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Stimate Domnule Preşedinte,
Stimaţi Domni Deputaţi şi Lideri de grupuri parlamentare,
Coaliţia Anti-discriminare din România îşi manifestǎ îngrijorarea faţǎ de forma adoptatǎ de Senat a PL-x
nr. 854/2010, Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, anume în ce priveşte definiţia sarcinii probei în
domeniul antidiscrimin
ǎrii , art.20 alin.(6). Astfel, vă informăm că definiţia adoptatǎ de Senatul
României nu respectǎ definiţia sarcinii probei în domeniul antidiscrimin
ǎrii prevǎzutǎ în Directiva
Rasială (2000/43/EC) şi Directiva privind relaţiile de muncă (2000/78/EC), coroborate cu jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO, Cauza D.H. împotriva Cehiei, 2007). Un
proces echitabil în materia antidiscriminării presupune partajarea sarcinii probei între persoana care se
plânge cǎ a fost discriminatǎ şi persoana împotriva cǎreia s-a îndreaptat plângerea. Persoana care se
plânge c ǎ a fost discriminatǎ are sarcina sǎ demonstreze fapte din care se poate prezuma că a avut loc o
disciminare directă sau indirectă, iar celui împotriva căruia este îndreptată plângerea îi revine sarcina
să demonstreze că nu a avut loc o încălcare a egalităţii de tratament.
Proiectul de lege fiind în prezent în atenţia dumneavoastră, vă solicităm să susţineţi forma care sǎ fie în
concordanţǎ cu standardele Uniunii Europene. În acest sens, considerǎm cǎ amendamentul propus de
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bǎrbaţi din Camera Deputaţilor este mai apropiat
de definiţia european
ǎ a sarcinii probei în domeniul antidiscriminǎrii.
Solicităm liderilor
grupurilor parlamentare să supună dezbaterii în şedinţa de grup prezenta solicitare, cerând
deputaţilor - membri să voteze în acord cu practica europeană în materie, respingând varianta
Senatului şi promovând-o pe cea de curând votată în Comisia de Egalitate de Şanse a Camerei.
Ordonanţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare se
aplicǎ în sfera contravenţionalǎ şi civilǎ, nu în sfera penalǎ. Prin urmare, adoptarea unei asemenea
definiţii nu afecteaz ǎ regulile de procedurǎ din domeniul penal, unde opereazǎ prezumţia de nevinovǎţie.
Adoptarea unei definiţii a sarcinii probei careǎs respecte standardele Uniunii Europene este esenţialǎ
pentru ca România sǎ nu fie supusǎ procedurii de infringement din partea Comisiei Europene.
Manifestându-ne încrederea cǎ veţi susţine în dezbateri textul propus de Comisia pentru egalitate de şanse
pentru femei şi bǎrbaţi din Camera Deputaţilor, vǎ stǎm la dispoziţie pentru mai multe informaţii sau
clarificǎri şi vă dorim succes la dezbateri.
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Nu în ultimul rând, vă solicităm să permiteţi reprezentaţilor Coaliţiei Anti-discriminare să participe la
şedinţa Comisiei Juridice ce va lua în dezbatere textul Proiectului de lege menţionat.
Organizaţiile membre ale coaliţiei:
Institutul pentru Politici Publice (IPP)
Asociaţia ACCEPT
Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
Centrul FILIA
Romani Criss
Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE)
APADOR CH –Comitetul Helsinki din România
ACRR- Alianţa Civică a Romilor
Agenţia pentru Monitorizarea Presei (AMP)
Liga Pro Europa
European Center for Public Initiatives (ECPI)
PERSOANĂ DE CONTACT:
Irina Niţă
Directoare executivă
Asociaţia ACCEPT
Telefon: 021 252 56 20; 252 90 00; 0744 384 631
E-mail:irina_n@accept-mail.ro
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