporului, nr. 9735/12.02.2003;�
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�Raspunsul are numarul 114/16.01.2003;�
��� Citat din declaratia domnului N.C. adresata Romani CRISS cu nr. de intrare 413 din 17.04.2002; 
��� Adresa catre Romani CRISS cu numar de intrare 413 din 17.04.2002; 
��� Adresa nr.125394 din  09.05.2002 Camrea de Comert si Industrie a Romaniei; 



� ���

introducerii unei actiuni in judecata, Romani CRISS a renuntat la posibilitatea de a introduce o 
actiune in justitie in vederea obtinerii de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin 
discriminare. Desi aceasta posibilitate este oferita de Legea 48/2002, pentru aprobarea O.G. 
137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, avand in vedere lipsa 
datelor privind martorii, CRISS nu a introdus o actiune civila.    
 
2. CRISS vs. S.C. Transurbis SA  
 

In dimineata zilei de 15 iunie 2002, in jurul orelor 09.40 – 09.45, dl.Robert Vaszi se afla in gara municipiului 
Zalau, asteptand in statie autobuzul care mergea spre oras. La sosirea autobuzului in statie, a observat si 
trei fete, de etnie roma, D.M. in varsta de 23 de ani, D.R in varsta de 14 ani si D.G. in varsta de 9 ani care au 
intentionat sa urce in acelasi autobuz, dar acestea au fost refuzate. Soferul autobuzului nr.1, avand numarul 
de inmatriculare SJ 02 EZW, a observat cele trei persoane, dintre care una cu handicap, imobilizata intr-un 
scaun cu rotile, iar in momentul in care au vrut sa urce, acesta s-a adresat injurios spunand:” Tigani spurcati, 
tigani borati si jegosi, nu aveti ce urca in autobuz”223. Vazand ca una dintre acestea incearca sa urce treptele 
autobuzului, soferul a impins-o inapoi. Cele trei persoane, fara sa riposteze in vreun fel, au rugat soferul sa ii 
lase in autobuz, precizand ca si ei platesc bilet asa cum platesc si ceilalti. In ciuda acestui fapt, soferul s-a 
adresat inca o data injurios spunand ca “toti tiganii sunt spurcati si borati si ca nu ii lasa in autobuz”224, dupa 
care a inchis usile si a plecat.  

In data de 09.07.2002, prin adresa cu numar de inregistrare 327, Asociatia “Sanse Egale” din 
Zalau, a adresat un Memoriu Prefecturii Salaj prin care pune in atentia autoritatilor publice locale 
cateva cazuri in care romii sunt victime ale discriminarii, intre care si cazul relatat mai sus. Prin 
adresa oficiala nr. 22919 din 25.07.2002, Primaria Municipiului Zalau informeaza Asociatia “Sanse 
Egale” ca:” prin investigatiile facute la S.C. Transurbis S.A. s-a constatat ca soferul autobuzului cu 
nr. de inmatriculare SJ 02 EZW, dl. S.I. a refuzat sa primeasca in autobuz cele trei persoane de 
etnie roma” dar (n.n.), motivul invocat este “ca au circulat in repetate randuri fara sa plateasca 
biletul de calatorie.”225 Soferul a fost atentionat cu privire la comportamentul necuvincios pe care l-
ar fi avut fata de cele trei persoane, cu toate ca nu a recunoscut ca ar fi avut probleme de aceasta 
natura.226     
Cazul a fost ulterior mediatizat si de presa locala. Astfel, cotidianul “Magazin Salajean” in articolul 
publicat in data de 15.07. 2002, cu titlul “Romii salajeni se plang prefectului ca sunt 
discriminati”, descrie doua din cazurile prezentate in memoriul Asociatiei “Sanse Egale” inclusiv, 
cel referitor la refuzul de a permite accesul in autobuz al celor trei fete de etnie roma.227 De 
asemenea, cotidianul “Transilvania Jurnal”, din aceeasi data, in articolul intitulat “Tiganii din 
Zalau dau exemple clare de discriminare” face referire la refuzul soferului de autobuz din 
Zalau.228  
Dl. Robert Vaszi, in data de 09.09.2002 a sesizat Romani CRISS in legatura cu acest caz. Prin 
adresa nr. 676 din 09.09.2002, Romani CRISS a solicitat S.C. Transurbis S.A. Zalau, punctul de 
vedere oficial cu privire la cazul mentionat si daca a fost initiata o ancheta pentru stabilirea faptelor 
sau daca s-a dispus luarea unor masuri de prevenire a unor astfel de situatii. De asemenea, prin 
adresa nr. 682 din 10.09.2002 a fost solicitat si punctul de vedere al Primariei Municipiului Zalau. 
Prin adresa oficiala nr. 27407 din 10.09.2002, Primaria Municipiului Zalau impreuna cu S.C. 
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Transurbis S.A. au raspuns adreselor transmise de Romani CRISS, precizand cu privire la cazul 
soferului, raspuns din care reies urmatoarele: “Referitor la masurile luate, va aducem la cunostinta 
ca acest caz a fost prelucrat si dezbatut in intalnirea lunara cu personalul <Scoala Personalului> 
fiind preveniti si ceilalti soferi in legatura cu reiterarea unor asemenea abateri.”      
 
3.CRISS vs. Scoala Ion Creanga – Pascani, judetul Iasi  
 

In data de 05.09.2002, cotidianul central “Libertatea”, publica sub titlul “Decizii contra tiganilor la 
Pascani”, un articol de presa din care reiesea ca “pe gardurile scolii <Ion Creanga> din Pascani, judetul Iasi, 
au aparut afise conform carora in incinta unitatii este interzisa intrarea cainilor, a ziaristilor si a tiganilor”. 
Posturile de radio au preluat aceasta informatie, fiind difuzata ca stire in care se prezenta un caz de 
discriminare indreptat impotriva romilor.229 De asemenea, potrivit agentiei de presa Roma News, expertul 
rom din cadrul Prefecturii Iasi, d-l Stefan Roman, a declarat ca “…este un exemplu clar de rasism si de 
incalcare a unor principii democratice. Trebuie luate cele mai aspre masuri impotriva persoanelor care au 
pus afisele, precum si impotriva celor care au permis sa se intample acest lucru”.  

 
Fata de aceasta situatie, Romani CRISS a sesizat institutiile si autoritatile locale, in speta, 
Prefectura Judetului Iasi, prin adresa nr. 687/11.09.2002, si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, prin 
adresa nr.686/11.09.2002. Prefectura Judetului Iasi a transmis raspunsul cu privire la sesizarea 
CRISS, precizand: “Cotidianul bucurestean “Libertatea” nu a facut decat sa reia, pe 5 septembrie 
2002, continutul unui articol publicat pe data de 28 august 2002 in saptamanalul local din Pascani 
“Orizont” cu titlul “Rasism la Scoala “Ion Creanga” din Pascani, in care se afirma ca o parte dintre 
profesorii scolii, nenominalizati, si-ar fi declarat intentia de a afisa pe gardul scolii un anunt de 
interdicite a “accesului cainilor, tiganilor si ziaristilor pe teritoriul scolii”.  
In continuare, raspunsul Prefecturii mentioneaza: “documentarea la fata locului a fost facuta de 
catre Inspectorul pentru evaluare institutionala, prof. Viorel Barbu, care a constatat ca informatia nu 
are suport real, fiind doar o simpla alegatie de presa. La scoala <Ion Creanga> urmeaza cursuri si 
un nr. important de romi, care au un statut absolut egal cu toti ceilalti elevi; in perioada in care se 
refera articolul citat , corpul profesoral, inclusiv directorul institutiei, se aflau in concediu de odihna, 
prerogativele de conducere fiind suplinite de prof. Cornel Bradateanu. In perioada respectiva nu au 
avut loc reuniuni sau intalniri ale corpului didactic, iar un astfel de anunt nu a existat nici in 
realitate, nici in intentie.”230 De asemenea, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, a raspuns sesizarii 
adresate de Romani CRISS, prin adresa nr.8155/13.09.2002, din care reiese ca “Inspectoratul  
Scolar Judetean Iasi s-a autosesizat in ziua aparitiei articolului si au intreprins o ancheta. Referitor 
la aspectele sesizate de ziarul local “Orizont” in data de 28.08.2002, prin care sunt acuzati cativa 
dintre profesorii scolii, dar al caror nume nu este precizat, cum ca si-ar fi declarat intentia sa 
afiseze pe gardul scolii un anunt prin care sa interzica accesul cainilor, tiganilor si ziaristilor pe 
teritoriul scolii, s-a constatat ca acuzatia nu are suport real, intrucat in scoala invata si copii romi, 
care sunt tratati ca ceilalti elevi. Prin decizia interna, in perioada 19-31 august 2002, pentru 
suplinirea directorului a fost numit prof. Bradateanu Corneliu, care sustine ca in perioada  
respectiva nu au avut loc intruniri ale profesorilor. Cadrele didactice sunt indignate de atitudinea 
presei locale fata de scoala si de colectivul de profesori.” 
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 Stirea privind prezenta afiselor la scoala din Pascani a fost difuzata de postul de Radio Europa FM;  
��� Citat din raspunsul oficial transmis de Prefectura Iasi catre Romani CRISS urmare a sesizarii nr. 687 din 11.09.2002; 
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Discriminare prin atingerea demnitatii, crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 
degradante, umilitoare sau ofensatoare 
 
1.CRISS vs. Primaria Zalau  
 

In data de 07.09.2002, directorul Asociatiei “Sanse Egale” din Zalau, s-a adresat Romani CRISS cu privire la 
existenta unui zid ridicat cu autorizatie de constructie, care desparte blocul de apartamente T1 din str. Pacii, 
respectiv Scara A de scara B, intre care s-a construit un zid de caramida de cca. 5 m lungime si 2 m inaltime, 
amplasat pe spatiul verde si peste trotuarul de langa cele doua scari. Apartamentele locuite de la scara A au 
proprietari persoane de nationalitate romana, iar apartamentele de la scara B sunt locuite de persoane 
apartinand minoritatii rome.    

 
Potrivit declaratei lul Robert Vaszi, directorul Asociatiei “Sanse Egale”, din relatarile locatarilor de la 
scara B, majoritatea de etnie roma, reiese ca acest zid a fost construit cu scopul de a interzice 
persoanelor de etnie roma sa treaca pe langa apartamentele locuite de majoritari.231 
Cu privire la acest caz, Ascociatia “Sanse Egale” a sesizat Primaria Municipiului Zalau in data de 
15.05.2002, prin adresa nr. 17 219. Avand in vedere lipsa unui raspuns oficial cu privire la aceasta 
sesizare, Asociatia a transmis un Memoriu Prefecturii Salaj, inregistrat cu numarul 327 din 
09.07.2002.232  
Prin adresa nr. 22 919 din 25.07.2002, Primaria Municipiului Zalau,  raspunde cu privire la zidul din 
str. Pacii precizand: “Gardul dintre scara A si B de la blocul T1, str. Pacii a fost construit cu 
autorizatie de constructie  in scopul protejarii zonei verzi din fata blocului T1, acesta fiind prevazut 
cu canal transveral pentru scurgerea apelor pluviale. Din verificarile efectuate la fata locului, a 
rezultat faptul ca acest canal pluvial a fost infundat de mai multe ori de catre locatarii de la scara B, 
care isi arunca deseurile in acest canal, acesta fiind curatat de nenumarate ori de catre D.G.A.D.P. 
Zalau. Mai mentionam faptul ca, fiind de altfel scari distincte, ambele trotuare de acces la cele 
doua scari fiind libere”233. 
Cazul a fost mediatizat si de ziarul “Transilvania Jurnal” din data de 15.07.2002 care, in articolul 
“Tiganii dau exemple clare de discriminare”, face referire la declaratiile domnului Robert Vaszi 
cu privire la existenta acestui zid. 
In urma sesizarii primite, Romani CRISS a sesizat Primaria Municipiului Zalau, prin adresa nr. 
685/10.09.2002 solicitand punctul de vedere oficial al Primariei, iar prin adresa nr.695/23.09.2002, 
solicitand punctul de vedere al Prefecturii Salaj, insotit de eventuale masuri de prevenire a unor 
astfel de situatii.Prefectura Judetului Salaj prin adresa nr. 7195 din 01.10.2002, a informat Romani 
CRISS ca cererea organizatiei a fost trimisa spre solutionare Primariei Municipiului Zalau.  
Primaria Municipiului Zalau a transmis Asociatiei “Sanse Egale” din Zalau, raspunsul institutiei cu 
nr. 29714 din 16.10.2002, adresat Romani CRISS in care, se precizeaza: “ in urma verificarii pe 
teren si a relatarilor din partea locatarilor din blocul T1, scara A si a d-nei P. care locuieste la 
imobilul cu nr. 23 din zona, zidul s-a executat pentru a proteja zona verde din fata blocului si 
canalul colector al apelor pluviale care mereu se infunda cu deseurile depozitate de romi in zona. 
Zidul intre cele doua scari ale blocului T1 este executat in baza autorizatiei de constructie nr.393 
din 21.07.1997 si motivele sunt cele relatate mai sus, nu discriminarile rasiale expuse de romi. 
Mentionam ca blocul T1 cu cele doua scari are prevazute accese separate pentru fiecare scara cu 
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��� Memoriu adresat de Asociatia Sanse Egale din  Zalau catre Prefectura Salaj cu numar de inregistrare 327 din 
09.07.2002; 
��� Idem; 
��� Adresa oficiala a Primariei Municipiului Zalau nr. 22 919 din 25.07.2002;  
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trotuare care conduc in strada Pacii.” Anexat acestui raspuns Primaria a pus la dispozitia 
organizatiei Autorizatia de constructie si planul de situatie care a stat la baza eliberarii acesteia.234    
Autorizatia de Constructie nr. 393/5949 din 21.07.1997 mentioneaza ca: ”urmare a cererii adresate 
de locatarii blocului T1 din strada Pacii inregistrata cu nr. 5949 din 4.07.1997 se autorizeaza 
executarea lucrarilor de realizare zid despartitor  intre Scara A si B a blocului T1 Cartierul Pacii.”235  
 
2.CRISS. vs. Spitalul “Grigore Alexandrescu” - Bucuresti 
 

In ziarul “Evenimentul Zilei” din data de 21.08.2002, sub titlul “Parintii,<niste tigani imputiti>”, este 
publicat un articol, prin care se prezinta comportamentul directorului C.U., ce vizeaza atingerea demnitatii si 
crearea unei atmosfere umilitoare legate de apartenenta la etnia romilor a unor persoane si fata de etnia 
romilor in general. Din continutul articolului reiese ca “o fetita de doi ani, se afla in stare critica la Spitalul de 
Copii “Grigore Alaxandrescu” din Bucuresti, dupa o intamplare dramatica. Parintii fetitei I.P. sustin ca fiind 
plimbata dintr-un spital in altul, aceasta a facut peritonita, septicemie, ocluzie intestinala si a fost infectata cu 
salmonela, chiar sub ochii medicilor. Dupa spusele medicilor, fetita era suspecta de megacolon, pentru ca si 
tatal ei suferea de aceasta boala. In urma cu 6 saptamani a facut febra foarte mare, 40 de grade C, si au 
dus-o la camera de garda de la “Grigore Alaxandrescu”, dar nu au fost primiti si le-au recomandat sa mearga 
la Spitalul de  Boli Infectioase. Aici au tratat-o de enterocolita si i-au trimis din nou la “Grigore Alexandrescu”, 
pentru ca I.P. avea ocluzie intestinala si trebuia operata. La spitalul sus mentionat, au fost plimbati de la o 
sectie la alta, pana ce fetita ajunsese ca un balon, au dus-o la “Terapie Intensiva”, dupa care s-au hotarat sa 
o opereze. La 10 zile de la operatie a fost dusa la ecograf unde se afla directorul spitalului C.U. Dupa 
ecografie I-a spus doctorului care ii insoteau “sa-i dea afara ca intra in puscarie daca vine politia sanitara 
deoarece micuta I.P. facuse septicemie si se infectase cu salmonela”. Peste o jumatate de ora au fost 
expediati la Spitalul de Boli Infectioase, cu o salvare fara medic. Pentru ca se temeau de soarta copilului, o 
ruda a acestuia a sunat la cabinetul Ministerului Sanatatii, unde i-a explicat ofiterului de serviciu dr. B, care 
este situatia. Imediat ce dr. B. a sunat, au venit doctorii de la “Gigore Alexandrescu” cu o salvare dotata si au 
transferat-o din nou, unde a fost iar operata. 
Pentru a afla care este situatia copilului, reporterii de la ziarul “Evenimentul Zilei” au luat legatura cu 
directorul Spitalului. Declaratia acestuia a fost de-a dreptul socanta, acesta afirmand ca “sunt o familie de 
tigani imputiti, care-si bat joc de toata doctorimea din infectioase si de noi. Doctorul declara in continuare: 
”Si voi (n.r.- reporterii) nu aveti altceva de facut decat sa scrieti despre jigodiile astea de tigani”.236 

 
Romani CRISS si-a manifestat protestul fata de astfel de practici si atitudini care exprima 
comportamente discriminatorii, ce aduc atingere demnitatii persoanelor care apartin minoritatii 
romilor. Fata de aceasta declaratie, reprezentanti ai Romani CRISS, au luat legatura cu parintii 
fetitei, cu autoarea articolului si cu Directorul  Spitalului «Grigore Alexandrescu», in vederea 
documentarii cazului.  
O delegatie a Romani CRISS s-a deplasat la spitalul “Grigore Alexandrescu” pentru a avea o 
intrevederea cu directorul C.U., care a declarat urmatoarele: ”Nu am nimic de declarat cu privire la 
ce s-a scris in <Evenimentul Zilei>, a fost  mana ziaristei. Eu am tratat multi copii romi, dovada ca 
fetita se afla internata la acest spital. Nu am ce sa mai discut, m-am saturat. Eu sunt si voi fi  dr.U. 
si atat”.Autorul articolului publicat in ziarul “Evenimentul Zilei” a declarat ca detine inregistrarea 
audio a convorbirii cu directorul spitalului “Grigore Alexandrescu”, dar CRISS nu a putut intra in 
posesia unei copii a acestei casete. De asemenea, Romani CRISS, a sesizat Ministerul Sanatatii si 
Familiei, precum si Colegiul National al Medicilor cu privire la acest caz, cerand totodata luarea 
unor masuri care sa impiedice extinderea acestui fenomen. 
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Prin adresa nr. 3457 din 14.10.2002, Colegiul Medicilor din Romania a informat  Romani CRISS ca 
sesizarea trimisa Institutiei “a fost inaintata spre analiza si competenta solutionare Colegiului 
Medicilor Bucuresti care va comunica rezultatul cercetarilor intreprinse in acest sens”237. Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii in prezent nu a fost sesizat, Romani CRISS considerand 
ca nu sunt suficiente probe pentru a demonstra discriminarea.  
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Capitol V Respectarea drepturilor omului in relatia cu alte 
persoane si reprezentantii autoritatilor publice: Politia 
���
Sectiunea I: Protectia juridica impotriva abuzurilor si relatia Politie – Parchet - 
victima �
 
Cadrul legislativ intern privid organizarea si functionarea politiei romane  
 
In Romania, in prima jumatate a anului 2002 au fost adoptate doua acte normative, care 
reglementeaza pe de o parte organizarea si functionarea politiei romane, iar pe de alta parte 
statutul politistului.  
Organizarea si functionarea politiei romane este reglementata in continutul Legii nr. 218 din 23 
aprilie 2002238, potrivit careia: “Politia Romana…este institutia specializata a statului care exercita 
atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei…respectarea ordinii 
si linistii publice, in conditiile legii”239. In ceea ce priveste atributiile politiei romane, acelasi act 
normativ reglementeaza faptul ca printre atributiile principale ale politiei romane se numara si 
aceea de a “apara...integritatea corporala si libertatea persoanelor…”240.   
Faptul ca in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este investit cu exercitiul 
autoritatii publice si are anumite drepturi, art. 31 alin. 2 din Legea 218/2002, prevede ca: “In 
exercitarea drepturilor conferite de lege politistul are obligatia sa respecte intocmai drepturile si 
libertatile fundamentale ale omului, prevazute de lege si de Conventia europeana a drepturilor 
omului”.   
Statutul politistului este reglementat in continutul Legii nr. 360 din 6 iunie 2002241. Astfel, potrivit 
art. 1 alin 1, art. 2 alin. 1 si art. 3 din Legea 360/2002, “Politistul este un functionar public civil, cu 
statut special…investit cu exercitiul autoritatii publice” si care “…isi desfasoara activitatea 
profesionala in interesul si sprijinul persoanei, comunitatii si institutiilor statului, exclusiv pe baza si 
in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si 
gradualitatii”. De asemenea, art. 4 alin 1 din Legea nr. 360/2002, modificat prin Ordonanta de 
Urgenta nr. 89/2003, prevede ca: “Politistul este obligat sa respecte drepturile si libertatile 
fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii…”. Cat priveste indatoririle politistului, legea 
prevede ca acesta trebuie “sa respecte principiile statului de drept”242. De asemenea, politistului ii 
este interzis “sa foloseasca forta, altfel decat in conditiile legii” ori “sa provoace unei persoane 
suferinte fizice ori psihice cu scopul de a obtine de la aceasta persoana sau de la o terta persoana 
informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a 
comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei 
terte persoane”243.  
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��	 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002; Legea 218/2002 a abrogat dispozitiile Legii 26 din 12 mai 
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 A se vedea art. 1 din Legea 218/2002;  
��� vezi art. 26 alin. 1 din Legea 218/2002; 
��� Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002; Legea 360/2002 a fost modificata si completata prin 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 89 din data de 2 octombrie 2003, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 715 din 
14 octombrie 2003;  
��� Vezi art. 41 lit. a din Legea 360/2002;  
��� Idem, art. 43 lit. d;  
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Constituie abateri disciplinare ale politistului, potrivit art. 57 lit. a si k244 din Legea nr. 360/2002, 
“comportarea necorespunzatoare in serviciu….” si “incalcarea prevederilor referitoare la 
indatoriri…”. Sanctiunile disciplinare aplicabile polititistului prevazute la art. 58 din Legea 360/2002, 
modificate prin Ordonanta de Urgenta nr. 89/2003, sunt urmatoarele: “mustrarea scrisa; 
diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5 – 20% pe o perioada de 1 – 3 luni; 
amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare, pe o perioada de la 1 la 3 ani; 
destituirea din politie”.  
Urmarirea penala a politistilor se efectueaza de catre procuror sau de catre ofiteri de politie anume 
desemnati prin ordin al ministrului de interne, sub supravegherea procurorului, dupa caz, in 
conditiile legii, iar competenta de a efectua supravegherea urmaririi penale si de a judeca in fond 
infractiunile savarsite de politisti revine parchetelor de pe langa tribunale si tribunalelor – pentru 
infractiunile comise de catre agentii de politie, parchetelor de pe langa curtile de apel si curtilor de 
apel – pentru infractiunile comise de catre ofiterii de politie, pana la gradul de comisar sef, inclusiv, 
respectiv Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inaltei Curti de Casatie si 
Justitie – pentru infractiunile comise de chestorii de politie. 
Pana la adoptarea Legii 360/2002 privind statutul politistului, competenta privind efectuarea 
urmaririi penale respectiv a judecarii cauzelor in care erau implicate politisti, revenea Parchetelor 
Militare de pe langa Tribunalele Militare Teritoriale si Tribunalelor Militare Teritoriale.  
  
Incadrarea juridica a cazurilor privind abuzul politiei – prevederi legale 
 
Codul penal al Romaniei incrimineaza in continutul art. 180 – 184, infractiunile privind lovirea si 
vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. Astfel, infractiunile prevazute in continutul acestor 
articole, in functie de numarul de zile de ingrijiri medicale pe care partea vatamata le necesita 
pentru vindecare, sunt cele privind: 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 exercitate de un functionar public, aflat in exercitiul 
atributiilor de serviciu, fapta va constitui infractiunea de “purtare abuziva” in forma agravata (art. 
250 alin. 2 C pen.245), prevederile alin. 1 si 2 ale art. 180 C. pen, fiind absorbite in continutul 
acestei infractiuni246. In ceea ce priveste aspectele procesuale, 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 judecatoriei247.  
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��� litera k a fost introdusa in continutul art. 57 din Legea 360/2002, prin modificarile si completarile aduse de Ordonanta de 
Urgenta nr. 89/2003;    
��� 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” 
��� 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; 
��� 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; 
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Alte prevederi legale referitoare la functionarii publici si implicit politsti sunt cele referitoare la 
“arestarea nelegala si cercetarea abuziva” (art. 266 alin. 1 si 2 C.pen.)248 si la “supunerea la rele 
tratamente” (art. 267 C.pen.)249.  
 
Neinceperea urmaririi penale – decizii ale Parchetelor sesizate in cazurile de abuz al politiei 
 
1. CRISS si S.C.D., S.M.D., S.F. vs. Politia Comunei Dolhasca, jud Suceava 
  

In seara de 3 aprilie 2001, in satul Gulia, comuna Dolhasca din judetul Suceava, agenti de politie ai 
postului de politie Dolhasca au exercitat acte de violenta asupra unui numar de romi din localitate, inclusiv 
asupra unui minor de 14 ani care fusese operat la cap anterior. Politistii, impreuna cu gardieni publici, 
insoteau o delegatie a primariei condusa de vice-primarul comunei Dolhasca, Ion Savin, intr-o actiune 
impotriva pasunatului ilegal in satul Probota. In jurul orei 18.00, in drum spre Probota, in dreptul comunitatii 
de romi din Gulia, cele trei masini ale delegatiei l-au oprit pe G.M., un rom din localitate, care conducea o 
caruta, pentru neacordarea prioritatii. Sergentul major de politie D.T. l-a lovit pe G.M. in repetate randuri, in 
prezenta delegatiei primariei si a mai multor romi din Gulia. La intoarcerea din Probota, in jurul orei 20.00, 
delegatia primariei s-a oprit in fata unui bar din Gulia. In timp ce vice-primarul si seful de post din Dolhasca 
se aflau in bar pentru a verifica actele de comert, politistii care insoteau delegatia au lovit mai multi romi 
care se aflau prin prejama. Vazind agitatie, minorul S.C.D., in virsta de 14 ani, a incercat sa fuga spre casa, 
insa a fost oprit de sergentul major de politie D.T., care l-a lovit cu pumnii si cu picioarele, in ciuda faptului 
ca martorii au spus reprezentatilor Romani CRISS ca S.C.D. se ruga de sergent sa nu-l loveasca, pentru 
ca fusese operat la cap. In urma bataii, S.C.D. a fost dus in stare de inconstienta acasa si internat ulterior 
la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi250.  

 
Certificatul medico-legal eliberat in urma incidentului concluzioneaza faptul ca minorul S.C.D. 
necesita 3 - 5 zile de ingrijiri medicale.  
Dupa documentarea cazului Romani CRISS a sesizat Ministerul de Interne, Inspectoratul General 
al Politiei Romane si Inspectoratul Judetean de Politie Suceava cu privire la faptele petrecute in 
data de 3 aprilie 2001. De asemenea, Romani CRISS a denuntat faptele la Parchetul Militar 
Bacau, care a dispus neinceperea urmaririi penale, rezolutia fiind atacata, potrivit dispozitiilor din 
codul de procedura penala, la organul ierarhic superior. Prin exercitarea cailor de atac, cazul a 
ajuns la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie, care pe data de 20 mai 2002, 
a mentinut rezolutia de neincepere a urmariririi penale. Dupa epuizarea tuturor cailor interne de 
recurs, Romani CRISS in colaborare cu Centrul European pentru Drepturile Romilor de la 
Budapesta, au depus in data de 12 februarie 2003, plangere la Curtea Europeana a Drepturilor 
Omului de la Strasbourg. La data realizarii prezentului Raport, cazul se afla in faza initiala urmand 
a se decide asupra admisibilitatii sau neadmisibilitatii plangerii.    
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��	 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 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”; 
��
 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”;  
��� Pentru detalii cu privire la starea de fapt a cauzei a se vedea www.romanicriss.org, Drepturile Omului, Baza de date, 
CRISS si S.C.D., S.M.D., S.F. vs. Politia comunei Dolhasca (2001 si 2002);   
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2. CRISS si I.A. vs. Politia orasului Simleul Silvaniei, judetul Salaj  
 

In data de 24 mai 2000, in orasul Simleul Silvaniei, jud. Salaj, I.A. de etnie roma, este luat cu forta de politisti 
ai Politiei Orasului Simleul Silvaniei si dus la sediul Politiei unde asupra sa sunt exercitate acte de violenta. 
De asemenea, sora victimei, R.D.,  sosita la sediul politiei dupa fratele sau, este si ea lovita de politisti. La 
aceea data, I.A. se afla intr-o caruta pe o strada din orasul Simleul Silvaniei, iar pe motiv de neacordare a 
prioritatii este oprit de sub-ofiterul de politie Ioan Santovan, acesta din urma adresandu-se catre I.A. sa 
coboare din caruta “sa vezi cum bate un politist”. De teama, I.A. a sarit un gard din apropiere si s-a indreptat 
spre casa in care locuia. La scurt timp, in aceeasi zi, Ioan Santovan, insotit de un alt politist, ofiterul Lazar 
Daniel Eugen, incadrat tot la Politia Orasului Simleul Silvaniei, s-a deplasat la domiciliul lui I.A., unde atat el 
cat si sora sa, R.D., sunt loviti. De asemenea, atat pe fata lui I.A. cat si pe fata a doi copii in varsta de 2 si 
respectiv 8 ani, care se aflau in incapare, au pulverizat spray paralizat. In continuare, I.A. este luat din casa, 
urcat in masina si transportat la sediul Politiei Orasului Simleul Silvaniei, unde din nou este lovit pana a 
lesinat, si stropit cu apa  pentru a-si reveni. Actele de violenta asupra lui I.A. continua aproximativ o ora, 
victima fiind data cu capul de pereti; de asemenea, R.D, sosita dupa I.A., este lovita de aceiasi politisti.   

 
Certficatul Medico-legal, eliberat la data de 26.05.2000 de catre Laboratorul Judetean de Medicina 
Legala Salaj, concluzioneaza faptul ca I.A. prezinta leziuni traumatice care s-au putut produce prin 
lovire cu un corp dur, necesitand 13 – 14 zile de ingrijiri medicale. 
In data de 26 mai 2000 I.A. a formulat la Parchetul Militar Cluj, Plangere impotriva inspectorului de 
politie Ioan Santovan, incadrat la Politia orasului Simleul - Silvaniei. Pana la data documentarii 
realizate de Romani CRISS (februarie 2003), Parchetul Militar Cluj nu emisese inca o Rezolutie de 
incepere sau neincepere a urmaririi penale fata de invinuiti. Romani CRISS a fost imputernicita de 
catre I.A. pentru a-l reprezenta in fata tuturor institutiilor abilitate cu privire la dosarul aflat pe rolul 
Parchetului Militar Cluj, in urma plangerii adresate de acesta la 26 mai 2000. Avand in vedere 
faptul ca trecusera aproximativ 3 ani de la data producerii incidentului, fara sa existe o solutie 
dispusa de Parchet in cauza, a fost contractat un avocat care sa reprezinte interesele partii 
vatamate in fata Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj. In data de 08.04.2003 prin Rezolutie 
s-a dispus „neinceperea urmaririi penale fata de Ioan Santovan si Lazar Daniel si trimiterea cauzei 
la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, in vederea desemnarii organului de politie competent sa 
procedeze la identificarea autorilor faptei, in vederea sesizarii instantei de judecata competenta”. 
Romani CRISS a atacat Rezolutia Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj la organul ierarhic 
superior si a contractat un nou avocat care sa reprezinte interesele partii vatamate in fata 
organelor de urmarire penala.  
 
3. CRISS si V.G. vs. Politia Valcau de Jos, jud. Salaj 
 

In data de 20 august 2000 V.G., un minor, de etnie roma din localitatea Valcau de Jos, judetul Salaj, este 
dus la postul de politie sub acuzatia ca ar fi furat un casetofon auto. In incinta postului de politie este batut de 
sub-ofiterii de politie Rus Marcel, incadrat la Postul de Politie Valcau si Pop Lucian, incadrat la Postul de 
Politie Nusfalau, fiind ulterior internat la Spitalul Simleul Silvaniei, sectia  chirurgie.  
Astfel, la data mentionata mai sus, V.G. alaturi de alti tineri jucau carti, acolo facandu-si aparitia fratele sau 
mai mic care i-a relatat despre faptul ca a furat un casetofon auto. Acesta nu este luat in seama de catre 
V.G., iar in jurul orelor 16.00, in timp ce se indrepta spre casa, insotit de C.R.C, se intalneste cu politistul Rus 
Marcel si cu victima furtului B.A. Atat V.G, cat si C.R.C. sunt urcati in masina si transportati la sediul postului 
de politie Valcau, fara a li se da vreo explicatie. In incinta postului de politie V.G. este obligat sa recunoasca 
furtul casetofonului, iar la refuzul acestuia este batut cu bastonul, cu pumnii si cu picioarele de catre Rus 
Marcel. Intre timp, la sediul postului de politie soseste mama lui V.G. cu casetofonul luat de celalalt frate, mai 
mic, si cu toate acestea V.G este fortat sa recunoasca ca el l-a furat, fiind dat cu capul de o soba de teracota 
pana si-a pierdut cunostinta. Rus Marcel telefoneaza unui alt politist, Pop Lucian, pe care il cheama la sediul 
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postului de politie Valcau deoarece «are o distractie cu doi tiganusi»251. Dupa sosirea sub-ofiterului Pop 
Lucian, V.G este dus intr-o alta incapere, fiind  lovit si de catre acesta si ulterior transportat acasa cu masina. 
In urma actelor de violenta din partea celor doi politisti V.G. este internat la Spitalul Simleul Silvaniei si 
Spitalul de Neurochirurgie din Cluj - Napoca252.  

 
Certificatul Medico – legal emis de catre Serviciul Judetean de Medicina Legala – Salaj, la data de 
05.09.2000, concluzioneaza faptul ca V.G. “prezinta leziuni traumatice care s-au putut produce prin 
lovire cu corp dur si/sau cadere de la acelasi nivel, in cadrul unei auto sau heteropropulsii. 
Leziunile au necesitat 7-8 zile ingrijiri medicale prin internare in servicii de specialitate” si “pot data 
din 20.08.2000”.  
In data de 27 martie 2001, tatal victimei, B.V, a formulat plangere la Parchetul Militar Cluj, 
impotriva celor doi sub-ofiteri de politie, pentru savarsirea de catre acestia a infractiunilor de 
“vatamare corporala”, “arestare nelegala si cercetare abuziva” si “supunerea la rele tratamente”253.  
Deoarece pana in anul 2003, Parchetul Militar Cluj nu emisese o Rezolutie privind inceperea sau 
neinceperea urmaririi penale fata de cei doi sub-ofiteri de politie, precum si faptul ca, in speta, 
dupa adoptarea Legii 360/2002, privind statutul politistului, competenta de solutionare revenea 
Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, Romani CRISS a contractat un avocat pentru 
reprezentarea victimei V.G. in fata parchetului amintit mai sus.  
Prin Rezolutia pronuntata in data de 24 iulie 2003, Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj a dispus 
neinceperea urmaririi penale fata de cei doi sub-ofiterii de politie, rezolutia fiind atacata la organul 
ierarhic superior. Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, prin Rezolutia 
pronuntata in data de 12 decembrie 2003, a respins plangerea impotriva Rezolutiei de neincepere 
a urmaririi penale, ca fiind neintemeiata.  
 
4. CRISS si V.V. vs. Politia Tarlungeni si Ocolul Silvic Sacele, judetul Brasov 
 

In seara de 11.01.2003, in jurul orei 21.30, in localitatea Tarlungeni, jud. Brasov, doi etnici romi, V.V. si sotia 
sa G.E., insarcinata in luna a opta, au fost batuti in propria curte si amenintati cu arma de politistul din 
localitate Ciofung Costel si padurarul Stoian Ion. Astfel, in timp ce taia lemne in curte V.V. s-a trezit cu o 
lovitura in cap. A incercat sa fuga pentru a vedea cine l-a lovit, iar in timp ce fugea a auzit un foc de arma; 
cand a intors capul a observat o arma indreptata spre el, dupa care a cazut la pamant. In acelasi moment s-a 
apropiat de el padurarul Stoian Ion si politistul Ciofung Costel care l-au luat de umeri si au inceput sa-l 
loveasca cu picioarele in coaste, i-au sucit mana la spate si i-au pus piciorul in cap. Victima precizeaza ca, in 
acelasi moment, a auzit politistul spunand: “…fir-as al dracului n-am stiut ca am glont pe teava”. In ajutorul 
sau intervine sotia sa, G.E., care este si ea lovita si trantita la pamant. La locul incidentului isi face aparitia un 
al doilea padurar, Mihai Volosciuc, care a intervenit strigand catre politist si celalalt padurar: “lasati-l mai in 
pace ca tipa ca un animal”. Dupa incident, V.V. a fost transportat  la Spitalul Judetean Brasov cu ambulanta, 
unde la camera de garda., potrivit afirmatiilor sale, a fost asteptat de doua persoane, dintre care “una s-a 
recomandat a fi colonel de politie” si care l-a lovit cu pumnii in coaste si cu palma peste fata afirmand: “in 
seara asta o sa mergi cu noi la beci”. La sosirea medicului de garda, potrivit lui V.V., a fost consultat dupa 
care medicul a mentionat catre politisti ca pacientul necesita 2 – 3 zile de internare. Auzind acestea 
‘’‘Colonelul i-a spus doctorului: <domnule doctor n-am fost si eu domn cu dumneavoastra?>’’ . Apoi intre 
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��� Citat din Plangerea depusa de catre tatal victimei in data de 27 martie 2001, la Parchetul Militar Cluj;  
��� Pentru detalii vezi baza de date a organizatiei Romani CRISS la adresa www.romanicriss.org; 
��� Infractiuni prevazute de art. 181, art. 266, respectiv art. 267 C.pen.  Astfel, art. 266 alin. 2 C.pen, prevede ca: 
“...Intrebuintarea 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”. De asemenea, 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 ”. In ceea ce priveste 
lovirile, potrivit numaruluii de zile de ingrijiri medicale, respectiv 7 – 8 zile, infractiunea este de “lovire sau alte violente” (art. 
180 C.pen.), aceasta fiind absorbita in continutul infractiunii de purtare abuziva, prev si ped. de art. 250 C.pen. ;  



� 	��

politisti si medicul de garda a avut loc o discutie referitor la diagnosticul ce trebuia stabilit, dupa care victimei 
i s-a dat drumul sa plece254.    

 
In urma loviturilor primite, V.V. a necesitat pentru vindecare 4 – 5 zile de ingrijiri medicale, 
prezentand «leziuni traumatice ce s-au putut produce prin lovire cu sau corpuri dure»255.    
Romani CRISS a solicitat punctul de vedere oficial al reprezentantilor Ministerului Administratiei si 
Internelor, cu privire la incidentul petrecut in data de 11 ianuarie 2003 in localitatea Tarlungeni, 
judetul Brasov, precum si daca in speta a fost demarata o ancheta, respectiv care este stadiul 
derularii acesteia.  
Raspunsul oficial comunicat de catre Inspectoratul General al Politiei, precizeaza faptul ca: 
„Verificarile efectuate au evidentiat faptul ca politistul si cei doi padurari au actionat cu fermitate in 
calitate de garanti ai apararii avutului public…iar folosirea armamentului din dotarea politistului s-a 
efectuat in conditiile legii”. In data de 11.03.2003 si Inspectoratul Judetean de Politie Brasov 
raspunde oficial scrisorii transmise de Romani CRISS, in sensul ca cei doi padurari si politistul se 
aflau in patrulare in data de 11.01.2003, in cantonul forestier de langa satul Zizin, la un moment dat 
acestia constatand urme proaspete de carare de arbori prin zapada. „Mergand dupa urme…au 
ajuns la locuinta lui V.V. si l-au gasit debitand cu drujba doi arbori….La vederea politistului V.V. a 
incercat sa dispara si a fugit pana s-a impiedicat si a cazut. Pana sa cada si sa fie retinut, 
ag.sef.adj. Ciofling Costel l-a somat verbal de doua ori si a tras un foc de avertisment in plan 
vertical. Dupa ce a fost retinut…s-au purtat discutii despre provenienta celor doi fagi, acesta 
neputand justifica….provenienta materialului lemnos”. Raspunsul mai precizeaza ca dupa ce 
materialul lemnos a fost cubat politistul si padurarii s-au retras din cartierul de romi, fara ca vreunul 
din ei sa exercite acte de violenta asupra lui V.V.  
De asemenea, Romani CRISS a formulat Denunt impotriva agentului de Politie Costel Ciofung, si a 
lucratorului silvic Stoian Ion, privind savarsirea in co-autorat a infractiunii de purtare abuziva asupra 
lui V.V. Prin Rezolutia din data de 02.09.2003, Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov a dispus 
neinceperea urmaririi penale fata de agentul de politie si lucratorul silvic, „intrucat din actele 
premergatoare efectuate in cauza nu a rezultat ca acestia se fac vinovati de comiterea infractiunii 
amintite (purtare abuziva – n.n.)”. 
 
5. CRISS, K.E. si C.T. vs. Politia orasului Simleul Silvaniei, judetul Salaj 
 

In data de 4 februarie 2003, asupra a doi romi (sot si sotie) din localitatea Pusta Vale, in sediul politiei 
Simleul Silvaniei din judetul Salaj sunt manifestate acte de violenta de catre politisti incadrati la aceeasi 
unitate de politie. In acea zi K.E. a fost citata la Politia orasului Simleul Silvaniei, pe motivul unei certe dintre 
ea si nepoata sa, C.F. La politie femeia a mers insotita de concubinul sau C.T. unde, conform declaratiei 
acesteia, a fost instiintata de catre ofiterul de politie Boros, ca a fost amendata cu suma de 700.000 lei 
(aproximativ 200 Euro). Fata de aceasta, femeia a refuzat sa semneze procesul verbal, mentionand ca nu 
este de acord sa fie sanctionata contraventional, deoarece sanctiunea a fost aplicata in mod abuziv. De la 
Politia Simleul Silvaniei femeia, insotita tot de C.T., a mers la barul “Madrigal”, in apropierea sediului politiei. 
In jurul orelor 16.00 – 17.00, in timp ce C.T. se afla afara, discutand cu niste cunostinte, K.E. a parasit barul 
indreptandu-se spre casa, crezand ca si concubinul ei a facut acelasi lucru. In dreptul Politiei, asa cum reiese 
din declaratia acesteia, a fost luata cu forta de catre trei politisti si dusa in sediu, asupra sa exercitandu-se 
acte de violenta din partea ofiterilor de politie Santovan Ioan si Boros. C.T., a auzit de la un consatean ca 
K.E. a fost luata de politie si dusa la sediu, acesta indreptandu-se spre politie pentru a vedea ce s-a 
intamplat. In incinta sediului politiei a mentionat catre ofiterul Boros: “d-le, va rog frumos, daca a gresit ceva 

������������������������������ �������������
��� Pentru detalii cu privire la starea de fapt vezi www.romanicriss.org, Drepturile Omului, Baza de date;  
��� A se vedea Certificatul Medico-legal, nr. 96/E, emis la data de 13.01.2003 de catre Serviciul Medico-Legal Judetean 
Brasov; 
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dati-i amenda, dar nu o bateti, nu o chinuiti”, dupa care a fost condus de catre inspectorul Ioan Santovan in 
acelasi birou in care se afla concubina sa si unde a fost supus aceluiasi tratament ca si K.E. Asupra celor doi 
sunt exercitate acte de violenta atat de catre cei doi politisti, Boros si Ioan Santovan, cat si din partea altor 
politisti care erau in incaperea respectiva, actele de violenta continuand pana in jurul orei 20.00, cand ofiterul 
Boros trebuia sa plece. Martor la loviturile primite de cele doua persoane este domnul R.G., domiciliat in 
localitatea Pusta Vale.  

 
In urma abuzurilor politiei au fost emise Certificate Medico-legale de catre Serviciul Judetean de 
Medicina Legala – Salaj, acestea concluzionand ca cele doua victime prezinta «leziuni traumatice 
care s-au putut produce prin lovire cu un corp dur» necesitand pentru vindecare 8 – 9 zile de 
ingrijiri medicale (K.E.), respectiv 7 – 8 zile de ingrijiri medicale (C.T.).  
Romani CRISS, dupa documentarea spetei, a solicitat reprezentantilor Ministerului Administratiei si 
Internelor punctul de vedere oficial cu privire la derularea evenimentelor petrecute in data de 4 
februarie 2003, respectiv daca in cauza a fost demarata o ancheta.  
Din raspunsul oficial al Inspectoratului Judetean de Politie Salaj emis la data de 14.04.2003, reiese 
ca: “urmare a petitiilor dumneavostra adresate Inspectoratului General al Politiei Romane, 
Inspectoratului de Politie al Judetului Salaj si Politiei Oras Simleul Silvaniei, privind pe K.E. si 
C.T…va comunicam ca in lucrarea penala nr….se efectueaza cercetari fata de inspector Santovan 
Ioan, ag.sef.pr. Bolos Alexa, ag.sef.adj. Crisan Leontin Dorin si ag.pr. Opris Mircea, toti din cadrul 
Politiei Oras Simleu Silvaniei, sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva…urmand ca 
dosarul sa fie solutionat, potrivit competentei legale, prin Parchetul de pe langa Curtea de Apel 
Cluj”256. Un alt raspuns, emis tot de IJP Salaj, la data de 17.04.2003, precizeaza: “Urmare a 
Reclamatiei dumneavostra…adresata MI, va comunicam ca in urma verificarilor efectuate si a 
declaratiilor martorilor, s-a stabilit ca numiti K.E. si C.T., nu au fost agresati fizic de catre politistii 
din cadrul Politiei Orasului Simleu-Silvaniei, leziunile la care va referiti putand fi rezultate in urma 
altercatiilor care au avut loc intre cei doi, in barul <Madrigal> din orasul Simleul Silvaniei. De 
asemenea, va mai comunicam ca IPJ Salaj efectueaza o ancheta proprie in acest caz care inca nu 
este finalizata”. 
In data de 23.05.2003, respectiv 25.06.2003, Romani CRISS a contractat doi avocati care sa 
reprezinte partile vatamate in fata organelor de cercetare si urmarire penala. Pana la data realizarii 
prezentului raport Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, nu emisese o Rezolutie privind 
inceperea sau neinceperea urmaririi penale.   
 
6. CRISS, D.N. si L.C vs. Postul de Politie al comunei Bahna, judetul Neamt 
 

In noaptea de 07.02.2003, in comuna Bahna, localitatea Izvoare,  jud. Neamt, trei tineri romi, D.N., L.C, si. 
V., sunt luati de la domiciliu de politistii din localitate, Cojocaru Claudiu, Cretu Ion si Acumulaie Ovidiu si 
transportati cu o masina la postul de politie unde asupra lor sunt exercitate acte de violenta. Astfel, D.N. 
precizeaza ca in data de 07.02.03, in jurul orelor 24.00 – 01.00, in timp ce dormea, a fost trezit de politisti, 
care au lovit usa de la intrare cu piciorul, distrugand-o. Intreband pentru ce este luat de la domiciliu, acesta 
este lovit in fata de catre seful de post si cu bastonul in spate de catre un alt politist, precizandu-i-se de catre 
acestia ca il iau in legatura cu un furt comis in urma cu ceva vreme. In localitatea Bahnisoara, este luata o 
alta persoana, V., care l-a randul ei este batuta de politistul Ovidiu Acumulaie. Masina se reintoarce apoi in 
localitatea Izvoare, de unde este adus dupa aproximativ 10 minute, L.C., “care era plin de sange”, drumul 
continuand la sediul Postului de Politie al comunei Bahna. In incinta Postului de Politie cele trei persoane 
sunt puse in pozitia culcat, si lovite de catre seful de post cu o bata de salcam pana ce aceasta s-a rupt, apoi 
cu o alta de soc. Victimele precizeaza ca au fost lovite peste tot corpul, cu exceptia capului. Una dintre 
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��� Cu privire la scrisorile oficiale transmise de CRISS, respectiv raspunsurile institutiilor sesizate, a se vedea dosarul 
cazului, existent la Romani CRISS;  
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victime declara ca seful de post al comunei i-a taiat din par si l-a intepat in picior de doua ori, deasupra 
genunchiului, cu cutitul. In jurul orelor 06.00 - 07.00 dimineata sunt lasati sa plece acasa, cu conditia sa se 
reintoarca la ora 08.00; la sediul politiei a ramas cea de-a treia persoana, V., pentru a face curat. Cei doi se 
reintorc la domiciliul lui D.N si ulterior sunt transportati cu salvarea la Spitalul Municipal Roman, unde sunt 
internati257.   

Certificatul Medico-legal, emis pentru L.C. la data de 04.03.2003, precizeaza faptul ca acesta a 
prezentat o cicatrice post-plaga…produsa posibil prin lovire cu corp contondent, leziunea 
necesitand pentru vindecare 5 – 6 zile ingrijiri medicale.  
In data de 30.07.2003, Inspectoratul General al Politiei – Directia Politiei de Ordine Publica a 
raspuns oficial scrisorii adresate de Romani CRISS, raspuns din care reiese ca „…Verificarile 
efectuate la nivelul IPJ Neamt, au relevat existenta unor importante inadvertente intre aspectele 
prezentate dumneavoastra de catre cei doi tineri si cele rezultate din declaratiile unor persoane 
audiate ulterior, fapt ce exclude exercitarea fortei de catre politisti in efectuarea cercetarii penale, 
privind dosarul (privind furtul comis de cei doi – n.n.)…”. De asemenea, potrivit aceluiasi raspuns, 
„Cazul semnalat face obiectul dosarului penal nr… in care agent sef adjunct, Cojocaru Claudiu, 
agent sef principal Cretu Ioan si agent de politie Acurmulaie Ovidiu, din cadrul postului de politie al 
comunei Bahna, judetul Neamt, sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de <purtare abuziva>, 
urmand a se propune solutia legala prin Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt”.  
Dupa documentarea spetei, Romani CRISS a denuntat la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, 
faptele petrecute in seara zilei de 07.02.2003, sub aspectul savarsirii de catre sub-ofiterii de politie 
a infractiunii de „purtare abuziva”. De asemenea, in cauza a fost contractat un avocat care sa 
reprezinte interesele partilor vatamate in fata parchetului mentionat mai sus.  
In data de 03.10.2003, prin Rezolutie, Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt a fost dispus 
neinceperea urmaririi penale fata de cei sub-ofiterii de politie.  
 
7. CRISS si M.D. vs. Politia Municipiului Tulcea 

In noaptea de 31 mai – 01 iunie 2003, M.D., cetatean roman de etnie roma este luat din imobilul in care 
locuieste si dus la Politia Municipiului Tulcea, unde asupra sa sunt exercitate acte de violenta de catre 
ofiterul de politie Branza Mihaita. Astfel, in noaptea in care a avut loc incidentul, in jurul orei 02.00 – 02.30, 
M.D. se trezeste pentru a merge la toaleta, iar in momentul in care iese pe palierul etajului observa mai multi 
vecini adunati la fereastra din capatul holului, iar afara, in fata blocului, la o distanta de aproximativ 10 m, se 
afla un alt vecin, O.C. care fuma, in timp ce o persoana cu o bata in mana il injura sa intre in casa. Dupa ce 
O.C. se indreapta spre bloc, “persoana a continuat sa injure: futu-va muma in c… de tigani, las’ ca va 
aranjez eu pe voi; sa vedeti si voi cine este inspectorul Branza”. M.D. asa cum reiese din declaratia sa, a 
afirmat catre politist: “ce faci domnule? Ce ne deranjezi!  Ne deranjezi la ora asta? Asta chiar e nesimtire 
curata”, dupa care a intrat in toaleta.Intre timp, la fata locului au sosit 3 masini de politie (2 aro si o dacia 
break) in care erau jandarmi si politisti; potrivit declaratiei victimei, inspectorul Branza, insotit de alti politisti, 
au urcat scarile blocului pana la etajul 1, au intrat la un vecin crezand ca acolo luieste M.D., iar “in timp ce 
ma aflam la WC m-am trezit cu lumina de la lanterna in fata, auzind: luati-l, asta e!”. M.D. este dus la sectia 
de politie cu o masina Aro, fara a se exercita acte de violenta la adresa acestuia pe drumul catre politie. La 
sediul politiei este asteptat de catre inspectorul Branza care “m-a luat la bataie fara sa-mi puna vreo 
intrebare”. Intr-unul din birourile politiei asupra victimei sunt exercitate acte de violenta, M.D. fiind lovit in fata 
si in cap, dupa care ii sunt aplicate mai multe lovituri cu genunchiul in testicule. Inspectorul de politie Branza, 
dupa exercitarea actelor de violenta asupra lui M.D., a intocmit “un proces verbal de constatare a 
contraventiei, stabilind suma de 40.000.000 lei amenda (aproximativ 1.100 Euro – n.n.)”, pe care M.D. a 
refuzat sa il semneze. In jurul orei 03.30 M.D. se interneaza la sectia chirurgie din cadrul Spitalului Judetean 
Tulcea258.  
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��� Pentru detalii cu privire la starea de fapt a se vedea  raportul de documentare realizat de Romani CRISS, la adresa 
www.romanicriss.org , Drepturile Omului, Baza de Date; 
��	 A se vedea Raportul de documentare realizat de Romani CRISS, la adresa www.romanicriss.org, Drepturile Omului, 
Baza de date;   
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Certificatul Medico-legal emis pentru M.D., concluzioneaza faptul ca acesta “....a prezentat....o 
trauma faciala contuza cu echimoze ale ambelor pleoape, ale ambilor ochi cu hemoragie 
subconjunctivala, neasociate de leziuni osoase cranio-faciale si/sau tulburari neurologice”. De 
asemenea, leziunile au putut fi consecinta unui impact contuz facial, posibil prin lovire cu sau de 
corp dur, necesitand 3 – 4 zile de ingrijiri medicale.  
In data de 13.08.2003, M.D. a primit un raspuns din partea Inspectoratului Judetean de Politie 
Tulcea, din care reiese ca: “Aspectele sesizate in Memoriu, cu privire la faptul ca in noaptea de 
31.05/01.06.2003 ati fost agresat fizic de catre inspectorul Branza Mihaita, au fost verificate si 
constatandu-se vinovatia ofiterului s-a dispus trimiterea acestuia in fata Consiliului de Disciplina al 
Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea si aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare 
prevazute de Legea 360/2002, privind statutul politistului”.  
Romani CRISS a contractat un avocat care sa sustina plangerea penala in fata Parchetului de pe 
langa Curtea de Apel Constanta si sa reprezinte interesele partii vatamate in fata organelor de 
urmarire penala.  
In data de 23.10.2003, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a dipus prin Rezolutie 
neinceperea urmaririi penale si transmiterea dosarului in vederea solutionarii la Judecatoria 
Tulcea, pentru savarsirea de catre ofiterul de politie a infractiunii de lovire si alte violente (art. 180 
alin. 2 C.pen).  
 
8. CRISS, L.V., L.I. s.a. vs. Politia Agrij, jud. Salaj 
 

In data de 13 iunie 2003, in judetul Salaj, localitatea Agrij, politisti ai postului de politie din localitate au comis 
acte de violenta asupra a patru persoane de etnie roma, toate membre ale aceleiasi familii. Conform 
declaratiei uneia dintre victime, V.L., in jurul orelor 14.00-14.30, in timp ce efectua munca in folosul 
comunitatii, in conformitate cu legea 416/2001, privind venitul minim garantat, M. a venit si l-a anuntat ca 
politia si “mascatii”, aproximativ noua persoane, fusesera la el acasa si ii luasera pe copiii si sotia sa la postul 
de politie. Fata de aceasta V.L. s-a deplasat la postul de politie Agrij, unde s-a intalnit cu seful de post, Tap 
Nicolae, pe care l-a intrebat ce s-a intamplat cu familia sa. Acesta i-a raspuns ca familia sa este o familie de 
criminali, iar in timp ce vorbea cu Tap Nicolae, dintr-un birou se auzeau tipete de durere ale fiilor sai. V.L. a 
dorit sa intre in birou pentru a vedea ce se intampla, insa a intampinat refuzul sefului de post, Tap Nicolae, 
care statea in fata usii. A incercat sa il dea la o parte insa acesta a chemat mascatii, carora le-a spus ca V.L. 
l-a agresat si i-a rupt un nasture la camasa. In continuare, V.L., este incatusat si lovit de catre mascati pana 
ce a cazut la pamant. Ulterior, este dus inauntru si lovit pana ce si-a pierdut cunostinta. Dupa aproximativ 
doua ore, potrivit declaratiei lui V.L., acesta este descatusat si fortat sa dea o declaratie, pe care a scris-o un 
civil care se afla in biroul politiei,  declaratie in care, printre altele, V.L. trebuia sa recunoasca faptul ca l-a 
agresat pe sub-ofiterul de politie Tap Nicolae259.  

In cauza, L.V. alaturi de unul dintre fiii sai au obtinut Certificate Medico-legale care concluzioneaza 
faptul ca acestia prezinta leziuni traumatice, necesitand pentru vindecare 11 – 12 zile (L.V.), 
respectiv 5 – 6 zile de ingrijiri medicale (fiul lui L.V.) 
 
L.V. a depus plangere la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj cu privire la comiterea de catre 
politisti a infractiunii de purtare abuziva, Romani CRISS contractand un avocat pentru 
reprezentarea partilor vatamate in fata organelor de urmarire penala.  
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 Pentru detalii cu privire la starea de fapt, vezi raportul de documentare realizat de Romani CRISS, la adresa 
www.romanicriss.org, Drepturile OMului, Baza de date;   
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In data de 10.12.2003, Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj prin Rezolutie a dispus efectuarea 
cercetarilor penale fata de faptuitorul Tap Nicolae, pentru savarsirea de catre acesta a infractiunii 
de purtare abuziva.   
 
9. CRISS, L.S. si L.D. vs. Politia Somcuta Mare, jud. Maramures 
 

In data de 6 iulie 2003, asupra a doi romi din localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, sunt exercitate 
acte de violenta de catre seful postului de politie Satulung si padurarul din localitate. Astfel, la data 
mentionata mai sus, L.S. si L.D, au mers cu o caruta in padure pentru a aduna crengi care ramasese in urma 
defrisarilor. Dupa ce au adunat crengile, in timp ce se indreptau spre casa, cei doi se intalnesc cu seful 
postului de politie Satulung, insotit de un padurar si alte trei persoane. Seful postului de politie a mentionat 
catre L.S. si L.D. sa il insotesca la sediu, cei doi refuzand, mentionand catre politist sa le intocmeasca la fata 
locului proces verbal de constatare a contraventiei sau sa descarce lemnele pe care acestia le luase din 
padure. In acel moment politistul a mers la L.S., si potrivit declaratiei acestuia, a fost tras jos din caruta si 
lovit cu pumnii si picioarele in cap pana a cazut la pamant, victima strigand «nu mai dati ca-mi raman copiii 
pe drumuri ».  De asmenea este lovit si fratele sau, L.D, de catre padurar cu o coada de la topor, intre timp la 
fata locului facandu-si aparitia persoane care au auzit incidentul si care strigau «nu mai dati ca-i omorati »260. 
Victimele sunt transportate acasa in stare de lesin si ulterior cu salvarea la Spitalul din Somcuta Mare,  unde 
le sunt acordate primele ingrijiri medicale, respectiv la Spitalul Judetean Baia Mare261. 
 

In urma evenimentelor ce au avut loc in data de 6 iulie 2003, victimele au obtinut Certificate 
Medico-legale care concluzioneaza faptul ca acestia necesita pentru vindecare 8 – 9 zile ingrijiri 
medicale (L.S.), respectiv 6 – 7 zile de ingrijiri medicale (L.D.).  
L.S. si L.D. au formulat plangere la Parchetul de pe langa Tribunalul din Baia Mare cu privire la 
savarsirea de catre sub-ofiterul de politie si padurar a infractiunii de purtare abuziva.  
Romani CRISS a contractat un avocat pentru a reprezenta partile vatamate in fata organelor de 
urmarire penala. La data realizarii prezentului Raport, Parchetul de pe langa Tribunalul Baia Mare 
nu emisese inca o Rezolutie privind inceperea sau neinceperea urmaririi penale fata de cei doi 
functionari publici.   
   
Masuri dispuse de Politie in cadrul anchetelor administrative privind cazurile de purtare 
abuziva monitorizate de Romani CRISS 
 
In cazul CRISS, K.E. si C.T. vs. Politia Orasului Simleul Silvaniei, judetul Salaj, la sesizarile 
adresate de Romani CRISS, Inspectoratul Judetean de Politie Salaj a demarat o ancheta pentru 
stabilirea starii de fapt, rezultatul acesteia fiind inaintat, printr-un Referat cu propunere de clasare, 
care mentioneaza faptul ca “din verificarile efectuate nu rezulta ca lucratorii de politie incriminati, in 
situatia data ar fi actionat in afara limitelor de competenta, si ca i-ar fi agresat fizic pe K.E. si C.T., 
insa avand in vedere perseverenta petentei, de a prezenta acest caz ca pe un act de discriminare 
rasiala si prezentata ca atare prin petitii…si cu ocazia unor intruniri a organizatiilor de romi din tara, 
pentru evitarea oricaror suspiciuni cu privire la obiectivitatea cercetarilor efectuate de catre noi, 
propunem clasarea petitiei…., inregistrarea la penal si solutionarea acesteia, potrivit legii, prin 
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj”.   
  
In cazul CRISS si M.D. vs. Politia Municipiului Tulcea, Inspectoratul Judetean de Politie Tulcea 
a emis d-lui M.D., sub nr. 853/07.08.2003, un raspuns din continutul caruia reiesea ca in ceea ce 

������������������������������ �������������
��� Citat din declaratia lui L.S, luata cu ocazia documentarii realizate de Romani CRISS;  
��� Pentru detalii cu privire la starea de fapt, vezi www.romanicriss.org, Drepturile Omului, Baza de date;  
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priveste memoriul adresat cu privire la faptul ca a fost agresat fizic de inspectorul de politie Branza 
Mihaita, „in urma verificarilor efectuate s-a constatat urmatoarele: ….constatandu-se vinovatia 
ofiterului s-a dispus trimiterea acestuia in fata Consiliului de Disciplina al Inpectoratului de Politie al 
Judetului Tulcea si aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de Legea 360/2002, 
privind statutul politistului”262. Raportul de cercetare prealabila in cazul abaterii disciplinare comisa 
de inspectorul de politie Branza Mihaita, intocmit de Inspectoratul Judetean de Politie Tulcea263, 
mentioneaza ca „in urma cercetarilor efectuate nu se poate constata cu certitudine ca insp. Branza 
Mihaita l-a lovit si agresat fizic pe M.D., neexistand nici un martor sau alte probe in acest sens. 
Totusi, faptul ca dupa plecarea de la politie M.D. s-a simtit rau si a fost internat in spital, iar medicul 
legist concluzioneaza ca <leziunile au putut fi consecinta unui impact contuz facial, posibil prin 
lovire sau de corp dur, ce au putut fi produse pe 01.06.2003> ne duce la concluzia ca ofiterul l-a 
agresat fizic pe M.D.”, iar pe cale de consecinta in Raportul de cercetare prealabila se propune ca 
Branza Mihaita sa fie sanctionat cu „Avertisment”264.Consiliul de Disciplina al Inspectoratului 
Judetean de Politie Tulcea intrunit pentru a analiza legalitatea si temeinicia cercetarii prealabile 
propune ca ofiterul de Politie Branza Mihaita sa fie declarat nevinovat si sa nu i se aplice nici o 
sanctiune disciplinara, respectiv lucrarea sa fie clasata.   
 
Motivarile rezolutiilor de neincepere a urmaririi penale dispuse de Parchete in cazurile de 
abuz al politiei 
 
In cazul CRISS si I.A. vs. Politia Orasului Simleul Silvaniei, judetul Salaj, plangerea a fost 
inaintata de catre I.A. in data de 31 mai 2000 la Parchetul Militar Cluj, impotriva inspectorului 
principal Lazar Daniel Eugen si agentului principal Santavan Ioan Dorel, ambii incadrati la Politia 
Orasului Simleul Silvaniei, pentru savarsirea de catre acestia a infractiunii de purtare abuziva265 si 
loviri sau alte violente266.  
La data de 28 martie 2003 cauza a fost inaintata spre competenta solutionare la Parchetul de pe 
langa Curtea de Apel Cluj, facand obiectul dosarului nr. 125/P/2003.  
Procurorul care a instrumentat cauza, efectuand actele premergatoare267 sub aspectul savarsirii de 
catre politisti a infractiunilor mentionate mai sus, a dispus prin Rezolutia din 8 aprilie 2003, 
neinceperea urmaririi penale fata de cei doi, respectiv trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa 
Tribunalul Salaj, in vederea desemnarii organului de politie competent sa procedeze la 
identificarea autorilor faptei si sesizarea instantei de judecata competenta.   
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��� La data primirii rapunsului de catre M.D., Legea 360/2002, privind statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 440 din 24 iunie 2002, prevedea la articolul 58, “sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistului”: avertismentul; 
mustrarea scrisa; reducerea salariului pentru functia indeplinita cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni; amanarea promovarii in 
grade profesionale sau functii superioare, pe o perioada de 1 - 2 ani; retrogradarea din functie pana la cel mult nivelul de 
baza al gradului profesional detinut; suspendarea din functie de la 1 la 3 luni, perioada în care politistul beneficiaza numai de 
salariul corespunzator gradului profesional detinut; destituirea din functia publica avuta”; 
��� Raportul de cercetare prealabila are nr. 3420 din 27.08.2003;  
��� Sanctiunea este aplicata potrivit art. 17, lit. a din Ordinul M.I. nr. 350/22.11.2002, privind disciplina si deontologia 
profesionala a politistilor; 
��� Infractiune prev. si ped. de art. 250 alin. 1 si 2 C.pen ; 
��� Prev. si ped. de art. 180 alin. 2 C.pen; 
��� Actele premergatoare se efectueaza in temeiul art. 224 C.proc.pen., “in vederea inceperii urmaririi penale”, iar “procesul-
verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare poate constitui mijloc de proba”;  pentru detallii cu privire la 
scopul si obiectivele actelor premergatoare a se vedea pe larg Nicolae Volonciu, Tratat de Procedura Penala, Parte speciala, 
vol II, Ed. Paideia, Editia a III-a revizuita si adaugita, pag. 59 – 64;   
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In Rezolutia motivata a procurorului, acesta constata faptul ca «…Intrucat Lazar Daniel Eugen si 
Santavan Ioan Dorel au negat savarsirea infractiunilor…in scopul solutionarii legale si temeinice a 
cauzei au fost audiati medicul primar ORL, P.S., din cadrul Spitalului Judetean Salaj, medicul legist 
O.L., care l-a consultat pe I.A., sub-ofiterii de politie Filip Marius si Bolos Alexa, precum si fostul 
sub-ofiter de politie Tolas Pavel (in prezent pensionar) ». De asemenea, « au fost reaudiati Lazar 
Daniel Eugen si Santavan Ioan Dorel… »268. 
Procurorul mai precizeaza ca «la efectuarea actelor premergatoare…s-a avut in vedere si 
declaratia lui I.A. data in fata procurorului militar, din care mai rezulta ca in momentul in care a sarit 
din caruta, a cazut pe asfalt, dupa care, in timp ce fugea catre casa surorii lui, a mai cazut o data, 
iar in momentul in care a sarit gardul, a cazut din nou in curtea acesteia »269. De asemenea,  «in 
aceeasi declaratie s-a mai consemnat ca…tot in ziua de 24 mai 2000, acesta s-a plans 
sectoristului Bolos Alexa ca a fost batut de niste baieti cu o seara inainte, fara a se lua insa nici o 
masura»270.   
Din declaratiile politistilor Tolas Pavel si Filip Marius, care la data de 24 mai 2000 se aflau de 
serviciu la sediul Politiei orasului Simleul Silvaniei, «rezulta ca in momentul in care I.A. a intrat in 
incinta unitatii respective de politie, precum si in cel in care a plecat, nu a prezentat semne vizibile 
de violenta si nu s-a plans ca a fost batut ori spreiat cu gaz iritant lacrimogen»271. Cei doi politisti 
sustin si faptul ca “…in contextul in care biroul lucratorilor de la circulatie este situat la circa 3 – 4 
metri de cel al ofiterului de serviciu, nu au auzit nimic din care sa se traga concluzia ca I.A. ar fi fost 
lovit ori amenintat”272. Sub-ofiterul de politie Bolos Alexa declara ca “…in luna mai 2000, I.A. i s-a 
plans ca a fost batut de niste romi, dupa o petrecere, motiv pentru care l-a trimis la medicul legist 
pentru a fi consultat, urmand ca in functie de concluziile certificatului medico-legal sa retina 
plangerea, ori sa-l indrume la instanta de judecata competenta”.  
Procurorul mai mentioneaza si faptul ca din declaratiile celor doi medici audiati “…rezulta ca in 
momentul in care l-au consultat, Iancau Adrian nu a prezentat – asa cum sustine in declaratia sa – 
urme de sange pe fata si la urechea lovita si ca leziunile constatate puteau fiinta de 24 pana la 72 
de ore: mentiunea ca acestea erau vechi de 48 ore are un caracter relativ, intrucat de regula se 
bazeaza pe declaratia pacientului care in principiu nu are interesul sa ascunda adevarul”.  
De asemenea, cu privire la folosirea spray-urilor lacrimogene, s-a mentioneaza faptul ca “Lazar 
Daniel Eugen si Santavan Ioan Dorel au aratat ca tuburile spray-urilor erau goale si ca doar au 
simulat folosirea acestora de teama de a nu fi atacati, in contextul in care au descins in cartierul 
tiganesc. Mai mult, acestia sustin ca nici nu ar fi fost posibil sa foloseasca gaze irritant lacrimogene 
atat timp cat in incaperea respectiva – care avea dimensiuni mici – se aflau ei, cat si copiii minori ai 
lui R.D. (sora lui I.A. – n.n.)”.  
Cu privire la audierea lui R.D., sora victimei, si a sotului acesteia, procurorul precizeaza ca acestia 
nu au fost audiati, deoarece sunt plecati in tara, insa “in situatia in care acestia ar fi putut fi audiati, 
declaratiile lor, mergand pe ideea ca ar fi fost in acord cu cele ale lui I.A., nu ar fi fost de natura sa 
ajute la solutionarea legala si temeinica a cauzei, avand in vedere, pe de o parte, gradul de 
rudenie existent intre ei, iar pe de alta parte, declaratiile lucratorilor de politie Lazar Eugen Daniel si 
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��	 A se vedea in acest sens Rezolutia motivata a procurorului de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, care a 
instrumentat cauza, existanta la dosarul Romani CRISS;  
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 Idem; 
��� Vezi Rezolutia motivata a procurorului de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj;  
��� Idem; 
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Santavan Ioan Dorel, din care rezulta ca sotul lui R.D. nu era acasa in momentul descinderii 
respective”.         
Din examinarea actelor premergatoare aflate la dosar se constata ca „nu rezulta probe sau indicii 
care sa confirme fara nici un dubiu sustinerile lui I.A., ca ar fi fost lovit de catre cei doi lucratori de 
politie. Dubiul este cu atat mai serios cu cat chiar din declaratia acestuia rezulta ca, exact cu o zi 
inainte, a fost batut de de cativa baieti de etnie romi…Mai mult,  cei doi medici (legisti, audiati 
ulterior – n.n) au aratat ca pacientul nu le-a precizat in ce conditii a suferit leziunile constatate”.  
Fata de acestea procurorul de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, “in baza dispozitiilor 
art. 228 in referire la art. 10 lit c.273 din C.proc.pen., precum si art. 38 in referire la art. 42 alin 1 si 
45 alin. 1 din C.proc.pen.274”, a dispus: neinceperea urmaririi penale fata de cei doi lucratori de 
politie si trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj in vederea desemnarii 
organului de politie competent sa procedeze la identificarea autorilor faptei pentru sesizarea 
instantei de judecata competenta.        
 
In cazul CRISS si V.G. vs. Politia Valcau de Jos, jud. Salaj, plangerea a fost inaintata in data de 
05.10.2000 la Parchetul Militar Cluj de catre B.V., tatal minorului V.G., pentru savarsirea de catre 
sub-ofiterii de politie Rusu Ioan, incadrat la Postul de politie al comunei Valcau si Pop Lucian – 
Ioan, la acea data ajutor sef de post la Postul de politie Nusfalau, a infractiunii de cercetare 
abuziva275.  
In anul 2003, cauza a revenit spre solutionare Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, facand 
obiectul dosarului nr. 158/P/2003. Prin rezolutia pronuntata in data de 24 iulie 2003, Parchetul de 
pe langa Tribunalul Salaj a dispus neinceperea urmaririi penale fata de cei doi sub-ofiteri de politie 
sub aspectul savarsirii infractiunii mentionate mai sus. 
In Rezolutia motivata, procurorul care a instrumentat cauza, examinand dosarul, retine ca “…in 
data de 20.08.2000…B.A. a sesizat organele de politie cu privire la disparitia unui radiocasetofon, 
telefon mobil si a sumei de 3.000.000 lei din autoturismul acestuia”276. Intrucat B.A. i-a comunicat 
faptuitorului Rusu Ioan ca “un posibil suspect al acestui furt este fiul lui B.V., respectiv minorul 
V.G., acestia s-au deplasat la locuinta minorului”277, insa negasindu-l acasa au mers pe drumul din 
cartierul romilor unde l-au intalnit, si care, in prezenta partii vatamate B.A. a recunoscut 
sustragerea bunurilor reclamate.  
Rezolutia mai precizeaza faptul ca V.G. este dus la sediul postului de politie Valcau, unde este 
audiat de catre Rusu Ioan, ulterior acesta solicitandu-i lui B.A. sa se intoarca la locuinta lui V.G. 
pentru a-i anunta parintii sa se deplaseze la postul de politie. Astfel, in prezenta mamei sale, B.M., 
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��� Art. 228 C.proc.pen. se refera la Inceperea urmaririi penale si prevede ca: “Organul de urmarire penala 
sesizat…dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale, cand din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor 
premergatoare efectuate nu rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale prevazute la art. 
10 cu exceptia celui de la b1 (fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni – n.n.)”;  Art 10 lit. c C.proc.pen. 
prevede cazurile in care punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale este impiedicata, respectiv faptul ca 
actiunea penala nu poate fi pusa in miscare atunci cand “fapta nu a fost savarsita de catre invinuit sau inculpat”;  
��� Art. 38 C.proc pen. prevede ca instanta poate dispune, in interesul unei bune judecati, disjungerea cauzei, astfel ca 
judecarea unora dintre infractori sau dintre infractiuni sa se faca separat; Cat priveste art. 42 alin. 1, acesta se refera la 
declinarea de competenta catre o alta instanta de judecata competenta prin hotararea de declinare, iar art. 45 alin 1 la faptul 
ca dispozitiile cuprinse in art. 38 si 42 se aplica si in cursul urmaririi penale;    
��� Prev. si ped. de art. 266 alin. 2 C.pen: “Intrebuintarea 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”; 
��� A se vedea rezolutia motivata emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj in dosarul 158/P/2003, existenta la 
dosarul Romani CRISS;  
��� Idem; 
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“care gasise casetofonul sustras la locuinta acesteia si il restituise partii vatamate, V.G. a 
recunoscut ca a ascuns celelate bunuri sustrase in mijlocul unei canapele din locuinta parintilor”278.  
De asemenea, “avand in vedere ca in fata postului de politie s-au adunat mai multi cetateni de 
etnie roma, faptuitorul Rusu Ioan a solicitat superiorilor din cadrul IPJ Salaj, trimiterea unui alt 
agent de ordine pentru a-l ajuta in efectuarea cercetarilor. In aceasta situatie la fata locului a sosit 
faptuitorul Pop Lucian ajutor al sefului de post din comuna Nusfalau, care a asistat la audiere”279.    
Se mai retine faptul ca ulterior cei doi faptuitori, impreuna cu V.G, mama acestuia si B.A. s-au 
deplasat la locuinta lui B.V pentru recuperarea bunurilor, insa “ajungand la locuinta acestuia si 
comunicandu-i-se faptele comise de fiul sau, B.V. i-a aplicat minorului V.G. mai multe lovituri in 
zona capului, dupa care a inceput sa ii ameninte pe cei doi agenti de politie”280, acestia intorcandu-
se la sediul postului de politie fara a mai efectua vreun act procedural, “avand in vedere si numarul 
mare de romi care se adunasera la locuinta lui B.V.”.  
Verificand probele existente la dosarul cauzei, Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj constata ca 
“nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de cercetare abuziva” si, asa cum rezulta 
din declaratia lui B.A., V.G. nu a fost agresat sau amenintat de catre faptuitori cu ocazia audierii.  
De asemenea, “din declaratia martorilor B.E. si B.T., rezulta ca, cu ocazia unor vizite efectuate in 
cartierul….in care locuiesc partile vatamate….mai multi cetateni de etnie roma le-au comunicat 
acestora ca minorul V.G a fost agresat nu de organelle de politie, ci de tatal sau B.V.”281.  
Procurorul, in baza art. 10 lit d C.proc.pen.282, dispune  neinceperea urmarii penale fata de Rusu 
Ioan si Pop Lucian – Ioan pentru savarsirea infractiunii de cercetare abuziva. 
V.G a contestat Rezolutia pronuntata de Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj la primul procuror 
al parchetului, Romani CRISS contractand un nou aparator pentru a reprezenta interesele partii 
vatamate in fata organelor de urmarire penala. Primul procuror, examinand plangerea impotriva 
rezolutiei de neincepere a urmaririi penale, constata prin Rezolutie, pronuntata in data de 12 
decembrie 2003, ca in plangerea depusa nu sunt aduse alte probe, iar datorita faptului ca nu exista 
nici un motiv care sa redeschida cauza si urmarirea penala, dispune respingerea ca neintemeiata a 
plangerii lui V.G. contra solutiei pronuntata in dosarul 158/P/2003 de catre Parchetul de pe langa 
Tribunalul Salaj.     
 
In cazul CRISS, K.E. si C.T. vs. Politia orasului Simleul Silvaniei, judetul Salaj, plangerea a 
fost adresata Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, pentru savarsirea de catre ofiterul de 
politie Santavan Ioan si sub-ofiterii de politie Crisan Dorin si Opris Mircea a infractiunii de purtare 
abuziva, facand obiectul dosarului nr. 232/P/2003.  
Din rezolutia motivata a procurorului reiese ca dupa ce a fost amendata de catre organele de 
politie din orasul Simleul Silvaniei K.E. si C.T au mers la barul Madrigal, unde au consumat bauturi 
alcoolice, iar “…intrucat K.E. a ajuns in stare avansata de ebrietate, cei doi au inceput sa se certe, 
lovindu-se reciproc”283.  Cu privire la incidentul petrecut in sediul politiei, in rezolutie se precizeaza 
ca “in momentul in care au ajuns in fata organului de politie mentionat (Politia orasului Simleul 
Silvaniei – n.n.), K.E., care se afla cu cativa zeci de metri in fata lui C.T., a inceput sa adreseze 
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��	 Citat din Rezolutia motivate emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj;  
��
 Idem; 
�	� Idem; 
�	� A se vedea rezolutia motivata a Parchetului de pe langa Tribunalul salaj, emisa in cauza; 
�	� Art. 10 lit. d C.proc.pen., prevede faptul ca actiunea penala nu poate fi pusa in miscare daca: faptei ii lipseste unul din 
elementele constitutive ale infractiunii; 
�	� Citat din Rezolutia motivata pronuntata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, existenta la dosarul Romani 
CRISS; 
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cuvinte si expresii jignitoare la adresa politistilor in general, cat si a celui care a amendat-o, motiv 
pentru care, din dispozitia ofiterului Santovan Ioan – seful biroului ordine publica – a fost invitata 
inauntru. Intrucat..nu a dat curs invitatiei, a fost luata cu forta de sub-ofiterii Crisan Dorin Leontin si 
Opris Mircea, fiind condusa mai mult taras, deoarece s-a trantit pe spate la pamant”284. 
C.T a solicitat sa fie lasat sa intre in sediul politiei pentru a vedea ce se intampla, cererea fiindu-i 
indeplinita. Sub-ofiterul Bolos Alexa, “…a intocmit un proces verbal de contraventie, prin care i-a 
aplicat numitei K.E. o amenda in suma de 5.000.000 lei”, dupa care cei doi au fost lasati sa plece 
acasa285. De asemenea, “lucratorii de politie au aratat C.T si K.E. nu au fost batuti sau amenintati, 
ori insultati”, iar din actele dosarului “…rezulta ca numita K.E. consuma frecvent bauturi alcoolice, 
dupa care obisnuieste sa faca scandal”.   
Procurorul mai retine si faptul ca “in cauza nu sunt intrunite, din punct de vedere obiectiv si 
subiectiv, elementele constitutive ale infractiunii de purtare abuziva” si ca leziunile constatate de 
medicul legist au fost produse “fie din cauza loviturilor reciproce pe care cei doi concubini si le-au 
aplicat la data de 4 februarie 2003, precum si urmare a faptului ca E.K s-a trantit la pamant in fata 
politiei, fie si din alte cauze, numai de ei cunoscute”286. 
La data de 16.09.2003, K.E. si C.T. si-au retras plangerea formulata impotriva ofiterilor de politie, 
iar in baza dispozitiilor art. 228 C.proc.pen cu referire la art. 10 lit d287, in cauza s-a dispus 
neinceperea urmaririi penale fata de lucratorii de politie sub aspectul savarsirii infractiunii de 
purtare abuziva.        
 
In cazul CRISS, D.N. si L.C vs. Postul de Politie al comunei Bahna, judetul Neamt, plangerea 
a fost adresata Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, pentru savarsirea de catre sub-ofiterii de 
politie Cojocariu Claudiu, Acumuloaie Ionut Ovidiu si Cretu Ioan a infractiunilor de violare de 
domiciliu.288 si cercetare abuziva289, facand obiectul dosarului nr. 393/P/2003.  
Procurorul care a instrumentat cauza precizeaza ca din probele administrate a rezultat faptul ca “in 
luna ianuarie 2003 a fost comis un furt de pasari si alte obiecte de la T.C. din comuna Bahna”, 
furtul fiind sesizat organelor de politie, initial cauza ramanand cu autori necunoscuti. Ulterior, “prin 
mijloace specifice, lucratorii de politie au aflat ca autori ai furtului sunt D.N, L.C. si O.D.”, iar 
datorita faptului ca “cei trei autori aveau antecedente penale si proveneau din familii de infractori, 
seful de post Cojocariu Claudiu a solicitat sprijinul politiei judetene si jandarmeriei”290.   
Astfel, in seara zilei de 06.02.2003, in jurul orei 22.00, la sediul postului de politie Bahna au ajuns 
trei jandarmi, care alaturi de cei trei sub-ofiteri incadrati la postul de politie Bahna, au format echipe 
de cate doua persoane, un jandarm si un politist, acestia deplasandu-se la domiciliul celor trei 
autori ai furtului.  
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�	� Idem ; 
�	� Idem; 
�	� A se vedea in acest sens rezolutia privind neinceperea urmaririi penale emisa in cauza de Parchetul de pe langa Curtea 
de Apel Cluj;  
�	� Potrivit art. 10 lit d C.proc.pen, Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare daca … faptei ii lipseste unul din elementele 
constitutive ale infractiunii; 
�		 Prev si ped. in continutul art. 192 alin. 2 C.pen: “In cazul in care fapta (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 – n.n.) se savarseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane 
impreuna, in timpul noptii sau prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani”;   
�	
 Prev si ped. in continutul art. 266 alin. 2 C.pen.: “Intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente impotriva unei 
personae aflate in curs de cercetare, ancheta penala ori de judecata, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu 
inchisoare de la 1 la 5 ani”; 
�
� Citat din Rezolutia motivata emisa in cauza de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt; 
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Din continutul rezolutiei nu reiese ca victimele ar fi fost lovite la domiciliul acestora, iar cu privire la 
incidentul de la bar, proprietarul localului “a declarat ca in luna februarie, datorita frigului si lipsei de 
consumatori, inchidea barul cel tarziu la ora 20.00 si niciodata nu a tinut deschis pana la ora 1 
noaptea. In noaptea respectiva… a auzit sirena de la masina jandarmeriei si iesind la poarta i-a 
intrebat pe politisti daca i s-a spart cumva barul. In nici un caz nu era la bar ca sa-i serveasca cu 
bauturi alcoolice pe politisti”291.  
La sediul postului de politie, Rezolutia procurorului precizeaza ca “D.N. si L.C. au fost audiati, 
luandu-li-se declaratii”. Cu privire la faptul ca ar fi fost loviti in sediul postului de politie Bahna, 
rezolutia mentioneaza ca ulterior, in cadrul audierilor realizate de Parchet cu privire la incidentele 
petrecute in seara zilei de 06.02.2003, partile vatamate ar fi revenit asupra declaratiilor, in prezenta 
aparatorului ales, aratand ca “in realitate Cojocariu Claudiu nu i-a lovit decat o singura data, cu un 
par…si nimerind catusele acesta s-ar fi rupt”292, respectiv faptul ca “L.C. nu a fost intepat cu cutitul 
ci doar i-a atins pantalonii, pe care i-ar fi taiat”293.     
Procurorul apreciaza ca actele premergatoare efectuate in cauza nu pot inlatura prezumtia de 
nevinovatie care opereaza in favoarea celor trei politisti si nu sunt de natura a dovedi eventuala lor 
vinovatie in savarsirea faptelor reclamate.  
Astfel, in baza dispozitiilor art. 228 C.proc.pen combinat cu art. 10 lit. a294 C.proc.pen. se dispune 
neinceperea urmaririi penale fata de cei trei sub-ofiteri de politie pentru savarsirea infractiunilor de 
violare de domiciliu si cercetare abuziva.    
  
In cazul CRISS si M.D. vs. Politia Municipiului Tulcea, plangerea a fost adresata Parchetului de 
pe langa Curtea de Apel Constanta, pentru savarsirea de catre ofiterul de politie Branza Mihaita a 
infractiunii de purtare abuziva prev. si ped. de art. 250 C.pen. Cauza a facut obiectul dosarului nr. 
246/P/2003. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a efectuat actele premergatoare in 
cauza, sub aspectul savarsirii de catre ofiterul de politie a infractiunilor de purtare abuziva si lovire. 
In ceea ce priveste acuzatia lui M.D. cu privire la loviturile primite in sediul politiei de la inspectorul 
de politie si in raport cu numarul de zile de ingrijiri medicale (3 – 4 zile), Parchetul de pe langa 
Curtea de Apel Constanta a constatat ca fapta in raport cu dispozitiile legale trebuie data in 
competenta instantei de judecata, in speta Judecatoria Tulcea. 
Astfel, in baza dispozitiilor art. 228 alin 6, art 10 lit a si b295 C.proc.pen. Parchetul a dispus 
neinceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva de catre inspectorul 
de politie si trimiterea cauzei spre competenta solutionare la Judecatoria Tulcea.  
Romani CRISS precizeaza ca in acest caz dosarul nu trebuia trimis spre solutionare Judecatoriei 
Tulcea. Intr-adevar, potrivit numarului de zile de ingrijiri medicale, respectiv 3 – 4 zile, infractiunea 
era cea prevazuta de art. 180 alin. 2 C.pen., insa atunci cand lovirile sau violentele au fost 
exercitate de un functionar public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu296, fapta va constitui 

������������������������������ �������������
�
� Idem; 
�
� Citat din Rezolutia motivata emisa in cauza de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt; 
�
� Idem; 
�
� Art. 10 lit. a C.proc.pen. prevede ca “Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare…daca fapta nu exista”;  
�
� Art. 10 lit a, prevede ca “Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare daca…fapta nu exista”, respectiv, lit. b: “daca fapta 
nu este prevazuta de legea penala”;   
�
� Asa cum reiese din declaratia lui Branza Mihaita, data in fata procurorului care a instrumentat cauza, in data de 
31.05.2003, in jurul orelor 22.00 acesta a intrat in serviciul de patrulare; 
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infractiunea de “purtare abuziva” in forma agravata (art. 250 alin. 2 C pen.), prevederile alin. 1 si 2 
ale art. 180 C. pen, fiind absorbite in continutul acestei infractiuni297.  
 
In cazul CRISS, L.V. si L.I. vs. Politia Agrij, jud. Salaj, plangerea a fost adresata Parchetului de 
pe langa Tribunalul Salaj, pentru savarsirea de catre sub-ofiterul de politie Tap Nicolae a 
infractiunii de purtare abuziva. Prin Rezolutia din data de 10.12.2003, Parchetul a dispus 
efectuarea cercetarilor penale fata de sub-ofiter pentru savarsirea infractiunii mentionate mai sus. 
La data realizarii prezentului raport nu se cunostea rezultatul ori stadiul cercetarilor efectuate.  
 
Sectiunea II: Protectia juridica impotriva actelor de violenta intre persoane sau 
grupuri de persoane 
 
1. CRISS vs. Suporteri echipa de fotbal Steaua Bucuresti 
 

In data de 08.05.2002 in jurul orelor 14.30 doua femei de etnie roma, insotite de o nepoata in varsta de 4 ani 
si de o alta femeie insarcinata in luna a 8-a, se aflau la poarta imobilului in care locuiesc si priveau la galeria 
echipei de fotbal Steaua Bucuresti, care se deplasa dinspre piata Matache spre piata Victoriei. In timp ce 
multimea se deplasa trecand prin fata lor, un grup din multime le-a adresat cuvinte jignitoare si injurii, in 
special femeii insarcinate, pe motiv “ca sunt tigani si ca se uita urat la ei”. Auzind acestea, una dintre femei, 
care era mai in varsta, a intervenit spunandu-le “sa o lase in pace pentru ca este gravida si ca nu face 
altceva decat sa se uite”. Cum a terminat de spus aceste cuvinte, o parte dintre suporteri au navalit asupra 
lor luandu-le la bataie cu salbaticie, inclusiv pe nepoata in varsta de 4 ani, trantindu-le la pamant. De 
asemenea, suporterii au inceput sa arunce cu caramizi, pietre si fiarele din  strada in ele, in casa, si in toti 
ceilalti care locuiesc in acel imobil. In acest timp B.I. a apucat sa se ridice de jos dar cand a vrut sa o ridice si 
pe nepoata acesteia, a constatat ca aceasta era inconstienta din cauza loviturilor primite. A luat-o in brate, a 
incercat sa se strecoare prin multimea care continua sa le loveasca si au intrat in curte, baricadandu-se, 
tinand de porti pentru ca acestia sa nu poata intra. Vazand ca nu pot intra in curte, suporterii si-au continuat 
drumul, scandand lozinci obscene la adresa etniei romilor. Grupul de persoane a putut fi indentificat  dupa 
fularele  pe care le purtau la gat, ca fiind suporteri ai echipei de fotbal Steaua Bucuresti.” 

 
In data de 08.05.2002, Romani CRISS a semnalat fortelor de ordine incidentul mai sus mentionat 
(Sectia 3 Politie - Bucuresti si Comandamentul Jandermeriei Romane) pentru a interveni in 
aplanarea acestuia. Un echipaj al Jandarmeriei a sosit la locul incidentului pentru interventie, insa 
suporterii respectivi si-au continuat drumul catre destinatie (stadionul Dinamo) si nici un echipaj al 
Sectiei de Politie nr. 3 nu a sosit la fata locului pentru a interveni. Romani CRISS a sesizat 
Ministerul de Interne, Comandamentul General al Jandarmeriei precum si Sectia 3 de Politie 
Bucuresti, cu privire la actele de violenta indreptate asupra persoanelor de etnie roma respectiv 
prevenirea si solutionarea unor astfel de incidente. De asemenea au fost transmise scrisori oficiale 
si Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Informatiilor Publice si Oficiului National pentru Romi 
cu privire la incidentul petrecut in data de 08.05.2002 in Bucuresti. 
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�
� Vezi Vasile Dobrinoiu, Drept Penal, Partea Speciala, Vol. I, Teorie si Practica Judiciara, Bucuresti, Ed. Lumina Lex, 2000, 
pag 125; 
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2. CRISS, P.L., O.N. s.a. vs. D.I. s.a. - localitatea Scorteni, judetul Bacau 
 

In data de 27 mai 2002, Postul de televiziune PRO TV relata pe larg la stirile de la ora 19.00 incidentul 
petrecut in localitatea Scorteni, judetul Bacau, intre ne-romi si romi, ce a avut loc in noaptea de 25 spre 26 
mai 2002. Astfel, potrivit declaratiei uneia dintre victimele incidentului si a presedintelui Partidei Romilor filiala 
Scorteni, in noaptea zilei de 25 mai 2002, in jurul orelor 24.00 - 01.00 dupa ce iesisera de la discoteca din 
sat298, I.C., P.L  impreuna cu S.I. insotiti de B.A., I.M.si H.M. toti de etnie roma, au intrat in barul Colinda Prod 
Com SRL299. La scurt timp, D.I., ne-rom, a intrat in bar si remarcand pe I.C. si P.L. s-a indreptat spre masa 
acestora lovindu-i cap in cap. La intrebarea adresata de acestia referitor la motivul comportamentului sau, 
raspunsul lui D.I. a fost: “tiganilor va dati mari ca aveti bani “ lovindu-i din nou. In urma celor intamplate tinerii 
romi decid sa paraseasca barul, insa la iesire, D.I. il prinde pe B.M. si il loveste cu pumnii, il tranteste la 
pamant si il taraste pe jos tinandu-l de par. Vazand situatia tensionata in care se aflau tinerii romi parasesc 
localul.In primele ore ale diminetii mama lui B.M. suna la salvare deoarece fiul ei se afla in stare critica in 
urma bataii primite pe parcursul noptii. B.V., mama lui B.M. intalneste insa pe drum pe unul dintre angajatii 
lui D.I., numitul B.C.care o loveste si o impiedica astfel sa il duca la spital pe B.M, fiind avertizata sa fuga. In 
acelasi timp, D.I. sub pretextul ca aprovizioneaza barul din zona (dealul Dragomireasa) ajunge cu o masina 
Dacia insotit de 5 persoane in comunitatea de romi la barul din apropiere. Aici, D.I.si celalalte persoane 
ameninta romii: ”dupa ce beau o sa va aratam noi cine suntem noi si cine este D.I. in comuna Scorteni”. 
Persoanele de etnie roma care au auzit s-au retras repede spre case, iar femeile s-au dus la M. unde 
dormeau tinerii romi batuti in timpul noptii. M le-a spus baietilor sa fuga. Acestia s-au trezit si trecand prin 
gradina casei s-au indreptat spre paraul din apropiere. D.I. impreuna cu celalalte persoane au baut la bar, iar 
in jurul orelor 11.00 s-au adunat intr-un numar mai mare la indemnul lui D.I. care striga “ veniti, ca am bani si 
va dau de baut si de mancat sa omorati tiganii”. Romii au fugit, iar grupul persoanelor de nationalitate 
romana, in jur de 30, au venit spre comunitatea romilor condusi de D.I. cautandu-i pe tinerii batuti in cursul 
noptii. P.L. a fost prins. ”T.R. si D.I. fiul lui D.I. l-au descaltat si incercau sa il bage in parau. Il loveau si 
incercau sa ii dea peste talpi cu o bata de bassebal. T.R., fiul lui D.I., T.O., fiul secretarului din sat, B.C. si 
C.N. au savarsit acte de violenta impotriva acestuia.” Dupa ce a fost lovit, a fost dus de catre acestia la 
privatizarea din zona. Camasa acestuia era plina de sange, dar la cererea lui D.I., B.I. a aruncat camasa in 
WC. Ulterior a fost dus de  D.I. in sat si trimis cu salvarea. B.M a fost de asemenea prins si batut intr-o curte. 
Fiul lui D.I a batut-o si pe I.I. si O.N. Casa familiei O.N. a fost devastata. Geamurile au fost sparte. Din 
declaratiile persoanelor intervievate rezulta ca persoanele care au intrat in casa aveau aspura lor diverse 
obiecte, bate sau rangi. In tot acest timp se striga: ”Omorati tiganii si dati-le foc sa nu mai stea tigani in sat “, 
D.I striga: ”chiar daca omorati 50 de tigani, eu am bani si platesc”300.   

 
Certificatele Medico-legale, emise in urma incidentelor de catre Cabinetul de Medicina Legala – 
Moinesti, concluzioneaza faptul ca P.L. necesita pentru vindecare 25 – 27 de zile de ingrijiri 
medicale, cu incapacitate de munca pe aceasta perioada. De asemenea, D.C, o alta victima din 
partea romilor, necesita pentru vindecare 21 – 22 zile de ingrijiri medicale, cu incapacitate de 
munca pe aceasta perioada.  
La propunerea Romani CRISS si asociatiei Rom Star Bacau, in data de 29 mai 2002 a fost 
organizata in cadrul Prefecturii Bacau masa rotunda cu tema “Cultivarea masurilor de incredere 
intre populatia majoritara si comunitatile de romi”, la care au participat reprezentanti ai Prefecturii, 
ai Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului Judetean de Politie Bacau, ai 
Jandarmeriei, ai Partidei Romilor, filiala Bacau si Scorteni, ai Primariei Scorteni, si consilieri 
judeteni si concluzionandu-se ca o evaluare a prejudiciului material cauzat in urma incidentului va fi 
realizata cu sprijinul Primariei Scorteni, Romani CRISS va suporta onorariul experului evaluator in 

������������������������������ �������������
�
	 Discoteca din satul Scorteni se afla in incinta Caminului Cultural; 
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 Informatie din ziarul Desteptarea ,marti 28 mai 2002, “Rromii cotonogiti de romani”;  
��� Pentru detalii cu privire la starea de fapt a cauzei, a se vedea raportul de documentare realizat de Romani CRISS la 
adresa www.romanicriss.org, Drepturile Omului – Baza de date; 
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cazul in care este solicitat acest lucru, iar Partida Romilor va acorda sprijin victimelor incidentului 
pentru apelarea cailor juridice.  
In urma investigarii incidentului de catre Politie au fost acordate sanctiuni contraventionale 
persoanelor participante. Amenzile au fost in valoare de 5 milioane lei pentru partipanti, iar D.I. a 
fost sanctionat cu 50 de milioane lei. Au fost sanctionate contraventional si persoane apartinand 
comunitatii romilor din Scorteni. Romani CRISS a contractat un avocat pentru reprezentarea in 
instanta 10 persoane apartinand minoritatii rome in vederea anularii Proceselor – verbale de 
constatare a contraventiilor si exonerarea de plata amenzilor.  
De asemenea, in data de 1 iulie 2002, Romani CRISS a denuntat la Parchetul de pe langa 
Judecatoria Moinesti, faptele petrecute in data de 25 si 26 mai in localitatea Scorteni, judetul 
Bacau, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente, vatamare corporala, ultraj 
contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice si instigarea publica si apologia infractiunilor. 
Romani CRISS a contractat un avocat care sa reprezinte interesele partilor vatamate in fata 
Judecatoriei Moinesti. Acelasi denunt a fost inaintat si Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, 
de aceasta data sub aspectul savarsirii infractiunii de propaganda nationalist – sovina301. 
 
3. CRISS vs. Primaria comunei Mugeni, jud Harghita 
 

In data de 6 august 2002, postul national de televiziune Antena 1, precum si ziarul “Adevarul Harghitei 
mediatizau incidentul petrecut in seara zilei de 19 iulie 2002, in localitatea Betesti, judetul Harghita, intre 2 
tineri de etnie roma si un tanar de etnie maghiara, acesta din urma care pazea o combina de la marginea 
satului. In urma incidentului “…satul a hotarat alungarea tuturor tiganilor din sat. A fost nevoie de interventia 
trupelor speciale, <mascatii> ramanand patru zile la Betesti”302.  In data de 25 iulie 2002, Consiliul local si 
Politia comunei Mugeni s-au deplasat in localitatea Betesti pentru a se documenta cu privire la acest caz. In 
Procesul Verbal incheiat la data mai sus mentionata, autoritatile locale au constatat urmatoarele: “… In satul 
Betesti, … erau adunate un numar de 22 de persoane maghiari, care din discutiile purtate cu acestia reiesea 
faptul ca vor sa demoleze un numar de opt case (colibe) unde locuiesc romi. Aceasta stare de fapt este 
urmarea scandalului provocat de BZ si BJ, care avand asupra lor o bata si o furca l-au agresat fizic pe 
numitul MI din satul Betesti, care pazea o combina parcata in apropierea cartierului de romi291. Scandalul 
producandu-se in apropierea cartierului de romi, a angrenat si ceilalti romi4”. De asemenea, la fata locului s-
au adunat mai multe persoane de etnie maghiara, acestia avand intentia sa demoleze casele de romi si sa-i 
alunge pe acestia din sat. Tot din continutul Procesului Verbal reiese ca “reprezentantii administratiei publice 
locale au constatat ca cele cele opt case (colibe), constructii cu caracter provizoriu, au fost construite pe 
teren apartinand domeniului public si privat al comunei Mugeni, fara autorizatie de constructie si fara o 
hotarare in acest sens a Consiliului Local Mugeni”. De asemenea, “lucratorii postului de Politie au atras 
atentia locuitorilor prezenti (a maghiarilor) despre consecintele pe care le vor suporta in cazul in care acestia 
vor demola casele romilor”. 

 
In urma intalnirii din 02.08.2002, la care au participat seful Politiei municipiului Odorheiu Secuiesc, 
seful postului de Politie al comunei Mugeni, primarul comunei Mugeni, consilierul local din partea 
satului Betesti, precum si membrii in consiliul satesc Betesti, a reiesit faptul ca populatia maghiara 
din satul Betesti este nemultumita de comportamentul romilor din cartier. Tot in cadrul intalnirii s-a 
cerut ca “situatia creata si plecarea tiganilor sa fie rezolvata pe cale amiabila”, iar femeile si copiii 
celor patru familii de romi din Betesti sa revina in cartier, iar in “termen de 30 de zile sa fie 
rezolvata situatia acestora”. Tot in 02.08.2002, Consiliul Local al comunei Mugeni, adopta o 
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��� Prev. si ped. de art. 317 C.pen.; 
����Citat din articolul de presa publicat in ziarul “Adevarul Harghitei” sub titlul “Un numar de 40 de romi <naveteaza> intre 
Betesti si Porumbenii Mici” – 6 august 2002;�
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Hotarare (nr. 24/2002), cu privire la neacordarea terenului de constructie din patrimoniul public sau 
privat al comunei Mugeni, din continutul careia reiese: “Consiliul local…vazand situatia creata in 
urma conflictului dintre populatia maghiara majoritara si etnia romilor din satul Betesti, … 
Hotaraste: Nu se acorda in mod gratuit teren de constructie din patrimoniul public sau privat al 
comunei pentru familiile de romi, care au fost implicate in conflictul dintre populatia majoritara 
maghiara si etnia romilor din satul Betesti, comuna Mugeni”. 
Romani CRISS a adresat scrisori oficiale catre Inspectoratul Judetean de Politie – Harghita, 
Inspectoratului General al Politiei Romane si Ministerului de Interne al Romaniei, carora le-a adus 
la cunostinta evenimentele din localitatea Betesti, judetul Harghita, solicitand si punctul de vedere 
oficial al institutiilor fata de situatia existenta. De asemenea, a fost adresata o scrisoare Uniunii 
Democrate a Maghiarilor din Romania, prin intermediul careia a fost adus la cunostinta acest caz si 
s-a cerut punctul de vedere oficial al acestei formatiuni vis-a-vis de situatia creata. In data de 
13.08.2002, Romani CRISS s-a deplasat in localitatea Betesti pentru documentarea cauzei si 
identificarea unor solutii de aplanare a starii tensionate existente intre populatia maghiara si 
romi303. 
In data de 24.08.2002 reprezentanti ai Romani CRISS s-au deplasat in Betesti pentru a participa la 
mediarea acestei situatiei create in vederea solutionarii cazului. Dezbaterea a avut loc langa 
biserica din localitatea Betesti, cu participarea primarului comunei Mugeni, reprezentantilor CRISS, 
a deputatului UDMR, reprezentantii Prefecturii, Inspectoratul Judetean de Politie, Jandarmerie, a 
sefului de post din comuna si a partilor implicate. In urma dezbaterii barbatii romi au fost lasati sa 
se intoarca in sat, iar Primaria Mugeni incerca rezolvarea situatiei locative a romilor si a 
problemelor legate de actele de identitate. 
 
4. C.I vs. D.N. – Simleul Silvaniei, judetul Salaj 
 

In data de 01.08.2003, in jurul orelor 20.00, C.I, un tanar rom in varsta de 15 ani, este batut cu biciul de catre 
D.N., pe motiv ca ar fi intrat in gradina cu porumb a acestuia.  
In acea seara baiatul, alaturi de varul si sora sa cautau doi porci scapati din curte intr-o livada de pomi 
fructiferi. In timp ce C.I. se afla langa gradina de porumb a lui D.N., la o distanta de 30 – 40 de metri si privea 
spre ceilalti doi care gasisera porcii, un caine l-a apucat de pantaloni si l-a trantit la pamant. Baiatul a inceput 
sa strige dupa ajutor moment in care la fata locului si-a facut aparitia D.N., proprietarul gradinii cu porumb, 
care il loveste pe minor cu un bici din otel. Ceilalti doi copii au fugit acasa, iar la locul incidentului, in ajutorul 
baiatului, au sosit parintii baiatului, insotiti de C.T., fratele tatalui victimei.  

 
D.N., vazand apropierea parintilor minorului, paraseste locul incidentului, iar copilul este dus acasa 
de catre tatal sau, fiind ulterior transportat la medic pentru a i se acorda ingrijiri medicale.  
Certificatul medico-legal emis in urma incidentului pentru minorul C.I. concluzioneaza un numar de 
14 – 16 zile ingrijiri medicale, daca nu survin complicatii.  
In data de 28 august 2003 parintii minorului au depus Plangere la Judecatoria Simleul Silvaniei 
pentru savarsirea de catre D.N. a infractiunii de lovire, prev. si ped. de art. 180 alin. 2 C.pen. 
Romani CRISS a contractat un avocat care sa reprezinte interesele partii vatamate in fata instantei 
judecatoresti. 
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Drepturile Omului – Baza de date;�
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Masuri ale institutiilor sesizate in cazurile de violenta intre persoane 
 
In cazul CRISS vs. Suporteri echipa de fotbal Steaua Bucuresti, la sesizarea adresata de 
Romani CRISS catre Sectia 3 Politie – Bucuresti, raspunsul oficial a fost recomandarea de a ne 
adresa „...conducerii Sectorului 1 Politie pentru a dispune verificarile de rigoare si luarea masurilor 
legale ce se impun”. Comandamentul General al Jandarmeriei a raspuns in data de 28.05.2002 
scrisorii adresate de CRISS, precizand faptul ca “a fost analizat cu toata atentia incidentul provocat 
in data de 08.05.2002 si semnalat de dvs. ... Analiza situatiei a scos in evidenta faptul ca inca mai 
prolifereaza unele acte de violenta din partea membrilor galeriilor cluburilor de fotbal, desi masurile 
luate de catre fortele de  ordine publica, respectiv  de Jandarmerie au urmarit sa tina sub control 
acest fenomen. Ne exprimam totodata regretul producerii unui asemenea incident indreptat 
impotriva unor persoane nevinovate, indiferent de apartenenta lor la o anumita etnie. Va asiguram 
ca ne preocupam intens de gasirea unor noi modalitati si forme de actiune eficiente, pentru 
prevenirea producerii unor incidente pe traseele de deplasare ale grupurilor de suporteri catre 
stadioane si in interiorul scestora”. De asemenea, Ministerul Informatiilor Publice, in urma sesizarii 
venite din partea CRISS, a emis un  raspuns in data de 07.06.2002 din continutul caruia reiese ca: 
”Avand in vedere faptele reclamate – scandarea de lozinci antitiganesti si savarsirea unor acte de 
violenta impotriva unor persoane de etnie roma de catre un grup de suporteri ai echipei Steaua 
Bucuresti precum si neimplicarea fortelor de politie, la solicitarea Romani CRISS am sesizat 
Ministerul de Interne si Departamentul pentru Relatii Interetnice, institutiile competente sa 
raspunda solicitarii dvs.” 
 
In cazul CRISS, P.L., O.N. s.a. vs. D.I. s.a. – localitatea Scorteni, judetul Bacau, in ceea ce 
priveste denunturile adresate de CRISS, Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a raspuns in data 
de 30.11.2002 in sensul ca “…s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de D.I. s.a., cercetati 
pentru infractiunea prev si ped. de art. 317 C.pen (propaganda nationalist – sovina – n.n.), intrucat 
fapta nu exista. Dosarul a fost trimis Parchetului de pe langa Judecatoria Moinesti in vederea 
continuarii cercetarilor fata de D.I. s.a. sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art. 181, 
art. 217 si art. 321 C.pen.”. Parchetul de pe langa Judecatoria Moinesti, nu a raspunsul Denuntului 
formulat de Romani CRISS, insa din informatiile primite de la victimele incidentului a reiesit ca 
acesta a dispus inceperea urmaririi penale fata de D.I. s.a., iar dosarul a fost transmis in fata 
instantei judecatoresti, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala (181 C.pen.) si 
distrugere (217 C.pen.).  
 
In cazul CRISS vs. Primaria comunei Mugeni, jud Harghita, raspunsul Inspectoratului Judetean 
de Politie Harghita, nr. 45316/14.08.2002, precizeaza faptul ca “Interventia operativa si ferma a 
lucratorilor Postului de Politie Mugeni si a Primariei comunale au condus la dezamorsarea 
conflictului si prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte grave…Situatia din satul 
Betesti este monitorizata permanent de reprezentantii institutiilor abilitate in solutionarea ei, iar 
lucratorii de politie executa, in continuare, activitati specifice menite a preintampina comiterea unor 
acte de tulburare a ordinii si linistii publice”.   
 
In cazul C.I vs. D.N. – Simleul Silvaniei, judetul Salaj, dat fiind faptul ca a fost depusa plangere 
la judecatoria Simleul Silvaniei, Romani CRISS nu a transmis scrisori oficiale catre alte institutii, 
contractand insa un avocat care sa reprezinte interesele partii vatamate in fata instantei 
judecatoresti. Astfel, instanta judecatoreasca, prin sentinta penala nr. 187 din 11 decembrie 2003, 
l-a condamnat pe inculpatul D.N. la plata sumei de 9 milioane lei (aproximativ 220 euro – n.n.) 
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amenda penala pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, la plata sumei de 10 
milioane lei (aproximativ 250 Euro – n.n.) cu titlul de daune morale catre C.I., la plata sumei de 
300.000 lei (aproximativ 8 Euro – n.n.) cheltuieli judiciare avansate de statul roman si la plata 
sumei de 6.284.000 lei (aproximativ 150 Euro – n.n.) cheltuieli de judecata.    
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Sectiunea III: Alte abuzuri savarsite impotriva persoanelor apartinand 
minoritatii Roma   
 
1. CRISS si D.C. vs. Protector International Petrosani, judetul Hunedoara 
 

In data de 07.11.2003 cotidianul central „Romania Libera” publica un articol cu titlul „O femeie zace in coma 
pentru o plasa de carbuni –D.O. a fost batuta cu bestialitate de agentii unei firme de paza”, din continutul 
caruia reiesea ca o femeie din Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, se zbate intre viata si moarte dupa 
ce a fost batuta de agenti de paza, angajati ai SC Protector International SRL.  
Astfel, in dupa - amiaza zilei de 3 noiembrie 2003, in jurul orei 16.30 D.O., insotita de T.R., s-a deplasat in 
incinta curtii minei Livezeni, pentru a lua cate o plasa de carbuni. Dupa ce acestea au intrat in curtea minei 
pe un drum laturalnic, s-au indreptat spre vagoanele cu carbuni, au urcat fiecare in cate un vagon, si-au 
umplut plasele cu carbuni dupa care au coborat intentionand sa se indrepte spre iesire. In acest timp femeile 
sunt surprinse de unul dintre agentii de paza, angajat al SC Protector International SRL, unde asupra lor sunt 
exercitate acte de violenta. In urma incidentului D.O a fost internata in stare de inconstienta la sectia de 
terapie intensiva din cadrul Spitalului de Urgenta Petrosani, supusa unei interventii chirurgicale, iar dupa 7 
zile de coma profunda, in data de 10 noiembrie a decedat304. 

Romani CRISS a realizat in perioada 22 - 23 noiembrie 2003 o deplasare pentru documentarea 
cazului la fata locului.Cu sprijinul Partidei Romilor – filiala Hunedoara si asociatiei Thumede – 
Valea Jiului, au fost purtate discutii cu martorii la incident si sotul victimei D.O., si luate declaratii 
scrise de la acestia pentru stabilirea firului evenimentelor petrecute in dupa-amiaza zilei de 3 
noiembrie 2003, in incinta curtii minei Livezeni din municipiul Petrosani. In acest caz, Romani 
CRISS a contractat un avocat care sa reprezinte interesele victimei, in fata Parchetului de pe langa 
Tribunalul Hunedoara, pentru savarsirea de catre agentul de paza a infractiunii de “omor”, prev. si 
ped. de art. 174 alin. 1 C.pen305. La data realizarii prezentului raport, Parchetul nu emisese inca o 
rezolutie privind inceperea sau neinceperea urmaririi penale impotriva faptuitorului.  
 
2. CRISS si T.C. vs. Ocolul Silvic Bacesti, judetul Vaslui 
 

In data de 22.05.2003, in timp ce se intorcea acasa cu caruta, alaturi de sotia si fiul sau minor, T.C, cetatean 
roman de etnie roma, este lovit de padurarul comunei Muscel pana lesina, suferind leziuni traumatice ce au 
necesitat pentru vindecare 17 – 18 zile de ingrijiri medicale. 
Din documentarea realizata de Romani CRISS a reiesit faptul ca in data de 22.05.2003, in jurul orelor 17.00 
– 17.30, cand se intorcea acasa, T.C s-a oprit sa adune niste lemne uscate pentru foc de la marginea 
padurii. In timp ce cauta lemnele, la locul incidentului, intr-o caruta, isi face aparitia padurarul Cernat Ionel, 
insotit de alte 7 - 8 persoane, care se indreapta catre T.C. si familia sa. 
In timp ce se deplasa spre ei padurarul a strigat: “<stati pe loc ca trag>”, injurandu-l in acelasi timp, crezand 
ca vroiau sa fuga. In momentul in care s-a apropiat la o distanta de aproximativ doi metri, padurarul “s-a pus 
in genunchi si a tras un foc de arma in partea stanga a lui T.C. dupa care s-a ridicat in picioare l-a intrebat ce 
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����Pentru detalii cu privire la starea de fapt vezi raportul de documentare realizat de Romani CRISS, la adresa 
www.romanicriss.org, Drepturile Omului – Baza de date;�
����Art. 174 alin. 1 din C.pen, prevede ca „Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si 
interzicerea unor drepturi”; Interzicerea unor drepturi face parte din categoria pedepselor complimentare si sunt prevazute in 
continutul art. 64 C.pen.: “a). dreptul de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice; b). dreptul 
de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat; c). dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de 
natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii; d). drepturile parintesti; e). dreptul de a fi tutore 
sau curator”. De asemenea, in functie de raportul de cauzalitate intre activitatea faptuitorului (agentului de paza) si moartea 
victimei, ar putea fi intrunite elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 183 C.pen, privind „Lovirile sau 
vatamarile cauzatoare de moarte”, care dispune: „Daca vreuna din faptele prevazute in art. 180 – 182 (Faptele prevazute in 
art. 180 – 182 C.pen. sunt: lovirea sau alte violente, vatamarea corporala si vatamarea corporala grava) a avut ca urmare 
moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani;�
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cauta in padure si l-a lovit cu patul pustii in gura, victima cazand la pamant. T.C. este lovit in continuare de 
padurar cu patul armei, in coaste, acesta lesinand, fiind trezit ulterior de sotia sa si dus acasa.  
In aceeasi seara acesta este transportat cu salvarea la Spitalul Municipiului Roman, unde este internat pana 
in data de 25.05.2003, fiind apoi transferat la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi (internat in perioada 25.05. – 
27.05.2003)306.  

 
T.C a depus plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Roman pentru savarsirea de catre 
padurar a infractiunii de purtare abuziva, prev. si ped. de art. 250 alin. 2 C.pen. Prin Rezolutia din 
data de 13 noiembrie 2003 Parchetul a dispus neinceperea urmaririi penale fata de padurarul 
Cernat Ionel, „intrucat din cercetarile efectuate in cauza…sus-numitul (padurarul – n.n.) s-a aflat in 
legitima aparare, deci exista o cauza care inlatura caracterul penal al faptei”. Rezolutia parchetului 
a fost contestata la organul ierarhic superior, in prezent cauza aflandu-se spre solutionare la 
Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt.  
 
Sectiunea IV: Incalcarea drepturilor omului: cazuri speciale  
 
Tortura in arestul politiei  
 
Starea de fapt in cazul CRISS si altii vs. Politia Tg. Carbunesti   
 
In data de 05.04.2002, N.B. este arestat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si retinut in 
arestul Politiei din Tg.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. 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.declara: “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 bataile 
crunte la care fusese supus in Politia 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 reclama actele de violenta 
savarsite de catre politistii din Tg.Carbunesti si sesizeaza 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 
declara ca la vizita medicala efectuata detinutului acesta nu prezenta semne particulare si starea 
sanatatii era buna.In ciuda acestui fapt colegii de celula din penitenciarul Tg.Jiu, asa cum rezulta 
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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, povesteste intr-o scrisoare adresata rudelor victimei: 
 

”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 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 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 s-a constituit pentru a cerceta conditiile in care a decedat N.B, 
iar reprezentanti ai Parchetului Militar Craiova au desfasurat cercetari. 
 
Interventia Romani CRISS     
 
In urma mediatizarii cazului in mass media, 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 persoane implicate in incident. La sediul Prefecturii Gorj a fost 
contactat presedintele Partidei Romillor, filiala Gorj, dl. Pavel Nelu , consilier pe problemele romilor 
in cadrul Prefecturii judetului Gorj. Ulterior, Romani CRISS s-a deplasat in 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 in politie pentru a recunoaste si savarsirea altor infractiuni.  
De asemenea, s-au purtat discutat cu parintii lui D.D. si C.M., ambii fiind arestati in aceeasi 
perioada cu victima, avand cunostinta de faptul ca N.B. era batut. In cadrul discutiilor, C.M. unul 
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dintre arestati, sustine ca a fost si el batut in aceeasi perioada de catre poiltisti 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 prezentand bilet 
medical de iesire din spital si analize medicale312, fiind unul dintre reclamantii actelor de violenta 
savarsite asupra lor in perioada arestarii din Tg. Carbunesti. 
Au urmat o serie de intalniri oficiale in cadrul Prefecturii Gorj cu diferite Departamente, cu 
purtatorul de cuvant al IJP Gorj, maior Cornelia Micu, care declara 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 infirmandu-se 
relatarile din presa scrisa legate de proteste violente ale romilor in fata Politiei Carbunesti din ziua 
inmormantarii tanarului.        
  
Raspunsurile institutiilor sesizate de Romani CRISS  
 
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”; 
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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”. 
 
Denuntarea faptelor la Parchetul Militar Craiova si continuitatea 
 
In data de 01.07.2002, Romani CRISS a formulat 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.Malaescu Dan 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 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. penttru infractiunea prevazuta 
de art.267/1 Cod Penal intrucat nu a rezultat savarsirea faptei.  
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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 Cmoisia de Avizare si Control la 
15.09.2003, s-a concluzionat ca decesul lui Nelu Balasoiu 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 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 audiate mai 
multe persoane ca martori si declaratiile acestora nu confirma exercitarea de violente asupra 
inculpatului Balasoi Nelu de catre inspectorul principal A.I.”317       
 
Rezolutia Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a fost contestata urmand ca Parchetul 
Militar Teritorial 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 dispusa 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.Malaescu Dan sub aspectul 
infractiunii de abuz in serviciu contra persoanelor si neglijenta in serviciu. 
Prin aceeais ordonata, desi cauza mortii lui Nelu Balasoiu a fost neviolenta, s-a dispus su 
declinarea dosarului la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova….Prin rezolutia adoptata,s-a 
dispus neinceprea urmaririi penale fata de inspectorul principal Arjoca Iulian, 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 Timiosara urmandu-se epuizarea tuturor cailor interene de recurs.  
De asemenea, 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, se va formula 
plangere la instanta de judecata, respectiv Curtea de Apel Craiova.    
 
Considerente ale Romani CRISS si referinte APADOR - CH in solutionarea legala a cazului  
 
In opinia Romani CRISS tratamentul aplicat lui Nelu Balasoiu cat si celorlalti doi minori (Daniel 
Dumitru si Bobi Caldararu) reprezinta in fapt un act de tortura urmat de decesul uneia din victime.  
Pentru asociatia APADOR-CH exista un mare semn de intrebare cu privire la “examinarea lui Nelu 
Balasoiu 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” 

������������������������������ �������������
����Citat din Rezolutia nr.337/P/2003 din 27.10.2003, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova;�
��	�Citat din raspunsul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia Parchetelor Militare, nr. 2251/2002 
din 27.11. 2003;�



� ��
�

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 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 Nelu Balasoiu 
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 Nelu Balasoiu, 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 arstul politiei Carbunesti. Absenta fisei medicale ce ar fi trebuit 
intocmita de politia Carbunesti ridica doua probleme: fie nu a existat (ceea ce inseamna ca Nelu 
Balasoiu nu a fost vazut de nici un doctor pe intreaga durata a sederii in arestul politiei 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 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 Nelu Balasoiu 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 Nelu Balasoiu, 
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 opnia APADOR CH careia Romani CRISS se 
raliaza, medicul penitenciarului si cadrele de serviciu pe data de 14 mai (data transferarii lui Nelu 
Balasoiu si a celor doi minori din arestul politiei 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, 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 

������������������������������ �������������
��
�Citat din APADOR-CH, Raport asupra cazului N.B. din Targu Carbunesti Judetul Gorj, disponibil la adresa  
http://www.apador.org/rspec.htm;�
����Idem;�
����Idem;�
����Idem;�



� ����

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 asum responsabilitatea pentru decesele din jurisdictia lor. Forma de investigetie 
care indeplineste aceste scopuri poate varia in diferite circumstante.  
Pentru o investigare a unei crime nelegitime comisa 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, Rapoarte 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 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 analiza obiectiva a concluziilor medicale, inclusiv cauza 
decesului (vezi autopsii, ex, cazul 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 personae sau persoanele responsabile vor intra in contradictie cu 
acest standard.(citat din Hotararea din 4 mai 2001 a Curtii Europene a Drepturilor Omuluii in cauza 
Jordan vs. Marea Britanie).     
 
Deasemenea, nu s-au depus diligentele necesare pentru a afla cauza reala a mortii a numitului 
Nelu Balasoiu, 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 Conenvita 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 Nelu Balasoiu, 
precum si obligatia 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.”  
2. In cauza Mouisel impotriva Frantei, prin Hotararea din 14 noiebrie 2002, Curtea precizeaza 
faptul ca “art.3 impune Statelor sa protejeze integritatea fizica a persoanelor private de libertate, in 
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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 sanatate a detinutului, 
trebuei asigurata bunastarea lui intr-un mod adecvat fata de exigentele practice ale privarii de 
libertate.  
3. In cauza Orak impotriva Turciei prin Hotararea din 14 februarie 2002, Curtea Europeana a 
Drepturilor omului retine: “ 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 doptat 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 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, raspunerea statului: 
mai intai, o raspundere “negativa” constand in a nu recurge la o utilizare excesiva a fortei, chiar in 
imprejurarile tinand cont de 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 antrenatdecesul unei persoane. Sub acest aspect, Curtea sublnieaza ca obligatia nu 
vizeaza numai cauzele in care se stabileste ca decesul a fost cauzat de un agent al statului.    
4. In cauza Keenan impotriva Marii Britanii, prin Hotararea din 3 aprilie 2002, Curtea mentioneaza 
sub aspectul incalcarii art.3: “ este important de amintit ca autoritatile au o obligatie de protejare a 
sanatatii persoanelor private ed libertate. Absenta unui tratament medical adecvat poate semnifica 
un tratament contrar art. 3 din Conventie.  
5. In cauza Al-Adsani impotriva Marii Britanii, prin Hotararea din 21 noiembrie 2001, Curtea 
mentionaeaza: “In mod cert , art.1 si art.3 combinate fac sa existe , petnru statele parti, obligatii 
pozitive menite sa impiedice tortura si alte formede rele tratamente si sa asigure o reparatie. Astfel, 
in jurisprudenta sa, Curtea a spus ca aceste doua dispozitii comanda statelor sa ia masuri apte sa 
impiedice indivizii tinand de jurisdictisa 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, grave violente, 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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6. 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 functionari publici sa incalce, bucurandu-
se de o cvasi-impunitate, drepturile celor supusi controlului lor (Labita, precitat, § 131 ; Assenov, 
precitat, § 102). 
In materie, Curtea 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 a 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 tratamente 
rele. 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 tratamente rele 
in cazul reclamantului. Totusi, din avizul Curtii, aceasta nu este suficient pentru a elibera de 
responsabilitate in ce priveste 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, Curtea apreciaza ca autoritatile nu trebuie in nici un caz sa lase impresia 
ca sunt dispuse sa lase asemenea tratamente nesanctionate (Egmez, precitat, § 71). 
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Folosirea nejustificata a armelor de foc si consecinte juridice   
 
Starea de fapt in cazul CRISS si altii vs. IJP Bacau si IJP 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, de prindere a unor persoane date in urmarire 
generala si locala pentru savarsirea infractiunilor de furt si talharie. 
Actiunea s-a desfasurat in jurul orelor 11.00 diminieata, la data sus mentionata,  participand aproximativ 45 
de politisti din cadrul Detasamentului de Protectie si Interventie Rapida (DPIR), Bacau si Neamt, numarul 
acestora marindu-se, pe parcursul derularii evenimentelor cu inca 40 de efective din cadrul 
Comandamentului Teritorial de Jandarmi Bacau, asa cum reiese din articolele prezentate in presa locala 
(Monitorul de Bacau, 6 decembrie 2002). 
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 patru din randul fortelor de interventie. 

 
Romani CRISS, in parteneriat cu organizatia Rom Star – Bacau, au realizat in perioada 6 - 7 
decembrie 2002 o documentare asupra acestui incident, pentru stabilirea firului 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. 
Din relatarile martorilor reiese ca prima victima impuscata mortal cu focuri de arma este C.G., tatal 
unuia dintre urmaritii general. C.G. a fost impuscat in jurul orei 11.00 acesta mergand spre fantana, 
cu galetile in mana, pentru a lua apa. In drum spre fantana a fost oprit de jandarmi, avand loc o 
altercatie, in urma careia jandarmul a folosit arma din dotare impuscandu-l.  
C.M., fratele primului decedat, declara: “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, declara: “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”.  
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Tot din marturia doamnei G.V., 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. Mama aceastuia, R.A., 
cu privire la incident, declara: ”… pe la ora 11.00 s-a auzit galagie si 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. declara 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 spitalul din localitate si transferat 
ulterior la Spitalul Judetean Bacau. 
 
Punctul de vedere al Inspectoratului Judetean de Politie – Bacau 
 
Date introductive - In data de 07.12.2002, reprezentanti ai Romani CRISS si Rom STAR Bacau, 
alaturi de 2 femei, mama lui V.V., in varsta de 14 ani, impuscat, si 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 DPIR si ale 
Politiei Bacau si Neamt in baza unei actiuni comune au stabilit, in prealabil, la sediul Politiei din 
Buhusi modul de operatiune si obiectivele actiunii, persoanele cautate, urmaritii locali si generali. 
Aceste date au fost identificate prin intermediul dosarelor prezentate de Sefii de Post 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 a fugi in padure, 
actiunea a fost gandita astfel incat urmaritii sa fie prinsi si in padure.  
Planul de actiune - Cadrele DPIR dinspre padure 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. in prezent 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 ».  
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Primul incident – C.G. in varsta de 42 - 44 de ani, este tatal lui C.F. C.F. era urmarit general pentru 
talharie in 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 si se face uz de armamentul din dotare. In drum spre spital, 
C.G. decedeaza.  
Actiunea continua - Fortele DPIR aflate in curtea casei, in care se ascunsesera cei 3 urmariti, incep 
actiunea de evacuare. Cei 3 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 facute privind predarea, C.C. a coborat spunand ca se preda. Ulterior, in prezenta 
avocatului si a 2 martori acesta isi recunoaste faptele.  
In schimb, potrivit declaratiilor reprezentantilor politiei, C.F. si C.O. au incercat sa agreseze cadrele 
cu un topor. La un moment dat, din randul DPIR s-a auzit : «M-a lovit in cap!». Cadrele DPIR 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 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 actiune323 - Potrivit punctului de vedere exprimat de politie, 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’’, declara reprezentantii politiei.   
 
Persoanele lovite in urma actiunii din randul cadrelor DPIR si Politie: In ceea ce priveste I.E., exista 
riscul sa-si piarda ochiul stang si este internat in spitalul din Bacau; In ceea ce priveste V.C., 
prezinta traumatism cranial acut inchis, edem cerebral, internat in spitalul din Neamt; In ceea ce 
priveste S.V., prezinta traumatism cranio-cerebral, traumatism umar stang, internat in spitalul din 
Neamt; In ceea ce priveste N.N., prezinta traumatism cranio cerebral deschis, fisura craniu, 
internat la spitatul din Iasi.   
Din randul Romilor : C.G. in varsta de 42 de ani, tatal a cinci copii, prezinta plaga impuscata si este 
decedat; C.F. in varsta de 24 de ani, prezinta plaga impuscata si este decedat; C.O. in varsta de 
24 de ani, prezinta plaga impuscata, este in viata, internat la Spitalul Judetean Bacau; V.V. in 
varsta de 14 ani, prezinta plaga impuscata, este in viata, internat la Spitalul Judetean Bacau.  
A doua zi dupa incident  - In comunitatea din Orbic au fost deplasati la locul faptei, impreuna cu o 
echipa de Procurori de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau, 170 de Jandarmi. Motivul 
prezentei unui asemenea numar este 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 evenimente324.    
  

������������������������������ �������������
����V.V. in varsta de 14 ani, in cursul actiunii cadrelor DPIR este impuscat in spate;�
����Sectiunea II.2 Punctul de vedere al Inspectoratului Judetean de Politie – Bacau a fost scrisa in baza interviului realizat la 
sediul Politiei din Bacau;�



� ����

Situatia victimelor internate - decembrie 2002 
 
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, accesul acestora fiind interzis. La data la care 
echipa Romani CRISS se afla in localitate pentru documentarea cazului, mama copilului de 14 ani 
nu a reusit sa intre sa viziteze baiatul, pentru a-i da schimburi si mancare aceasta situatie 
persistand si in data de 9 decembrie 2002.   
Romani CRISS a solicitat explicatii in cadrul intalnirii ce a avut loc la IJP – Bacau, privind 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.  
IV. Monitorizarea cazului si interventia CRISS  
Dupa documentarea initiala din 6 - 7 decembrie 2002, membri ai Romani CRISS s-au deplasat in 
14 - 15 decembrie 2002 la Buhusi pentru a acorda sprijin victimelor incidentului din 5 decembrie 
2002. In data de 15 decembrie 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 se adresa in numele 
acestora institutiilor statului abilitate atat in plan intern cat si international, respectiv Curtea 
Europeana a Drepturilor Omului.  
In data de 12 decembrie 2002 Romani CRISS s-a adresat oficial Inspectoratelor Judetene de 
Politie Bacau si Neamt pentru a prezenta 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-
zisa325.  
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 “politsitii 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.)”326 
Inspectoratul Judetean de Politie Neamt a raspuns prin adresa nr. 7537 din 10.01.2003 
mentionand ca la actiunea din 5 decembrie 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.  
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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”327. 
(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 5 decembrie 2002 mamei minorului V.V. nu i s-a permis nici o vizita, 
invocandu-se regulamnetul intern al sectiei medicale, reprezentatii CRISS au insotit-o pe R. A. la 
Spitalul Judetean Bacau. 
Ajunsi la intrarea Sectiei de chirurgie infantila, mama insotiata reprezentantii Romani CRISS si 
Rom Star Bacau au fost opriti de medicul se serviciu. Acesta nu a permis accesul mamei la baiat si 
a refuzat sa ofere infomratii privind starea 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. 
Cu acceasi 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, 
fiind permis accesul mamei lui C.  
Constatand situatia refuzului de a permite accesul mamei la fiul sau minor in varsta de 14 ani si 
prezentarea unor informatii detaliate privind starea de sanatate a copilului, Romani CRISS s-a 
adresat Ministerului Sanatatii si Familiei printr-o sesizare referindu-se la refuzul medicului. In acest 
sens, Romani CRISS a cerut 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 sa i se cunoasca indeaproape starea de sanatate328.  
In acelasi sens a fost sesizata Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie329 precum 
si Comisia pentru Protectia Copilului din cadrul Consilului Judetean Bacau330. 
In data de 17.12.2002 Romani CRISS a transmis o sesizare 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 Vatu Vasile 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 persoanalului medical, Consiliul 
Judetean a sesizat Directia de Sanatate Publica Bacau. 
In data de 13 decembrie 2002 a fost contractat in Bacau un avocat pentru a asista victimele in fata 
organelor de cercetare penala, respectiv Politia si Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau 
(avocat contractat de catre Rom-Star Bacau), si de asemenea, un avocat din Bucuresti pentru a 
intari suportul legal victimelor (avocat contractat de Romani CRISS cu suportul financiar al Open 
Society Institute – Roma Regional Program)331.  
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Denuntarea faptelor la Curtea de Apel Bacau si continuitatea  
 
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 5 decembrie 2002 la actiunea organizata de Inspectoratele Judetene de Politie Bacau si Neamt, 
in cartierul Orbic, situat in localitatea Buhusi, judetul Bacau332.  
Deoarece pana in data de 24 iulie 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 revenit 
cu o scrisoare prin care a solicitat o intrevedere cu Procurorul General in vederea clarificarii 
aspectelor legate de situatia dosarului penal in cauza333.   
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 5 decembrie 
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».  
Prin rezolutia Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau din 7.07.2003 pronuntata in dosarul 
nr. 104/P/2002 se retine ca, in vederea prinderii mai multor persoane de etnie roma, cunoscute cu 
antecedente penale si autori ai mai multor infractiuni, s-a constituit un plan de actiune prin 
incercuirea unei locuinte unde se presupunea ca sunt ascunsi faptuitorii. Persoanele vizate au fost 
somate sa coboare din podul locuintei dupa care s-a folosit gaz iritant lacrimogen, moment in care 
persoanele adunate in jurul locuintei au inceput sa protesteze impotriva mijloacelor folosite de 
politie, iar un cetatean din grup a lovit un agent de politie, fiind nevoie de interventia altor colegi 
pentru a-l salva. Atunci un alt politist a tras mai multe focuri de arma dar, nereusind sa-i imprastie 
pe cei agitati, a tras direct in acestia, impuscand mortal pe Ciubotaru Gelu.  
Se mai retine ca, din podul locuintei incercuite au coborat Calin Florin si Ciubotaru Gelu care au 
incercat sa loveasca un politist iar acesta, pentru a evita lovitura, a tras mai multe focuri de arma 
asupra lui Calin Florin, dar intrucat acestia continuau deplasarea au fost impuscati de un alt politist 
afalt in apropiere. In urma acestui incident Calin Florin a decedat. 
In timpul operatiunii de capturare s-a apropiat de locul incidentului si minorul Vatu Vasile, care a 
fost lovit de un cartus ce a penetrat un paravan confectionat din PFL, minorul suferind leziuni ce au 
necesitat pentru vindecare 12-14 zile ingrijiri medicale.  
Fata de subcomisarul Cazacu Daniel, care l-a impuscat mortal pe numitul Calin Florin si 
inspectorul principal Niculaita Niculae, care l-a impuscat mortal pe Ciubotaru Gelu si a vatamat 
corporal prin impuscare pe Ciuboaru Ovidiu si Vatu Vasile, s-a dispus neinceperea urmaririi penale 
pentru infractiunea de omor prev de art. 174 al.1 C.pen. si lovire sau alte violente prev. de art. 180 
al.2 C.pen. in temeiul prev. de art. 10 lit.e coroborat cu art.44 al.2 C.pen. constatandu-se ca 
lucratorii de politie s-au aflat in legitima aparare actionand pentru inlaturarea atacului indreptat 
impotriva lor sau al celorlalti politisti din apropiere.  
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Impotriva rezoluitiei de neincepere a urmaririi penale Romani CRISS si victimele in nume propriu 
au facut plangere la procurorul ierarhic superior, respectiv Procurorul General al Parchetului de pe 
langa Curtea de Apel Bacau.  
Raspunsul Procurorului General din 3.12.2003 cu nr.1259/II/2/2003 precizeaza: “plangerea 
formulata de dvs. (n.n.Romani CRISS) in numele numitilor C.V,C.E si R.A din orasul Buhusi, 
cartierul Orbic, impotriva solutiei de neincepere a urmaririi penale adoptata in dosarul 
nr.104/P/2002 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau este neintemeiata.  
Din verificarea intregului material prealabil inceperii urmaririi penale rezulta ca, numitii Calin Florin 
si Ciubotaru Ovidiu, data in urmarire generala, in momentul soamarii de a se preda organelor de 
urmarire, l-au lovit cu un topor pe lucratorul de politie Sava Cornel Vasile si se reprezeau sa-i 
loveasca pe subcomisarul Cazacu Daniel si inspectorul principal Niculaita Nicolae. Rezulta in mod 
indubitabil, ca lucratorii de politie s-au aflat in legitima aparare fiind intrunite prevederile art.44 al.2 
C.pen., in momentul in care au folosit aramamentul din dotare. In ceea ce priveste ranirea 
minorului V.V.. lipseste cu desavarsire latura subiectiva a infractiunii prevazute de art.180 al.2 Cod 
Penal”334. 
Impotriva rezolutiei de neincepere a urmarii penale dispuse de Procurorul General se va formula 
plangere la instanta de judecata, respectiv Curtea de Apel Bacau.  
 
Considerente ale Romani CRISS in solutionarea legala a cazului  
 
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, 
respectiv al protejarii organelor de ordine care au actionat abuziv, lipsiti de orice coordonare, 
incalcand dispozitiile imperative ale reglementarilor privind modul de folosire al 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 Ciubotaru Gelu si a lui Calin Florin contravine art.2 al Conventiei 
Europene a Drepturilor Omuli care garanteaza dreptul la viata cat si art.8 ce se refera la dreptul la 
viata familiala si privata. Ranirea lui Vatu Vasile, Ovidiu Ciubotaru si a lui Mirel Ciubotaru 
reprezinta o incalcare a art. 3 a 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 2001ca:  ”…102.  Articolul 2, care asigura dreptul la viata si precizeaza circumstantele in care 
se poate justifica deprivarea de viata, constituie una din 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). 
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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 cea mai apropriata de a formula o plangere sau 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 comisa 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 vor 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 
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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 
nu 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).  
 
Conventia - Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale, adoptata la Strasbourg la 1 februarie 
1995, ratificata de Romania prin Legea 33/1995, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 82 din 4 
mai 1995, prevede in art. 6: „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,....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 » 
Situatia de fapt creata prin interventia fortelor de ordine in Buhusi, constituie o incalcare a art.6 al 
Conventiei Cadru. Consideram ca aceasta reitereaza si reconfirma Opiniile exprimate de Comitetul 
Consultativ in Avizul privind Romania adoptat  în 6 aprilie 2001 ce contine propunerile de concluzii 
si recomandari cu privire la implementarea articolului 6: “Comitetul de Ministri concluzioneaza ca 
sînt motive de preocupare în ceea ce priveste cazurile de rele tratamente a membrilor comunitatii 
rome de catre politie si ca situatia actuala nu este compatibila cu articolul 6, paragraful 2 al 
Conventiei Cadru…. Comitetul de Ministri concluzioneaza ca, la perchezitiile locuintelor rromilor 
sau arestarea suspectilor rromi, politia utilizeaza disproportionat forta, ca descinderile nocturne ale 
politiei, însotite de violenta, se produc înca în România si ca situatia actuala nu este compatibila cu 
articolul 6, paragraful 2 al Conventiei Cadru. Comitetul de Ministri recomanda ca Guvernul sa puna 
capat acestor practici si sa aiba în vedere alte masuri destinate sa îmbunatateasca relatiile dintre 
minoritati si politie, cît si sa întareasca spiritul de toleranta al fortelor de politie”. 
De asemenea, prin Rezolutia 5/2002 asupra punerii in practica a Conventiei - cadru pentru 
protectia minoritatilor nationale de catre Romania, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei 
examinand avizul Comitetului Consultativ si comentariile scrise ale guvernului roman; 1. Adopta 
concluziile referitoare la punerea in practica a Conventiei - cadru de catre Romania:” ….- In ciuda 
disponibilitatilor autoritatilor de a accelera integrarea sociala a rromilor, in aceasta privinta subzista 
reale probleme, in mod special acte de discriminare comise in numeroase sectoare ale societatii si 
dezechilibre socio-economice importante intre o mare parte a populatiei de rromi si restul 
populatiei, precum si in ceea ce priveste tratamentul acestora de catre unii reprezentanti ai ordinii 
publice. 2. Recomanda ca Romania sa tina cont, in mod expres, de concluziile enuntate in 
sectiunea 1 de mai sus, precum si de diverse comentarii care figureaza in avizul consultativ”.  
 
Adevarata situatie de fapt confirma nelegalitatea rezolutiei 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 si de mentalitate si usurinta cu care vietile pot fi suprimate dupa bunul plac al 
fiecaruia. In realitate, din relatarile martorilor oculari rezulta o cu totul alta situatei de fapt decat cea 
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sustinuta de catre organele de ordine. Astfel, in ceea ce priveste victima Ciubotaru Gelu (tatal 
unuia dintre urmaritii general si intretinator a cinci copii) unul dintre martorii prezenti la incident 
arata ca aceasta a fost impuscat in timp ce se ducea spre fantana sa duca apa pentru copii, in 
urma unei altercatii cu unul dintre jandarmi. Martorul arata ca Ciubotaru Gelu „s-a luat la incaierare 
cu un jadarm. Un alt jandarm dupa gard a tras cu pusca de vanatoare in Gelu 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 a-ti tras, acum descurcati-va. Fratele lui Gelu s-a dus sa-l scoata de acolo si a tras si in el 
ranindu-l in palma stanga.”In ceea ce priveste victima Calin Florin, mama proprietarei imobiliului in 
care s-au desfasurat evenimentle arata ca a auzit 2 impuscaturi, moment in care unul din urmaritii 
afalti in podul casei a strigat sa inceteze focul ca au fost ranite 2 persoane, dupa care a coborat si 
s-a predat. Cand a coborat si Calin Florin unul dintre gardieni l-a impuscat in abdomen de la 2 
metri, cartusul trecad 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 Calin Florin „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 Vatu Vasile 
a carui singura vina a fost aceea de a se fi aflat in mod intamplator in multimea de curiosi adunata 
la locul incidentului, acesta fiind ulterior internat cu diagnosticul plaga impuscata la spitalul din 
localitate. Concluziile procurorului privind impuscarea lui Vatu Vasile, 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 Vatu Vasille 
lipsecte cu desavrasire latura subiectiva a infractiunii, cu alte cuvinte intentia in impuscare.  
Insa rana provenita din impuscare minorului este tipica unei impusari directe fara intampinarea 
vreunui obstacol. Daca impusacarea s-ar fi realizat prin penetrearea, in prima faza, a paravanului 
confectiont din P.F.L., urmele secundare impusacarii ar fi fost retinute pe acest material. Rana 
minorului insa contrazice ipoteza retinuta de procuror. Mai mult, 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, putand sa le raneasca avand in vedere ca au folosit 
armamentul din dotare.      
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Amenda abuziva si esec in solutionarea leagala a cazului     
 
CRISS si P.F. vs. DGPMB - Sectia 18 Politie Bucuresti 
 

In data de 12.07.2002, cu ocazia zilei de nastere a fratelui sau, P.F. a sarbatorit evenimentul alaturi de mai 
multi invitati, la domiciliul sau din cartierul Zabrauti – Bucuresti. Potrivit Declaratiei acesteia, “…fiind vineri 
seara am sarbatorit ceva mai galagios”, motiv pentru care alte persoane, vecini, au solicitat interventia 
politistilor de la Sectia 18 Politie - Bucuresti. Dusa la Circa 18 Politie Bucuresti, in jurul orei 21.30, P.F. este 
amendata contraventional cu suma de 50.000.000 lei (aproximativ 1.500 Euro)335. 

 
Avand in vedere cuantului mare al amenzii, aproximativ 1.500 Euro, si tinand cont de situatia 
sociala a familiei P.F., Romani CRISS a contractat un avocat care sa reprezinte contestatoarea in 
fata instantei de judecata, pentru anularea procesului verbal de constatare a contraventiei si 
exonerarea de plata amenzii.  
 
Procesul verbal de constatare a Contravetiei, seria AS, nr. 426523/13.07.2002 
 
Din Procesul-verbal de constatare a contraventiei, seria AS, nr. 426523/13.07.2002, reiese ca “In 
ziua de 13.07.2002, ora 00.20…a provocat si a participat efectiv la scandal in timp ce se afla pe 
palierul…, tulburand fara drept linistea locatarilor din bloc”. Temeiul legal invocat de agentul 
constatator il constituie Legea 61/1991, republicata, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a 
unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice336, in speta: Art. 2. pct. 26: “provocarea 
ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri publice”; Art. 2. pct. 29: “tulburarea linistii 
locatarilor intre orele 22.00 – 08.00, prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui 
aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor 
juridice situate in imobile cu destinatia de locuinte sau in imediata vecinatate a acestora”.  
Procesul-verbal este semnat de martorul M.J., si el invitat la sarbatorirea zilei onomastice a fratelui 
contravenientei iar P.F. refuza sa semneze, motivand ca nu cunoaste situatia, mentiunile de refuz 
fiind consemnate in procesul-verbal.   
In ceea ce priveste cuantumul amenzilor cotraventionale, Legea 61/1991, republicata a fost 
completata de Legea 169 din 10 aprilie 2002, privind modificarea Codului penal, Codului de 
procedura penala si a unor legi speciale337. 
Astfel, pentru incalcarea: art. 2 pct. 26 se prevede o amenda contraventionala cuprinsa intre 
700.000 si 40.000.000 lei (20 Euro si 1.100 Euro) sau inchisoare contraventionala de la 15 zile la 3 
luni; art. 2 pct. 29 se prevede o amenda contraventionala cuprinsa intre 1.500.000 si 100.000.000 
lei (40 Euro si 3.200 Euro) sau inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni. 
 
 
 
 
 
 

������������������������������ �������������
����A se vedea in acest sens, Procesul-verbal de constatare a contraventiei, seria AS, nr. 426523/13.07.2002, incheiat de 
Sectia 18 Politie – Bucuresti; Pentru detalii cu privire la starea de fapt a se vedea raportul de documentare realizat de 
Romani CRISS, disponibil la adresa www.romanicriss.org, Drepturile Omului – Baza de Date;�
����Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000;�
����Publicata in Monitorul oficial, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2002;�
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Sentinta civila nr. 643 pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti 
 
P.F. a contestat procesul-verbal de constatare a contraventiei, prin plangerea depusa la Sectia 18 
Politie - Bucuresti, nr. 1248026 din 31.07.2002, in termenul legal de 30 de zile, plangerea revenind 
spre competenta solutionare Judecatoriei Sector 5, Bucuresti338. In sedinta publica din data de 
14.02.2003 este pronuntata si Sentinta civila a cauzei. Instanta de judecata, deliberand si 
analizand intreg materialul probator adiministrat in cauza339 retine urmatoarea situatie de fapt: “La 
data de 13.07.02 este incheiat…procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei….prin 
care s-a retinut faptul ca in seara zilei de 12-13.07.02, sarbatorind ziua de nastere a fratelui sau…a 
tulburat linistea locatarilor din imobilul in care domiciliaza…participand la scandalul de pe 
palierul…”.  Instanta mai retine in speta ca nu exista nici o cauza de nulitate absoluta a procesului-
verbal contestat si ca in conditiile in care contravenientei ii revenea obligatia de a prezenta probe 
pentru dovedirea nelegalitatii sau netemeiniciei actului, respectiv pentru sustinerea motivelor 
invocate in plangerea sa, in conformitate cu dispozitiile art. 1169 C.civ.340, forta probanta a 
procesului-verbal nu a fost rasturnata. De asemenea, instanta, tinand seama ca nici din dispozitiile 
martorilor audiati nu rezulta netemeinicia procesului-verbal de contraventie atacat, in temeiul art. 
34 din OG 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor341, in numele legii, HOTARASTE: 
<Respinge plangerea formulata de contestatoare…ca neintemeiata>”. Recurenta P.F a formulat 
recurs la sectia contencios administrativ a Tribunalului Municipiului Bucuresti, in termenul de 15 
zile de la comunicarea Sentintei civile 643/12.02.2003342. Primul termen de judecata in faza de 
Recurs a fost in data de 27.05.2003, recursul fiind respins de Tribunal.  
 
Considerente ale Romani CRISS in solutionarea legala a cazului  
 
Din interpretarea celor doua texte de lege invocate in procesul-verbal de constatare a 
contraventiei, se observa ca acestea se refera la scandaluri produse “in locuri sau localuri publice” 
(art. 2 pct. 26) si “tulburarea linistii locatarilor <intre orele 22.00 – 08.00…in localurile si sediile 
persoanelor juridice>”; 
Consideram ca aceste dispozitii legale nu sunt aplicabile in cauza, deoarece petrecerea din data 
de 12.07.2002 a avut carater privat, aceasta desfasurandu-se in locuinta contestatoarei, si nu in 
“locuri” sau “localuri publice”, ori “in sediile persoanelor juridice”; De asemenea, petrecerea a 
incetat in jurul orei 21.30, cand agentul constatator a sosit la locuinta contestatoarei (nu intre orele 
22.000 – 08.00, asa cum prevede textul de lege); 
Cu privire la ora si data la care s-a incheiat procesul-verbal de constatare a contraventiei, seria AS, 
nr. 426523/13.07.2002, aceasta este 00.20, in data de 13.07.2002, fata de orele 21,30 in care 

������������������������������ �������������
��	�Cu privire evolutia procesului in fata instantei judecatoresti, a se vedea raportul de documentare realizat de Romani 
CRISS, la adresa www.romanicriss.org, Drepturile Omului – Baza de date;�
��
�Materialul probator analizat, asa cum reiese din Sentinta civila 643/14.02.2003, este: procesul-verbal de constatare a 
contraventiei (Seria AS, nr. 426523/13.07.02) – fila 4, cuponul de pensie al reclamantei (fila 8), fotocopie a certificatului de 
nastere al contestatoarei (fila 6), certificatul de nastere al fratelui contestatoarei (fila 18), certificatul de expertiza medicala a 
persoanelor cu handicap care necesita protectie speciala (fila 7) si proba testimoniala fiind audiati martorii S.N. si M.J., ale 
caror decalaratii au fost consemnate si atasate la filele 23, respectiv 24 din dosar;�
����Art. 1169 C.Civ. dispune urmatoarele: “Cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca”;�
����Art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 prevede ca: “Instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta 
a fost introdusa in termen legal asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, 
administreaza orice alte probe prevazute de lege….si hotaraste asupra sanctiunii… ”;�
����Romani CRISS a asigurat asistenta legala pentru recurenta si in faza de recurs; In acest sens vezi Contractul de 
asistenta juridica 106309 din 25.03.03;�
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agentul constatator s-a aflat la locul destinat. Prin inregistrarea Ptrocesului Verbal la o ora diferita 
de constatarea cauzei, se arata tratamentul abuziv si discriminatoriu al agentului constatator, 
facand posibil incadrarea faptei la un alt articol din textul de lege. De asemenea, P.F. a fost 
chemata si audiata la sectia de Politie 18 intre orele 21,30 – 22,00, timp in care i s-a luat 
declaratie. Procesul Verbal de constatare a contraventiei a fost comunicat prin serviciul Postei 
Romane catre P.F.  
Din declaratiile martorilor audiati la termenele de judecata ulterioare (Dosar civil 8220/2002), reiese 
ca reprezentantii Sectiei 18 Politie Bucuresti au sosit undeva in jur de ora 21.30, ce ar insemna 
neaplicarea prevederilor art. 2 pct. 29 din Legea 61/1991, republicata, care se refera la “tulburarea 
linistii locatarilor intre orele 22.00 – 08.00”; 
Instanta de judecata nu a apreciat diferenta de timp precizata in declaratiile martorilor audiati in 
cauza, respectiv ora 21.30, in data de 12.07.2002, cand soseste agentul constatator, si ora la care 
este incheiat procesul-verbal de constatare a contraventiei, 00.20 in data de 13.07.02; 
De asemenea, instanta de judecata nu a apreciat faptul ca art. 2 pct. 29 face referire la “tulburarea 
linistii locatarilor…prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare”, in 
timp ce din Declaratia martorului M.J, in sedinta publica din data de 14.02.03, reise ca “Aveam un 
aparat muzical pe care il dadusem la o intensitate medie”. Nici in aceasta situatie nu s-a luat in 
copnsiderare volumul de intentisate a aparatului musical care nu depasea intensitate normala. 
Fata de acest caz, Romani CRISS aprecieaza ca exista un tramament diferentiat aplicat de catre 
agentul constatator unei personae datorita apartenentei sale la un grup etnic, tratament de care a 
tinut cont in aplicarea masurilor impuse de lege intr-un mod discriminatoriu. De altfel, in aplicarea 
masurilor contraventionale de catre organelle abilitate, exista temerea unor situatii similare si in 
alte cazuri in care au fost implicate persoane de etnie roma. Nu exista un mecanism de control si 
evaluare a modului in care agentul aplica masurile impuse de lege fara sa tina cont de gravitatea 
faptei sanctionate sau mai mult a prejudiciului adus linistii si ordinii publice si mai ales a cazurilor in 
care sunt implicati etnici romi. Romani CRISS considera ca acest caz reflecta multe din 
comportamentele subiective si discriminatorii ale agentilor de ordine publica fata de etnicii romi. 
Mai mult, este un semnal de ingrijorare asupra modului in care cele doua instante de judecata au 
apreciat ca nejustificate motivele de anulare sau reducere a cuantumului amenzii, tinand cont de 
“gravitatea faptei” cat si de abuzul exercitat de agentul constatator prin incheierea Procesului 
Verbal la o alta ora decat cea constatata. 
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Capitol VI: Concluzii  
 
 
Politicile guvernamentale fata de romi in Romania: o perspectiva neguvernamentala asupra 
implementarii strategiei guvernului de imbunatatire a situatiei romilor  
 
• Începând din iulie 2002, Comitetul Mixt de Monitorizare �i Implementare al Strateigie 

Guvernului s-a întrunit doar de sapte ori, de cele mai multe ori cu participarea unor delega�i de 
rang inferior numi�i de c�tre Secretarii de Stat din fiecare minister. De cand s-a infiintat 
comitetul mixt, presedintele si membrii au fost schimbati in permanenta. In anul 2003, cel putin 
din perspectiva Romani CRISS, acesta nu s-a intalnit decat o singura data in 18 decembrie 
2003, cand s-au inclus noi organizatii insa altele au fost excluse fara a exista un criteriu stabilit 
in acest sens si pus in dezbaterea tuturor membrilor Comitetului.  

• Au fost formate 16 comisii la nivel ministerial pentru a supraveghea activit��ile de 
implementare a Strategiei care �in de competen�a ministerelor.  Din pacate, doar o mica parte 
din aceste comisii se intalnesc la un anumit interval de timp, iar de cele mai multe ori expertul 
rom nu este chemat.  

• La angajarea expertilor in prefecturi sau in primarii au existat solicitari ca acestia sa fie 
recomandati de o singura organizatie a romilor cu profil politic.  

 
Politicile guvernamentale fata de romi in Romania – perspectiva institutiilor internationale: 
Comisia Europeana      
 
• O constanta prezenta in Rapoartele Comisiei din perioada 1998-2003 este identificarea 

discriminarii manifestate impotriva persoanelor apartinand minoritatii etnice a Romilor. In toate 
aceste rapoarte sunt exprimate motive de îngrijorare in ceea ce priveste numeroasele exemple 
de discriminare in diversele sfere ale vie�ii, in educatie sau munca, brutalitatea Politiei, 
hartuirea si violenta îndreptata impotriva Romilor, discriminarea in accesul la locuri publice sau 
in anunturile publicitare de angajare.  

• Raportul Comisiei din 2002 apreciaza progresele inregistrate in implementarea Strategiei 
privind romii dar, pe de alta parte sunt mentionate si aspectele negative ce �in de lipsa 
fondurilor in implementarea Strategiei, absenta unei coordon�ri a mecanismelor de 
implementare a acesteia si solu�ionarea problemei locuintelor in contextul strategiei. De�i 
legislatia anti-discriminare inca nu este opera�ionala, se mentioneaza primele sanc�iuni 
aplicate angajatorilor si ziarelor care au publicat anun�uri discriminatorii.     

• Increderea Guvernului in Partida Romilor de a implementa si monitoriza strategia este un motiv 
de ingrijorare, deaorece a condus la o excludere efectiva a altor organizatii de romi343. 

 

������������������������������ �������������
����Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2003, Capitolul „Drepturile minoritatilor si 
protectia minoritatilor”;�
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Situatia respectarii Drepturilor Omului in Romania din perspectiva Comisiei Europene in 
2003   
 
• In ceea ce priveste problematica drepturilor omului Raportul Comisiei Europene din 2003 

mentioneaza faptul ca: „Romania continua sa respecte drepturile omului si lbertatile 
fundamentale. Aceasta a fost concluzia Opiniei din 1997 si a rapoartelor ulterioare si s-a 
confirmat in ultimul an.  

• Un numar de lipsuri din cadrul legislativ care au fost mentionate in Raportul de anul trecut (n.n. 
2002) nu a fost rezolvat inca. (ex. discriminarea indirecta si inversarea sarcinii probei). Si 
cadrul legal trebuie revizuit pentru a clarifica rolul Consiliului National in ceea ce priveste 
institutiile publice344.  

• Autoritatea legala a Consiliului National de a emite sanctiuni este neclara. In general, este 
necesara o transparenta mai mare privind modul in care Consiliul National isi indeplineste 
activitatile”.  

• Desi membrii personalului existent au demonstrat o motivatie considerabila si abilitate in 
indeplinirea functiilor, per total, resursele de personal sunt limitate si nu pot face fata 
mandatului ambitios al Consiliului. Trebuie acordata o atentie speciala clarificarii rolurilor 
departamentelor tehnice si intarirea departamentelor legale si de anchete.  

• Dupa cum s-a mentionat in raportul de anul trecut, faptul ca Consiliul National ramane 
administrativ in subordonarea guvernului pare sa ii limiteze capacitatea de a actiona 
indpendent. Doar un singur membru al Colegiului Director provine din grupurile vulnerabile 
care constitutie mandatul Colegiului345.  

• In ceea ce priveste Politia, in ciuda unor progrese inregistrate, s-a realizat un progres greu 
masurabil in privinta cresterii eficientei politiei. Noua legislatie nu a fost insotita de o 
modernizare a structurilor politienesti, iar fortele romane de politie un organism centralizat, cu 
slaba expunere la principii precum transparenta, responsabilizare, management eficient sau 
politici moderne de resurse umane.  

• Cazurile de violenta excesiva a politiei impotriva suspectilor, chiar si in cazul infractiunilor 
marunte, au continuat in timpul perioadei de raportare. Cateva dintre aceste cazuri au implicat 
uzul de arme de foc si ofiterii de politie se bucura de o oarecare imunitate daca folosesc 
armele de foc in scopul indeplinirii indatoririlor de serviciu346. 

• Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a pronuntat 34 de hotarari impotriva Romaniei in 
timpul perioadei de raportare. Cea mai importanta dintre aceste hotarari (Pantea vs. Romania) 
a decis ca Romania a incalcat Articolele 3, 5 si 6 ale Conventiei Europene pentru Drepturile 
Omului. Conluziile privind tratamentul inadecvat in inchisoare, arest ilegal, detentie excevi de 
lunga inainte de a vedea un judecator si incapacitatea de a inchide un caz in timp rezonabil. In 
ce priveste procedurile de arest, constatarile Curtii au fost semnificative deoarece au decis ca 
procurorii romani nu pot fi considerati magistrati independenti si, in concluzie, nu pot emite 
mandate de arest. Autoritatile romane s-au adresat lipsurilor administrative identificate de 
Curte desi trebuie notat ca cea mai serioasa parte a hotararii a avut legatura cu 
comportamentul anumitor oficiali publici.   

 
 
������������������������������ �������������
344 Idem; 
����Idem;�
����Idem;�
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Legislatia anti-discriminare: un pas inspre criteriul politic de aderare la Uniunea Europeana    
 
• Cadrul legal al protectiei minoritatilor din Romania, sub aspectul combaterii tuturor formelor de 

discriminare, a fost largit prin adoptarea ordonantei guvernamentale nr.137 din 31 august 
2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 431 din 2 septembrie 2000. Raportul 
Comisiei Europene din anul 2000 a apreciat adoptarea Ordonantei drept ”un pas foarte pozitiv” 
dar a sustinut mai departe ca “vor fi necesare atat o legislatie secundara cat si aranjamente 
institutionale inainte ca prevederile continute in Ordonanta 137 sa fie aplicate. Ca urmare, este 
prea devreme pentru a evalua eficacitatea acestor masuri”347.   

• Ordonan�a de Guvern nr. 137/2000 aprobata prin legea 48/2002, în mod considerabil 
completeaz� prevederile legislative interna�ionale deja în vigoare în România, cu prec�dere 
Conven�ia interna�ional� cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial�. Legea 
pentru aprobarea ordonan�ei privind prevenirea �i sanc�ionarea tuturor formelor de 
discriminare interzice discriminarea de c�tre autorit��ile publice, persoane juridice de drept 
privat, �i persoane fizice pe motive de ras�, na�ionalitate, origine etnic�, religie, limb�, sex sau 
orientare sexual�.  

• Ordonan�a 137, în forma sa adoptat�, de�i important� pentru remedierea lipsei de prevederi 
legislative interne la îndemâna luptei împotriva discrimin�rii, nu se conformeaz� cerin�elor 
directivei Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC, "care implementeaz� principiul 
tratamentului egal între persoane f�r� deosebire de origine rasial� sau etnic�".  

• Organismul specializat de sanctionare a faptelor de discriminare, CNCD, in forma in care este 
prezentat in Ordonanta 137/2000 este organ al administratiei publice centrale, in subordinea 
Guvernului. Asa cum sublinieaza si Raportul ECRI privind Romania, unui asemenea mecanism 
trebuie sa i se asigure independenta fata de Guvern sau sfera politica.  

• Prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003 sunt aduse unele modificari prin care se incearca 
aducerea prevederilor legislative interne in armonie cu standardele minimale prevazute in 
Directivele Uniunii Europene. Astfel, este prevazuta definitia discriminarii indirecte, 
introducerea unei circumstante agravante in cazul in care discriminarea se bazeaza pe doua 
sau mai multe criterii, includerea implicita a victimizarii, medierea prin solu�ionarea pe cale 
amiabil� a conflictelor ap�rute în urma s�vâr�irii unor acte/fapte de discriminare, acordarea de 
asisten�� de specialitate victimelor discrimin�rii, marirea cuantumului amenzilor si obligatia 
persoanelor fizice sau juridice de a depune toate diligentele necesare si cerute de CNCD in 
controlul efectuat.    

• Desi reprezinta un pas inainte in armonizarea legislatiei anti-discriminare din Romania, 
aceasta Ordonanta nu are in vedere decat partial, standardele minimale prevazute de Directiva 
43/200/EC si 78/2000/EC a Uniunii Europene. Mai mult aparitia unor concepte in ordonan�a nu 
este clara si explicita. De exemplu, medierea prevazuta ca atribuite a CNCD in solutionarea pe 
cale amiabil� a conflictelor ap�rute în urma s�vâr�irii unor acte/fapte de discriminare. In primul 
rând, este imperios necesar reglementarea no�iunii de „mediere” în legisla�ia noastr�. Pe de 
alta parte, este necesara crearea prin intermediul unei legi organice a unei structuri 
organizatorice a CNCD-ului, care s� cuprind� departamente separate, cu atribu�ii distincte, 
neconflictuale. Este inadmisibil ca acelea�i persoane s� medieze p�r�ile, iar apoi, în caz de 
neîn�elegere, s� constate �i s� sanc�ioneze faptele de discriminare. 

������������������������������ �������������
����Vezi Uniunea Europeana, Raportul de progres al Comisiei Europene privind tarile candidate la UE: Romania, p.21, 2001.�
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• De asemenea se prevede si acordarea de asisten�� de specialitate victimelor discrimin�rii. In 
schimb este neclar, pana in momentul actual, si in lipsa unei practici in acest sens, nu putem 
spune ca expresia de „asistenta de specialitate” este conforma cu prevederile Directivelor 
europene.   

• La initiativa Fundatiei pentru o Societate Deschisa - Bucuresti, un grup de experti, 
reprezentand organizatii neguvernamentale cu preocupari in domeniu, s-a reunit pentru a 
analiza si redacta observatiile comune, pe marginea textului de modificare al CNCD. Astfel a 
fost redactat un Document de pozitie care reprezinta rezultatul lucrului în comun �i pozi�ia 
comun� a organiza�iilor membre in grup fiind transmis Consiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii in 31iulie 2003.   

• In data de 25.11.2003 proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei 77/2003 a fost aprobat 
de Senat cu amendamente, majoritatea fiind cele indicate de Grupul organizatiilor 
neguvernamentale.  In forma aprobata de Senat au fost introduse amendamente cu privire la: 
ordinul de a discrimina, victimizarea, hartuirea, mijloacele de proba inclusiv inregistrari audio 
video, calitatea procesuala activa a organizatiilor neguvernamentale. Nu s-a inclus inversarea 
sarcinii probei si conceptul de adaptare rezonabila. Termenul dizabilitate a fost modificat cu cel 
de handicap.  

 
Organizatiile romilor si influentarea legislatiei anti-discriminare in Romania  
 
• Preocuparea organizatiei Romani CRISS fata de problemtaica legislatiei anti-discirminare si a 

politicilor de prevenire si combatere a discriminarii fata de romi, s-a manifestat si prin 
implementarea proiectului CRISS "Influen�area politicilor de combatere a discrimin�rii fata de 
romi si implementarea legisla�iei anti-discriminare in România”, sprijinit de Funda�ia pentru o 
Societate Deschisa prin programul Campaniile Societatii Deschise.  

• In cadrul acestui proiect, la propunerea CRISS s-a realizat „Recomandarea de politica 
generala privind legisla�ia anti-discriminare si politicile de combatere a discrimin�rii fata de 
romi in România”. Acesta reprezinta un document de referin�a elaborat de Romani CRISS si a 
fost propus spre dezbatere in vederea discut�rii si adopt�rii asocia�iilor de romi din România.   

 
Combaterea discriminarii etnice prin proceduri judiciare: aplicarea legislatiei anti-
discriminare in Romania 
 
• Din pacate, pe parcursul anului 2000 si pana in 2002, plangerile care au vizat discriminarea nu 

au fost adresate Consliului National pentru Combaterea Discriminarii. Acest fapt nu s-a datorat 
lipsei plangerilor, a cunoasterii legii sau a institutiei. Pur si simplu, cele 60 de zile de la intrarea 
in vigoare a Ordonantei nr .137/2000 pana la constituire nu au fost realizabile. Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii a devenit functional abia spre mijlocul anului 2002, 
data la care aceasta institutia nu a aplicat nici o sanctiune. 

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

• Daca in unele cazuri, Oficiul pentru Protectia Consumatorului si-a exprimat lipsa de 
competenta in cazuri privind refuzul nejustificat de a vinde bunuri persoanelor apartinand 
minoritatii rome, in alte cazuri inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorului au 
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sanctionat in baza art.1 lit.k din legea 12/1990 refuzul nejustificat al vanzarii unor bunuri de 
catre prestator, datorita apartenentei etnice a potentialilor cumparatori.  

• Romani CRISS a monitorizat cazuri privind publicarea in presa scrisa, in special la Rubricile de 
Mica Publicitate a ziarelor si chiar la Agentiile de Ocupare si Formare a Fortelor de Munca, a 
anunturilor discriminatorii de angajare, vanzare sau inchiriere de bunuri si servicii de catre 
firme private sau persoane fizice. In baza legii 148/2000 privind publicitatea, pentru prima oara 
in Romania un ziar de mare tiraj a fost sanctionat pentru discriminare.  

• La începutul lunii august 2002, membrii Colegiului Director si pre�edintele Consiliului National 
pentru Combaterea Discriminarii erau prezentati in mod oficial publicului din Romania. Totusi, 
pana la sfarsitul anului 2002 nici o sanc�iune nu fusese insa aplicata de aceasta institu�ie in 
ceea ce prive�te discriminarea etnica.  

• Analizand situatia sanctiunilor aplicate, de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 
in situatii de discriminare etnica (roma), din primsa proceselor verbale de constatare si a 
plangerilor contraventionale aferente, o singura sanctiune cu amenda contraventionala in 
cuantum de 5.000.000 lei a fost achitata de contravenient, restul sanctiunilor cu amenda 
contraventionala (8 milioane, 4 milioane respectiv 2 milioane) fiind inlocuite de catre instantele 
de judecata in avertisment. In alte trei situatii, procesele verbale nu au fost constestate, intru-
cat sanctiunea dispusa de CNCD a fost avertisment.  

• Este injust, ca dupa o perioada de 3 ani de la adoptarea unei legislatii anti-discriminare in 
Romania, abordarea institutiilor si in special a instantelor de judecata, in ceea ce priveste 
sanctionarea discriminarii sa fie aceea de prevenire, invocandu-se probabil noutatea 
domeniului, situatia socio-economica sau necesitatea de informare a publicului.  

• Aceeasi politica de prevenire este aplicata si in cazul anunturilor discriminatorii cu motivatie 
etnica, nefiind dispusa sanctiunea contravenntionala cu amenda in nici unul din cazuri. Totusi, 
rapoartele institutiilor internationale, intre care, Comitetul Consultativ al Conventiei Cadru 
pentru Protectia Minoritatilor Nationale, ECRI-Comsia Europeana impotriva Rasismului si 
Intolerantei cat si Comisia Europeana in Rapoartele de tara privind procesul de accedere la 
Uniunea Europeana a Romaniei, toate mentioneaza, inca din anul 2000, problema anunturilor 
discriminatorii, manifestandu-se ingrijoararea in ceea ce priveste prezenta acestora si mai ales 
faptul ca raman nesanctionate.  

• Am putea caracteriza segregarea romilor în sistemul educa�ional românesc ca fiind o 
segregare de facto. Segregarea de facto, în cazul românesc, nu este o consecin�� a legii/ a 
unei politici oficiale, ci o manifestare a tradi�iei, prejudec��ilor �i iner�iei. Separarea fizic� a 
minorit��ii de majoritate nu este impus� prin lege �i nu exist� obstacole legale în dep��irea 
situa�iei de separare.  

• Formularea problemei în termeni de segregare a romilor în educa�ie ca si a discriminarii 
romilor in diferitele domenii ale vie�ii, este evident, ca nu se bucur� de recunoa�terea de c�tre 
oficialit��i a termenului ca atare. Este de presupus c� oficialii din educa�ie, si nu numai, nu sunt 
dispu�i s� accepte c� exist� �coli segregate în sistem sau discriminare.   
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Cadrul legislativ intern privind organizarea si functionarea politiei romane   
 
• In Romania, in prima jumatate a anului 2002 au fost adoptate doua acte normative, care 

reglementeaza pe de o parte organizarea si functionarea politiei romane, iar pe de alta parte 
statutul politistului;�

• Organizarea si functionarea politiei romane este reglementata in continutul Legii nr. 218 din 
23 aprilie 2002. Astfel, “Politia Romana…este institutia specializata a statului care exercita 
atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei…respectarea 
ordinii si linistii publice, in conditiile legii”. Acelasi act normativ reglementeaza faptul ca printre 
atributiile principale ale politiei romane se numara si aceea de a “apara...integritatea corporala 
si libertatea persoanelor…”;�

• Statutul politistului este reglementat in continutul Legii nr. 360 din 6 iunie 2002; Actul normativ 
prevede ca “Politistul este un functionar public civil, cu statut special…investit cu exercitiul 
autoritatii publice” si care “…isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si sprijinul 
persoanei, comunitatii si institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu 
respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii”. 
“Politistul este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia 
si legile tarii…”, fiiindu-i interzis “sa foloseasca forta, altfel decat in conditiile legii” ori “sa 
provoace unei persoane suferinte fizice ori psihice cu scopul de a obtine de la aceasta 
persoana sau de la o terta persoana informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe 
care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau 
de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terte persoane”;�

• Urmarirea penala a politistilor se efectueaza de catre procuror sau de catre ofiteri de politie 
anume desemnati prin ordin al ministrului de interne, sub supravegherea procurorului, dupa 
caz, in conditiile legii, iar competenta de a efectua supravegherea urmaririi penale si de a 
judeca in fond infractiunile savarsite de politisti revine parchetelor de pe langa tribunale si 
tribunalelor – pentru infractiunile comise de catre agentii de politie, parchetelor de pe langa 
curtile de apel si curtilor de apel – pentru infractiunile comise de catre ofiterii de politie, pana 
la gradul de comisar sef, inclusiv, respectiv Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 
Justitie si Inaltei Curti de Casatie si Justitie – pentru infractiunile comise de chestorii de politie;�

• Pana la adoptarea Legii 360/2002 privind statutul politistului, competenta privind efectuarea 
urmaririi penale respectiv a judecarii cauzelor in care erau implicate politisti, revenea 
Parchetelor Militare de pe langa Tribunalele Militare Teritoriale si Tribunalelor Militare 
Teritoriale;�

 
Incadrarea juridica a cazurilor privind abuzul politiei – prevederi legale 
�

• In majoritatea cazurilor in care s-au exercitat acte de violenta documentate de Romani 
CRISS, victimele au necesitat pentru vindecare pana la 20 de zile de ingrijiri medicale, faptele 
intrand sub incidenta art 180 alin. 1 si 2 C.pen, privind lovirea sau alte violente; 

• In cazurile in care lovirile sau violentele au fost exercitate de un functionar public, aflat in 
exercitiul atributiilor de serviciu, fapta a constituit infractiunea de “purtare abuziva” in forma 
agravata, prevederile alin. 1 si 2 ale art. 180 C. pen, fiind absorbite in continutul acestei 
infractiuni; 
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• Alte prevederi legale invocate in cazurile documentate de CRISS, implicand reprezentanti ai 
statului, au privit “arestarea nelegala si cercetarea abuziva”, “supunerea la rele tratamente”, 
“tortura” sau “omorul”.  

 
Masuri dispuse de Politie in cadrul anchetelor administrative privind cazurile de purtare 
abuziva monitorizate de Romani CRISS 
• In majoritatea cazurilor, raspunsul Ministerului Administratiei si Internelor la scrisorile oficiale 

adresate de Romani CRISS, a avut in vedere faptul ca asupra victimelor nu s-au exercitat 
acte de violenta din partea organelor de politie; 

• Spre exemplu, intr-unul din cazuri, se precizeaza ca din verificarile efectuate de Ministerul 
Administratiei si Internelor, “politistul si cei doi padurari au actionat cu fermitate in calitate de 
garanti ai apararii avutului public…iar folosirea armamentului din dotarea politistului s-a 
efectuat in conditiile legii” (Cazul CRISS si V.V. vs. Politia Tarlungeni si Ocolul Silvic Sacele, 
judetul Brasov). In alt caz victimele nu au fost agresate fizic de catre politisti leziunile la care 
Romani CRISS s-a referit “putand fi rezultate in urma altercatiilor care au avut loc intre cei doi” 
(Cazul CRISS, K.E. si C.T. vs. Politia orasului Simleul Silvaniei, judetul Salaj), ori  
„…Verificarile efectuate la nivelul IPJ Neamt, au relevat existenta unor importante 
inadvertente intre aspectele prezentate dumneavoastra (Romani CRISS – n.n.) de catre cei 
doi tineri si cele rezultate din declaratiile unor persoane audiate ulterior, fapt ce exclude 
exercitarea fortei de catre politisti in efectuarea cercetarii penale…” (Cazul CRISS, D.N. si L.C 
vs. Postul de Politie al comunei Bahna, judetul Neamt); 

• Intr-un singur caz, Inspectoratul Judetean de Politie care a efectuat o cercetare prealabila, a 
propus ca ofiterul de politie sa fie sanctionat cu “avertisment” (ca forma de abatere 
disciplinara). Consiliul de Disciplina al Inspectoratului Judetean de Politie, intrunit pentru a 
analiza legalitatea si temeinicia cercetarii prealabile, a propus ca ofiterul de politie sa fie 
declarat nevinovat si sa nu i se aplice nici o sanctiune disciplinara, respectiv lucrarea sa fie 
clasata (Cazul CRISS si M.D. vs. Politia Municipiului Tulcea). 

 
Motivarile rezolutiilor de neincepere a urmaririi penale dispuse de Parchete in cazurile de 
abuz al politiei 
• In majoritatea cazurilor privind abuzurile politiei, documentate de Romani CRISS, rezolutiile 

parchetelor sesizate au fost de neincepere a urmaririi penale fata de invinuiti; 
• Prevederile legale invocate de procurori, in rezolutiile de neincepere a urmaririi penale, au 

avut in vedere raportarea la art. 10 C.proc.pen, privind “Cazurile in care punerea in miscare 
sau exercitarea actiunii penale este impiedicata”. Astfel, parchetele au decis ca: fapta nu 
exista (lit. a), fapta nu este prevazuta de legea penala (lit. b), fapta nu a fost savarsita de catre 
invinuit sau inculpat (lit. c), ori faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii 
(lit. d); 

• Intr-un caz, Parchetul de pe langa Curtea de Apel a dispus neinceperea urmaririi penale fata 
de politist pentru infractiunea de purtare abuziva trimitand dosarul spre solutionare 
judecatoriei, desi acesta se afla, in noaptea incidentului, in exercitiul atributiilor de serviciu, 
asa cum reiese din declaratia sa data in fata procurorului care a instrumentat cauza. In acest 
caz, consideram ca in mod incorect, parchetul a apreciat ca fapta nu constituie infractiunea de 
“purtare abuziva” in forma agravata ci “loviri sau alte violente”; 

• Au existat unele cazuri insa, in care, pe parcursul derularii procesului penal, victimele si-au 
retras plangerea, renuntand astfel la continuitatea procesului.     


