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Contr ibu ţ i i

Acest Ghid a fost scris de Av. Dezideriu Gergely şi este rezul-
tatul materialului predat la cursul de "Formare a Monitorilor Locali de
Drepturile Omului" organizat de Romani CRISS - Centrul Romilor
pentru Intervenţie Sociala şi Studii, în cadrul proiectului "Reţea de
monitorizare pentru combaterea discriminării faţă de Romi" finanţat
de Open Society Institute-Budapesta şi CCFD-Paris.

Autorul mulţumeşte echipei Romani CRISS, Directorului Executiv,
Costel Bercuş şi, în special, lui Mădălin Morteanu şi Tabă Stănică
pentru eforturile depuse în organizarea cursului de formare şi a mate-
rialelor de natură juridică necesare partcipanţilor la training-ul de
"Formare a Monitorilor Locali de Drepturile Omului." 

Aceast material nu a fost conceput pentru a fi un instrument
comprehensiv, ci unul de lucru, prezentând elementele de bază pentru
viitorii monitori locali din România, celor care monitorizează situaţia
romilor din perspectiva drepturilor omului. 

Iniţial, acest raport s-a adresat primilor monitori locali de drepturile
omului, contractaţi de Romani CRISS în România, în special: Vaszi
Robert Janos, Simion Samir, Balog Ioan, Rudai Vasile, Liviu Daraban,
Eva Serdean, Marcel Costache, Cristian Hetea şi Antonel Tabac.     

Acest material poate fi utilizat de experţii din cadrul organizaţiilor
non-guvernamentale, activişti de drepturile omului, studenţi la drept,
jurişti, dar şi de personalul de specialitate din cadrul autorităţilor publice
locale (experţi romi din cadrul primăriilor, consilieri pe problema romilor
din prefecturi etc.).
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Nota Autorului  

În anul 2001, în baza unui contract încheiat între Romani CRISS şi ERRC
(Centrul European pentru Drepturile Romilor din Budapesta) am fost contractat ca
monitor local în România. Atunci nu am ştiut exact ce însemnă acest lucru.
.....În această formulă, relativ nouă, atât pentru mine, cât şi pentru cei cu care
aveam să interacţionez, am debutat în mişcarea romilor, dar mai ales în
acţiunile de investigare şi documentare a cazurilor de încălcare a unor
drepturi; era vorba de un cadru relativ restrâns, în special axat pe protecţia
împotriva discriminării, abuzurilor şi a violenţei împotriva romilor. 
.....Deşi veneam cu o bază solidă în spate (licenţiat în drept şi membru al unui
Barou de Avocaţi), am început să conştientizez faptul că pregătirea teoretică
m-a întărit în monitorizare dar relaţionarea şi înţelegerea victimei a constiuit
un element fundamental..... Ulterior, monitorizarea a devenit un fel de
''victimizare''. M-am identificat prea mult cu situaţiile monitorizate şi am
devenit uneori subiectiv. Eram prea aproape de victimă.
.....Am învăţat apoi să fiu obiectiv. Dar, mai ales, am conştientizat importanţa
echidistanţei în monitorizare. Uneori, situaţiile se pot răsturna în fracţiuni de
secundă, iar victima devine instrument de manipulare. Acest fapt devine
imediat element de frustrare pentru cel care monitorizează.
.....Atunci mi-am dat seama cât de importante sunt probele. Ele apără vic-
tima, apără monitorul, organizaţia şi faptul în sine. Prelevarea acestora
şi administrarea lor sunt fundamentale.
....Rapoartele de monitorizare au devenit argumente în dezbateri publice;
obiectivitatea, acurateţea şi echidistanţa au determinat instituţiile inter-
naţionale să preia rapoartele de monitorizare ale organizaţiei. 
.....Ulterior acestea au fost folosite în plângerile depuse instituţiilor stat-
ului competente, iar cei care au discriminat au fost sancţionaţi, ce-i drept,
după multe eforturi şi perseverenţă. Am înţeles de ce erau importante
cunoştinţele mele juridice şi cercetarea legii. 
.....Toate aceste lucruri le-am învăţat într-o echipă. Mi-am dat seama cât
de important este  sprijinul organizaţiei în care lucram şi, mai ales, că
aveam nevoie de curaj: de un curaj nativ, acela de a crede că ceea ce
facem produce o schimbare!       
.....Privind din anul 2003, am înţeles mai bine ce înseamnă monitorizare: să
poţi răspunde la întrebarea cine, ce, unde, când, cum? Şi să poţi spune:
s-a încălcat legea, trebuie să te adresezi aici, chiar acum!  

Avocat Dezideriu Gergely 
Baroul Bucureşti

Bucureşti 2003
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CAPITOLUL I. INTRODUCERE 

Monitorizarea încălcării drepturilor omului - 
o acţiune neguvernamentală necesară

Istoria romilor sub aspectul accesului la drepturi este intercondi-
ţionată de voinţa majorităţii care s-a dovedit a fi în fapt restrictivă în ceea
ce priveşte romii. Câteva remarci, cel puţin din punctul de vedere al unei
organizaţii de apărare a drepturilor romilor, se impun totuşi.

Faţă în faţă, statul şi societatea civilă a romilor îşi conturează
doua puncte de vedere diametral opuse. Protecţia individului de către
stat este garantată prin legea fundamentală, cât şi prin cadrul
internaţional, privind respectarea drepturilor omului la care statul este
parte. Punând în discuţie romii, fie ca minoritate europeană,
naţională sau etnică, fie ca individ rom, indiferent de statul căruia îi
aparţine, se conturează cele două puncte de vedere.

Pe de o parte, statul identifică problema romilor ca fiind prepon-
derent socială cu nuanţe economico-educative şi sanitare cu o oarecare
tentă de excludere socială. În schimb, societatea civilă roma argumentează
lipsa accesului sau blocajul la drepturi fundamentale.

Pe de altă parte, statul promovează la un moment dat politici
de integrare dar accentul este încă o dată pus pe latura socială fără
a se echilibra perspectiva accederii la drepturi civile şi adoptarea
măsurilor non-discriminatorii.

În schimb, politicile europene şi internaţionale s-au dezvolat în
aşa manieră încât protecţia minorităţillor, la ora actuală, reprezintă un
criteriu esenţial pe care statele trebuie să îl ia în considerare dar să îl
şi garanteze. În acest context, statele argumentează protecţia juridică
a individului şi garantează egalitatea în faţa legii, consacrată atât în
relaţiile interne, cât şi internaţionale. Este această suficientă? 

Existenţa discriminării cu referire la romi, în general, este negată
de către state, iar în unele cazuri acest fapt este argumentat prin exis-
tenţa prevederilor legale în Constituţii sau diferite acte normative întărite
deseori de ideea lipsei plângerilor privind săvârşirea actelor de dis-
criminare.

În acest context, organizaţiile non-guvernamentale ale romilor
susţin şi accentuează existenţa discriminării, subliniind necesitatea
adoptării unor măsuri legale ferme care să asigure accesul egal la



drepturi şi sancţionarea discriminării în acelaşi timp. 
Pe de altă parte, nevoia adoptării legislaţiei anti-discriminatorii şi

a mecanismelor specializate de implementare a acestora au trecut sta-
diul de necesitate. Existenţa unor mecanisme independente şi
funcţionarea efectivă a acestora trebuie să asigure un cadru juridic
coerent prin care se garantează remediul dreptului încălcat. 

Se pare, însă, că până în momentul de faţă, o echilibrare a
celor două puncte de vedere nu este dată la nivel naţional, în sistemul
legislativ domestic. Sistemul internaţional de protecţie a drepturilor
omului prin mecanismele de monitorizare, evaluare şi implementare
existente la nivel interguvernamental atrag atenţia asupra situaţiei
minorităţilor din perspectiva juridică realizând "echilibrul" între cele
două puncte de vedere1.  

În acest proces, monitorizarea încălcării drepturilor omului de
către organizaţiile non-guvernamentale s-a dovedit a fi nu atât necesară,
cât esenţială atât pentru victimă, ca persoană luată individual, cât şi
pentru minoritatea în sine. Acest fapt este dovedit de recunoaşterea
importanţei acordate organizaţiilor non-guvernamentale de către
mecanismele şi instituţiile internaţionale de protecţie a drepturilor omului.

Respectarea drepturilor omului şi preocuparea CRISS faţă de
situaţia încălcării drepturilor romilor din România

În perioada 1990 -1993, conflictele interetnice locale şi situaţiile de
violare a libertăţilor fundamentale a unor persoane şi colectivităţi de
romi au atras atenţia opiniei publice şi diplomaţiei internaţionale din
România şi din alte ţări. 

Acţiunile Romani CRISS ce au vizat respectarea 'Drepturilor
Omului' în perioada respectivă au ajutat la "inventarea unei soluţii"
pentru stoparea violenţelor colective faţă de romi: administrarea statului
de drept, la nivel local. Reuşita acestei acţiuni în localităţi precum
Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa şi în cătunul Ponorâta, satul Vălenii
Lăpuşului, jud. Maramureş, în anii 1992 -1994, a influenţat atitudinea şi
răspunsul autorităţilor guvernamentale la situaţii asemănătoare. În cazul
gravului conflict de la Hădăreni, jud. Mureş, din septembrie 1993,
Guvernul României s-a implicat în reconstruirea caselor distruse, cu
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finanţare de la buget, iar persoanele suspectate a fi vinovate de
incendierea caselor romilor au fost trimise în judecată.

În anii 1994-1998, Romani CRISS şi-a orientat expertiza spre
activităţi de prevenire a situaţiilor de violenţă distructivă prin
documentare şi mediere la nivel local a stărilor de tensiune în relaţiile
dintre romi şi populaţia locală. În acest proces complex şi, nu de
puţine ori, dificil, CRISS a încurajat şi format tineri romi pentru a interveni
în astfel de împrejurări, având în vedere respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale, într-un cuvânt a "Drepturilor Omului". Astfel,
CRISS a funcţionat ca un mediator între comunităţile locale şi romi,
pe de-o parte, şi autorităţile alese, şi instituţiile statului, de cealtă parte. 

În anii 1994 -2002 a scăzut frecvenţa situaţiilor de violenţă
colectivă împotriva romilor, de tip "pogrom", însă au continuat situaţii
de abuzuri a organelor statului faţă de persoane fizice individuale
şi/sau discriminare faţă de drepturile romilor ca minoritate.

Romani CRISS a documentat şi monitorizat cazuri de încălcare
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în care au fost implicaţi romi,
a sesizat instituţiile abilitate asupra acestor situaţii de fapt şi a asigurat
victimelor acestor abuzuri, apărători legali pentru ai reprezenta în faţa
instituţiilor judiciare din România.

Angajarea unor experţi în cadrul Romani CRISS, îmbunătăţirea
cadrului legislativ privind combaterea discriminării şi îmbunătăţirea
situaţiei romilor în România sunt doar câteva dintre activităţile în care
CRISS a fost implicat.

Monitorii de drepturile omului: inovaţie şi necesitate la nivel local

În anul 2002, Romani CRISS a iniţiat şi implementat primul
proiect pilot privind formarea unei reţele de monitorizare pentru
combaterea discriminării romilor în România2. Acest proiect este rezultatul
unei acţiuni care s-a născut şi dezvoltat încă de la înfiinţarea CRISS şi
care s-a materializat şi ca urmare a necesităţii de reacţie promtă, la
nivel local, în cazuri flagrante de încălcare a drepturilor omului cât şi
a imposibilităţii unei singure organizaţii, respectiv Romani CRISS, de
a reacţiona la nivelul României.

Discriminarea evidentă manifestată împotriva romilor în toate
sferele vieţii, precum şi diversele situaţii de abuz din partea autorităţilor
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statului, au constituit elementul cauzal al acestui proiect. Acţiunilor
CRISS de monitorizare a încălcării drepturilor omului şi de acordare 
de asistenţă independentă, se adaugă acum o reţea formată din 12
monitori de drepturilre omului. Majoritatea acestora lucrează alături
de organizaţii neguvernamentale locale şi în colaborare cu avocaţi
care apără interesele victimelor implicate în diferite situaţii de discrim-
inare sau abuz.

În această relaţionare, 'Ghidul monitorului de drepturile omului'
se axează asupra principalelor activităţi pe care acesta le desfăşoară.
Acest material nu a fost conceput însă pentru a fi un instrument complet,
ci unul de lucru, prezentând elementele de bază pentru viitorii monitori
locali din România, celor care monitorizează situaţia romilor din
perspectiva drepturilor omului.

Activităţile de bază ale monitorilor în cursul primului an de activitate
sunt redate în Fişa de Post, prezentată mai jos:

Tabelul nr. 1
MONITOR LOCAL DE DREPTURILE OMULUI

1. Denumireaa postului
2. Relaţiile postului 

3. Scopul   
Monitorizarea cazurilor de discriminare, abuzuri şi violenţă la adresa romilor,
din judeţul/aria pe care o are de acoperit
4. Sarcini sau activitatea postului 

12

Aria de muncă: Judeţul

Se subordonează:
Direct (ierarhic): cu coordonatorul programului
Special (pe linie de conţinut al programelor): cu asistentul
de program 

Colaborează:
Cu: instituţiile publice locale din aria pe care o are
de acoperit

Activitate 1: Deplasări de documentare în comunităţile de romi, cu
ocazia apariţiei unei situaţii de discriminare, abuz sau
violenţă la adresa romilor din aria pe care o are de acoperit 

Conţinut: - în cazul unei situaţi de discriminare, abuz sau violenţă
...împotriva comunităţilor de romi,  monitorul se deplasează cu
...acordul prealabil al Romani CRISS la locul incidentului

Periodicitate: de câte ori este necesar 
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Activitate 2: Monitorizarea zilnicã a mass-mediei

Conţinut: -..monitorul va prezenta cel puţin o dată pe săptămâna
...monitorizarea zilnică a presei, conform anexei, privind fişa
...de monitorizare a presei;
-..asistentul de program, cu acordul coordonatorului, va solicita
...rapoarte zilnice privind reflectarea romilor în media, atunci
...când apare o situaţie de discriminare, abuz sau violenţă la
...adresa romilor, mediatizată de presă

Periodicitate: de câte ori este necesar 

Activitate 3: Colectarea de informaţii de la alte organizaţii ale
romilor sau ne-romilor

Conţinut: -..monitorul trebuie să păstreze un contact regulat cu
...romii din comunităţi, cu organizaţiile de romi locale/regionale;
-..scopul acestei activităţi este de a obţine informaţii din
...aceste surse, cu privire la discriminarea, abuzurile şi
...violenţa la care sunt supuşi romii din aria pe care o are de acoperit 

Periodicitate: lunar

Activitate 4: Monitorizarea săptămânală a Comunicatelor de Presă
emise de Inspectoratele Judeţene de Poliţie

Conţinut: -..monitorul trebuie să viziteze o dată pe săptămână Birourile
...de Presă ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie, cu scopul
...de a citi şi studia Comunicatele de presă emise de acestea
-..în situaţia în care în Comunicat se face referire la romi (sau
...alte minorităţi), monitorul va raporta acest lucru către CRISS

Periodicitate: săptămânal 

Activitate 5: Raportarea narativă şi financiară către Romani CRISS

Continut: -..monitorul trebuie să prezinte săptămânal un Raport scris al
...activităţilor de deplasare pentru documentare, monitorizării
...mass-mediei, colectării de informaţii de la alte organizaţii/
...surse, monitorizării zilnice ale Comunicatelor de presă emise de IJP-uri;
-..monitorul trebuie să trimită către Romani CRISS, prin poştă,
...odată la două săptămâni, articolele de presă monitorizate, în
...original;
-..monitorul trebuie să prezinte în ultima săptămână a fiecărei
...luni, justificativele financiare (chitanţe, bonuri fiscale, facturi fiscale etc.),
...pentru suma de bani primită în vederea efectuării activităţii de
...monitorizare, conform capitolelor de buget aprobate de CRISS;
-..la sfârşitul fiecarei luni, monitorul va prezenta un Raport de
...activitate detaliat pentru luna în care şi-a desfăşurat activitate

Periodicitate: săptămânal 
Raport privind activităţi
de documentare

lunar
Raportarea
financiala

lunar 
Raport de activitate
pe luna respectiva
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Activitate 6: Elaborarea şi transmiterea Raportului de documentare
iniţial/final

Conţinut: -..monitorul va transmite către Romani CRISS, cu ocazia
...apariţiei unui caz, înainte de deplasarea de documentare,
...un Raport iniţial realizat pe baza informaţiilor preliminare
...obţinute; 
-..după deplasarea de documentare monitorul va completa
...Raportul cu informaţiile noi obţinute, la care va adăuga
...recomandările sale cu privire la soluţionarea speţei
-..Raportul de documentare, astfel completat, va fi transmis
...către Romani CRISS în cel mai scurt timp.
-..Raportul, atât cel iniţial, cât şi cel completat, va fi realizat
...cât se poate de obiectiv

Periodicitate: De câte ori este necesar
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Monitorizarea este un termen
larg raspândit, folosit în diverse
contexte în care sunt descrise
diferite stagii ale colectării,
verificării şi analizării de către
organizaţiile non-guvernamentale
a informaţiilor referitoare la
probleme de interes public,
inclusiv drepturi civile, politice,
sociale şi economice. Monitorizarea,
numită şi "identificare de fapte"
(fact-finding), cuprinde două
elemente principale: investigare şi
documentare. În general,
monitorizarea drepturilor omului
implică investigarea incidentelor
sau a practicilor guvernamentale
prin culegerea de materiale
probatorii pentru a identifica şi
documenta tipul, prevalenţa şi
cauzele încălcării drepturilor
omului la nivelul unui stat, într-o
zonă aparte unde a avut loc
un conflict sau la nivelul unui
incident individual3.

Cum se realizează
monitorizarea?

Există diferite metode pentru a
desfăşura activităţi de monitorizare.
Investigarea se poate realiza, de
exemplu, prin intermediul interviurilor
cu victime sau martori la inciden-
tele ce pot constitui încălcări ale
drepturilor omului; prin observaţia
evenimentelor, precum procese judi-
ciare, alegeri sau demonstraţii
stradale sau prin folosirea unor metode
tehnice elevate. De asemenea, se
poate realiza prin vizite la locul
incidentului, campusuri, închisori,
instituţii etc. Documentarea infor-
maţiilor şi strângerea dovezilor
se fac în forma scrisă, prin rapoarte
scrise, comunicate de presă, scrisori
deschise pentru realizarea unor
întâlniri publice. Alegerea celei mai
potrivite metode de monitor-
izare depinde nu doar de
obiectivul organizaţiei, dar şi
de factorii interni şi externi
implicaţi în monitorizare4 

Ce este, de fapt,
monitorizarea?

3Citat din Public Interest Law Initiative, "Pursuing the Public Interest"- A handbook for Legal
professionals and Activists, Public Interest Law Initiative, Columbia Law School, 2001.
4Idem

CAPITOLUL II. MONITORIZAREA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR
OMULUI: INVESTIGARE ŞI DOCUMENTARE
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De ce este 
importantă 

monitorizarea?

Paşii în 
realizarea 

monitorizării

Importanţa informaţiilor reali-
zate, acurateţea şi imparţialitatea,
obiectivitatea şi prezentarea în
timp a acestora sunt fundamen-
tale în activitatea de monitorizare.
În contextul procesului de apărare a
drepturilor omului, punerea sub
semnul întrebării a acurateţii pro-
cesului de monitorizare şi a rezul-
tatelor acestuia pot submina
întregul efort al organizaţiei de a
susţine o cauză. 

Întreaga activitate de susţinere
a respectării drepturilor omului
începând de la subscrierea plân-
gerilor în faţa instanţelor naţionale,
regionale, a instituţiilor internaţionale,
până la iniţiative legislative şi
educaţie publică se bazează pe
veridicitatea şi obiectivitatea investi-
gărilor şi a documentării. Referitor
la strategii sau activităţi, acuratetea
informaţiilor referitoare la încăl-
carea drepturilor omului va fi
întotdeauna obligatorie. 

De aceea, procesul de moni-
torizare depinde de realizarea
anumitor paşi în investigarea şi
documentarea unui anumit tip de
incident ce poate constitui o încăl-
care a unui drept fundamental şi
protejat prin lege. Pentru ca pro-
cesul de monitorizare să aibă
rezultatele scontate este nevoie
de o atentă pregătire şi planificare.
Modificări sau dificultăţi neaşteptate

pot ivi întotdeauna, dar pregătirea
ajută la eficacitatea documen-
tării şi ajută la atingerea obiec-
tivelor propuse. Următorii paşi
constituie elemente ce trebuie
luate în considerare în realizarea
monitorizării : 
l stabileşte obiectivele 

monitorizării 

l Identifică problema

lIdentifică actorii cheie

l Determină nevoile 
informaţionale - surse

l Analizează prevederile
legale

l Stabileşte tehnicile şi
metodele de cercetare

l Verifică şi asigură 
logistica şi alte
aranjamente5

5 Idem
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Stabileşte obiectivele
monitorizării

Determinarea faptelor ce vor fi
investigate şi documentate clarifică
direcţia pe care organizaţia a ales-o
şi specifică şi cantitatea de resurse
umane şi financiare necesare pentru
a atinge scopul monitorizării. Sta-
bilirea obiectivelor conferă o mai
bună înţelegere a dimensiunii şi
scopului monitorizării în sine. Având
în vedere că obiectivele se pot
schimba odată cu înaintarea moni-
torizării, recomandabil este să se
stabilească de la început ce anume
se va documenta, ceea ce moni-
torizarea urmăreşte să realizeze
şi ce strategii ar putea rezulta în
urma rezultatelor investigării.
Pentru identificarea obiectivelor
iniţiale ale investigaţiei este nece-
sar să existe cel puţin o minimă
consultare cu cei afectaţi, victime,
martori sau orice alt grup sau
organizaţie, ori instituţie care a
preluat deja iniţiativa investigării
sau documentării. Consultările
efective cu cei implicaţi ajută la
clarificarea obiectivelor şi stabi-
leşte legături pentru cooperări
ulterioare.

Ident i f ică
problema

De cele mai multe ori este mult mai
dificil decât pare, să identifici faptele
ori împrejurările care urmează a fi
monitorizate. A defini natura încălcării
dreptului într-un stadiu incipient poate
ajuta la formularea întrebărilor adec-
vate situaţiei care să răspundă sau nu
identificării iniţiale. Uneori, identifi-
carea din primele informaţii a încălcării
unui drept se dovedeşte a fi ulterior
mult mai gravă, situaţia fiind mai critică,
iar alteori ceea ce pare la prima
vedere o încălcare evidentă a unui
anumit drept se poate dovedi că nu
este decât o înţelegere greşită sau o
situaţie aparentă fă ră  argumente
sol ide în  favoare.  

Ident i f ică  
actorii cheie

Procesul stabilirii obiectivelor şi a con-
sultărilor efective cu potenţialele surse
de informaţie va ajuta la identificarea
actorilor cheie în situaţia monitorizată.
Actorii relevanţi trebuie identificaţi cât
mai repede posibil. Determinarea în
avans a actorilor implicaţi ajută la alo-
carea resurselor şi selecţia celor ce
urmează a fi intervievaţi. Actorii cheie
sunt, în general, victimele şi supravie-
ţuitorii încălcării drepturilor, familiile
sau reprezentanţii lor, alţi actori care
lucrează în domeniu, indivizi sau insti-
tuţii suspecte a fi încălcat drepturile
respectivelor persoane, persoane care
au cunoscut în mod direct situaţiile
respective (martori) sau cu respons-
abilitate în rezolvarea unor astfel de
situaţii.
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Determină nevoile
informaţionale:

surse

Analizează 
prevederile legale

Stabileşte tehnicile 
şi metodele de 

cercetare

Identificarea celor care au încălcat drep-
turile în discuţie este deosebit de rele-
vant în cauză. Este nevoie de o vari-
etate de informaţii şi o varietate de actori,
persoanele trebuie să fie intervievate, în
funcţie de situaţiile particulare şi de relaţia
celui care a încălcat dreptul în sine cu
statul. A demonstra responsabilitatea
statului, de cele mai multe ori necesită o
mare varietate de interviuri, date, probe,
materiale, care să sprijine afirmaţia
că o anume încălcare a unui drept nu a
fost un incident izolat, cât parte a unei
situaţii generale/acţiuni/atitudini/ pentru
care guvernul este direct sau indirect
responsabil.

Determinarea tipului de informaţii care
trebuie obţinută este de cele mai multe
ori, mai uşor decât determinarea actoru-
lui de la care poţi obţine informaţia. În
orice investigaţie unele surse de infor-
maţii pot fi aparent identificate. În general,
potenţialele surse de informare sunt indi-
vizii care pot oferi informaţii prin intermediul
interviurilor, observaţiilor evenimentelor de
către monitori, documentele oficiale
obţinute de la instituţii. Alte surse pot
include organizaţii de apărare a drep-
turilor omului, alte grupuri din localitate
sau din ţară care au realizat deja o docu-
mentare bazată pe investigaţii preliminare
sau locale, avocaţi, instanţe de judecată,
oficiali guvernamentali sau ai autorităţilor
locale care au cunoştinţă despre situaţia
respectivă. Cu cât pot fi identificate în
avans, înainte de monitorizare, cu atât
timpul monitorizării poate fi folosit util
pentru a afla cât mai multe informaţii.

Analiza prevederilor legale începe
odată cu stadiul de pregătire al moni-
torizării şi continuă până la finalizare.
Pentru o completă abordarea legală
trebuie analizate atât prevederile legale
din conţinutul normelor naţionale, cât
şi internaţionale. Responsabilitatea de
a realiza analiza prevederilor legale
revine persoanelor implicate în moni-
torizare. Esenţial este că această analiză
să fie realizată de profesionişti.

Selectarea tehnicilor şi a metodelor
de cercetare nu depind doar de scopul
investigării şi al documentării dar pun
în discuţie şi factori precum condiţiile
în care monitorizarea va avea loc:
dimensiunea comunităţii, ţara, regiunea,
nivelul atenţiei ce trebuie acordată proble-
melor monitorizate, siguranţa în timpul
monitorizării şi chiar nevoia unor traducă-
tori. Analiza unor asemenea factori în
alegerea metodei de monitorizare este
esenţială. Tehnicile de cercetare şi meto-
dele trebuie să asigure nu doar ca infor-
maţia necesară a fost obţinută dar mai
ales că a fost potrivit obţinută cu circum-
stanţele date şi nevoile cerute. Alegerea
ordinii în care se vor realiza intervi-
urile, de exemplu, poate pune în
lumină diferenţele în investigaţia reali-
zată. Intervievarea reprezentanţilor oficiali la
început înaintea victimelor poate determi-
na pierderea unor elemente esenţiale în ceea
ce priveşte întrebări şi răspunsuri relevante la
care oficialii ar putea răspunde. 
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Trei principii de selecţie a tehnicilor de cercetare

Asigură imparţialitatea investigatorilor

Cât mai mult posibil, tehnica de cercetare aleasă trebuie să pună
în evidenţă faptele şi să asigure că toate părţile implicate au fost
ascultate. O investigaţie care nu pare echilibrată poate duce la o
concluzie care nu poate fi fără suport în realitate şi poate fi uşor
atacabilă şi respinsă.

Verifică şi reverifică faptele

Puterea oricărei documentări depinde de faptele pe care este
bazată. Monitorii trebuie, de comun acord, să aleaga o metodă
care conferă acurateţe faptelor prezentate şi garantează. De aceea,
orice metodă de cercetare trebuie să includă întrebări sau orice
alte mijloace care să testeze veridicitatea informaţiilor oferite atât
de indivizi, cât şi de monitori. O singură informaţie incorectă poate
distruge credibilitatea întregii monitorizări.  

Caută specificitatea

Cu cât faptele monitorizate sunt mai specifice, cu atât mai utile
vor fi. Monitorii trebuie să se asigure că informaţiile obţinute sunt
destul de detaliate şi pot fi în mod direct relevante, în cazul
specific, de încălcare a drepturilor omului, monitorizat6.

6Idem.
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Verifică, 
asigură logistica 

şi alte aranjamente

Ce cazuri documentează
monitorii de drepturile

omului?

Este nevoie să fie examinate
unele detalii referitoare la resurse-
le financiare şi tehnice necesare
monitorilor pentru documentare.
Astfel de elemente sunt transportul,
cazarea, cheltuieli ocazionate cu
obţinerea datelor, interviurilor sau
alte informaţii. De asemenea,
identificarea materialelor necesare
precum hârtie, casete pentru înregistrări
audio sau video şi echipamentele
necesare pentru aceste operaţiuni,
identificarea traducătorilor sau inter-
preţilor acolo unde este nevoie7.  

În prezentul Ghid, abordarea tema-
ticii referitoare la cadrul legal privind
protecţia minorităţilor în România
vizează domeniul de investigare şi
documentare al monitorilor. Acest
domeniu nu este restrâns la
prevederile normative prezentate
ci se poate extinde în funcţie de
cazurile monitorizate. Acesta, în
principiu, cuprinde: cazuri privind
încălcarea Legii 48/2002; cazuri
privind încălcarea Legii 148/2000;
cazuri privind încălcarea Legii
12/1990; cazuri privind încălcarea
O.G. 31/2002; cazuri privind încăl-
carea prevederilor Codului Penal etc. 
7Idem.

Realizarea documentării
şi investigării de către

Monitor
Pregătirea procesului de monitorizare
necesită o preocupare substanţială.
Provocarea pe care o generează
procesul de monitorizare constă în
modul de realizare al documentării
şi investigării. Realizarea intervi-
urilor, observarea evenimentelor,
deplasarea la locul incidentului şi
obţinerea informaţiilor secundare
reprezintă esenţa monitorizării
drepturilor omului. Monitorul trebuie
să aibă în vedere două principii în
parcursul monitorizării. În primul
rând, monitorul trebuie să distingă
faptele de opinii, suspiciuni, ipoteze,
zvonuri sau supoziţii. Informaţiile
fără o bază reală, obiectivă, factuală
pot submina raportul final şi pot
compromite eforturile depuse în
întregul proces de monitorizare al
organizaţiei. 
În al doilea rând şi referitor la
selectarea tehnicilor şi metodelor de
documentare, monitorii trebuie să-şi
păstreze imparţialitatea.
Monitorii nu îşi pot permite implicarea
emoţională într-un caz. 
Monitorii ori persoanele din organi-
zaţie trebuie să aibă în vedere această
posibilitate şi să ia în considerare
posibilitatea înlocuirii monitorului
care se află într-o astfel de situaţie.  
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Realizarea interviurilor constituie unul din elementele fundamentale
ale procesului de monitorizare. Este esenţial ca monitorul care inter-
vievează să fie foarte bine pregătit, iar persoana intervievată să fie
informată despre monitorizare. Interviul este o deprindere care se
dezvoltă în urma experienţei şi se îmbunătăţeşte prin practică.
Fiecare monitor care realizează interviuri trebuie să înţeleagă prin-
cipiile fundamentale ale consensului, confidenţialităţii, imparţialităţii şi
securităţii, astfel încât să-şi dezvolte propriile abilităţi în procesul de
monitorizare8. 

Realizarea Interviurilor

ELEMENTE ESENŢIALE ÎN REALIZAREA 
INTERVIURILOR

Identifică cine sunt persoanele pe care le intervievezi şi cu ce se
ocupă. Explică înainte obiectul şi scopul monitorizării. Prezintă
informaţii despre organizaţia în numele căreia realizezi interviul.
Clarifică dacă şi cum vor fi disponibile informaţiile obţinute în
cadrul raportului final. Prezintă în detaliu cui îi vor fi cunoscute
informaţiile obţinute prin interviu, mai puţin în cazul în care este
cerută confidenţialitatea.

Încearcă să obţii acordul de a realiza interviul, într-un cadru privat
în acelaşi timp.

Garantează că interviul este confidenţial şi nici o informaţie nu
va fiprezentată fără consimţământul expres al persoanei. Întreabă
persoana dacă doreşte să rămână anonimă, folosindu-se doar
iniţialele numelui. Explică faptul că o eventuală plângere nu
poate rămâne anonimă fiind necesară semnarea de către victime,
aceaşi situaţie fiind valabilă şi pentru martori.

Asigură încă o dată persoanele de siguranţa interviului

8Idem.
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Verifică dacă fotografierea sau înregistrarea audio/video
intimidează persoana sau încalcă normele grupului, ale comunităţii. 

Foloseşte întrebări deschise (nu cele de genul care induc
răspunsul) în cadrul interviului cum ar fi: Ce s-a întâmplat? Şi
apoi ce s-a întâmplat? Pune întrebări care încep prin cine, ce,
unde, când, de ce, cum?

Foloseşte întrebări care induc răspunsul doar în cazul inter-
vievării martorilor care oferă informaţii opuse obiectivelor moni-
torizării, întrebări de genul: Ne este adevărat că …, negi că ..? 

Foloseşte întrebări directoare, precum: Poţi să-mi descrii mai
mult despre…? Şi poţi să-mi spui ce este important cu privire
la…? atunci când intervievezi martori care au o stare de nervozi-
tate, nu ştiu cum să vorbească, au dificultăţi să-şi amintească
detalii; cât mai posibil nu răspunde în locul lor cu privire la a afir-
ma sau nega ceva, ia notiţe, inclusiv impresii generale despre cei
intervievaţi, date despre credibilitate, cât şi despre circum-
stanţele în care interviurile au fost realizate.

Păstrează o listă cu sursele de informare şi persoane de contact

Crează-ţi un sistem de verificare a informaţiilor prin care să treci
de la sfârşit la început şi invers pentru a compara comentariile
celor intervievaţi cu privire la un incident, pentru a verifica
chestiuni legate de credibilitate şi obiectivitatea informaţiilor obţinute. 

Păstrează o listă a informaţiilor secundare/adiţionale ce trebuie culese, şi
cere documente necesare care pot să întărească informaţiile obţinute

Identifică informaţiile care ar putea periclita raportul final

La sfârşitul interviului mulţumeşte persoanei şi întreabă dacă
doreşte să mai adauge ceva9.

9Idem; citat din Women's Human Rights Step by Step: A practical guide to Using
International Human Rights Law and Mechanisms to Defend Women's Human Rights,
Women, Law and Development International and Human Rights Watch, 1997, D.C. chapter
6.x
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Obţinerea datelor
secundare şi 

coroborarea probelor
Obţinerea datelor secundare este
un alt important pas în docu-
mentare şi investigare. După
realizarea interviurilor şi a folosirii
tuturor celorlalte metode, monitorul
trebuie să obţină alte informaţii
necesare a umple goluri în urma
strângerii probelor directe.
Monitorul trebuie să documenteze
atent toate părţile implicate, să
verifice faptele şi să coroboreze
evenimentele astfel încât acuzaţiile
de abuz să fie bine fundamentate
şi să existe baze solide pentru
realizarea apărării victimelor.
Raporturi credibile ale altor orga-
nizaţii guvernamentale sau ne-
guvernamentale, interviuri cu alţi
martori, plângeri ale altor indivizi
în cazuri similare şi evidenţe ale
abuzului fizic sunt toate surse de
coroborare a probelor. Documen-
tarea trebuie să se focalizeze pe
ceea ce este verificabil. Atunci
când se formează concluzii solide
cu privire la respectivul caz, este
important să precizăm acest fapt
şi să explicăm de ce. informaţiile
secundare se pot obţine prin declaraţii,
de asemenea, prin certificate medi-
cale şi rapoarte, certificate medico-
legale, statistici publice, hotarâri ale
instanţelor de judecată, răspunsuri ale 

instituţiilor etc. Pot constitui infor-
maţii şi articole de presă, rapoarte
ale organizaţiilor locale, instituţi-
ilor locale şi documente similare.
Dacă există posibilitatea, poate fi
de folos realizarea unor interviuri
ulterioare cu privire la starea
actuală a cazului, a persoanelor
implicate. Este important pentru
monitori să aibă însemnări legate
de data când au obţinut toate
informaţiile din cadrul interviurilor,
să evite inadvertenţele pentru a
nu periclita procesul de monitorizare,
şi utilizarea resurselor fără rost10.

Ce informaţii este ideal
să obţină monitorul?
w DECLARAŢII PERSONALE ALE

VICTIMEI

w DECLARAŢII ALE MARTORILOR

w ALTE DECLARAŢII: ACTORI
IMPLICAŢI- AUTORITĂŢI, INSTITUŢII,

PERSOANE ETC.

w ACTE AUTENTICE SAU SUB
SEMNĂTURĂ PRIVATĂ

w   DOVEZI FIZICE: 
LUCRURI MATERIALE ÎN SINE

w OBIECTE LEGATE DE FAPTA
SĂVÂRşITĂ

w   URME CHIMICE

w ÎNREGISTRĂRI AUDIO, VIDEO

10Idem.
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Ce trebuie reţinut cu
privire la martori?

In acţiunea de monitorizare este
esenţială identificarea persoanelor
care pot oferi informaţii despre
incidentul ce pare a constitui o
încălcare a unui drept. Monitorul
trebuie să aibă în vedere:

IDENTIFICĂ ORICE MARTOR

STABILEşTE CE PERSOANE SUNT
DISPUSE SĂ OFERE INFORMAŢII SAU
SĂ DEPUNĂ (SCRIE) O DECLARAŢIE,
FIE LA MOMENTUL RESPECTIV, FIE

MAI TÂRZIU

NOTEAZĂ-ŢI NUMELE şI ADRESELE
SAU LOCALIZAREA LOR

Trebuie stabilit dacă
victima/martorul este:

Ce elemente trebuie să
conţină declaraţiile

martorilor?

pregătit să ofere informaţii
despre caz fără să îi fie menţi-
onate numele şi prenumele

pregătit să ofere informaţii
sub forma unei declaraţii
scrise şi semnate, şi posibil
să îşi ofere disponibilitatea
pentru un viitor posibil proces  

**DATA şI LOCUL UNDE ESTE
ÎNCHEIAT; 

**NUMELE, PRENUMELE şI CALITATEA
CELUI CE SCRIE DECLARŢIA

**DATELE PERSONALE DIN ACTUL DE
IDENTITATE, INCLUSIV CODUL

NUMERIC PERSONAL, 

**OCUPAŢIA şI LOCUL DE MUNCĂ

**DESCRIEREA FAPTEI CU INDICAREA
DATEI, OREI şI LOCULUI ÎN CARE A

FOST SAVÂRşITĂ, 

**ARĂTAREA TUTUROR
ÎMPREJURĂRILOR CE POT SERVI LA
APRECIEREA GRAVITĂŢII FAPTEI şI

LA EVALUAREA EVENTUALELOR
PAGUBE PRICINUITE;

**INDICAREA ACTULUI NORMATIV ÎN
CARE SE ÎNCADREAZĂ FAPTA

**SEMNĂTURA
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Elemente cheie pe care
monitorul trebuie să le

aibă în vedere:

**Monitorul trebuie să fie pre-
caut şi discret

**Să asculte şi să observe

**Să îşi noteze impresiile per-
sonale

**Să vorbească cu oamenii
individual şi să compare detalii
privind cele declarate

**Să culeaga cât mai multe
informaţii posibile-fotografii,
filme video, să înregistreze
declaraţiile, să colecteze şi să
conserve, acolo unde este
posibil dovezi (haine murdare,
rupte, pline de sânge, diverse
obiecte în urma faptei)

**Să îşi noteze detalii cât mai
aproape de incidentul petrecut
pentru a nu omite pe viitor
aspecte legate de fapte, de
exemplu: o înregistrare poate
fi folosită şi mai târziu pentru a
observa detalii.

În cursul interviului 
monitorul trebuie să: 

**Manifeste empatie (sensibili-
tate) faţă de sentimentele victimei/
martorului 

**Acorde atâta timp cât martorul
are nevoie

**Lase victima/martorul să relateze
ceea ce ştie fără să îi sugereze
răspunsurile

**Se se asigure că declaraţia
este suficient de detaliată

ă

Monitorul trebuie 
să reţină că:

.....Victimele/martorii care fac
declaraţii sunt vulnerabili pentru
că ceea ce declară îi afectează
şi pe alţii
......Monitorii sunt într-o poziţie
de încredere, ceea ce ei trebuie
să respecte în orice situaţie
.....Victima/martorul trebuie să
înţeleagă implicaţiile declaraţiei
date şi a informaţiilor conţinute 
.....Victima/Martorul trebuie asigu-
rat de confidenţialitate în toate
situaţiile. În general, este o
chestiune de siguranţă
.....Cazurile monitorizate nu
sunt relatate ca "bune poveşti"
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CĂND DISCUŢI CU
VICTIMA/MARTORI IA ÎN CONSIDERARE

URMĂTOARELE ELEMENTE:

AS C U LTĂ :

Lasa victima/martorul să îţi spună întreaga poveste de unul
singur şi în timpul necesar ei pentru a preciza detaliile

NO T E A Z Ă :

Întotdeauna notează în timp ce intervievezi, declaraţiile
victimei/martorului

ÎN C U R A J E A Z Ă :

Nu întrerupe interlocutorul atunci când relatează
evenimentele cu excepţia cazului în care îţi notezi

CL A R I F I CĂ :

Atunci când martorul a terminat relatarea sa, mergi înapoi şi
clarifică puncte precum: data, ora, timpul, locul, identitatea,

numărul, poziţiile, vârsta, culoarea/culorile etc. 



CAPITOLUL III
RAPORTUL DE MONITORIZARE AL CAZURILOR DE

ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR OMULUI

Raportul de monitorizare al cazului reprezintă forma cea mai simplă
de prezentare a rezultatelor documentării. Într-un raport, argumentele
evidente privind încălcarea normelor naţionale şi internaţionale
trebuie să fie bazate pe o atentă analiză a faptelor şi a obligaţiilor
juridice asumate de respectivul stat. Aceste argumente trebuie să fie
dublate de surse oficiale precum decizii ale instanţelor de judecată,
poziţii oficiale ale guvernelor, organizaţii internaţionale etc. 
Raportul de monitorizare reprezintă materialul de bază în construirea
cazurilor ce urmează să fie înaintate instanţelor de judecată sau altor
instituţii competente să soluţioneze încălcarea respectivului drept. Din această
perspectivă, acurateţea, claritatea şi obiectivitatea raportului sunt premizele
pe care un caz poate fi sau nu înaintat spre soluţionare. Fără aceste ele-
mente, raportul nu va sta în picioare, fiind criticabil şi lipsit de argumente
solide care să determine impunerea unei măsuri pozitive în cazul monitorizat11.
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Ce este raportul  de monitor izare ?

Raportul de monitorizare
Raportul este o relatare a unor evenimente, scrisă în

urma unei investigări şi documentări ce a avut loc în legatură
cu incidente privind încălcarea drepturilor omului 
Un raport de drepturile omului are ca scop printre altele:

să prezinte sumarul probelor privind evenimentele; prezintă
faptele aşa cum s-au petrecut, în baza probelor şi sugerează

cursul acţiunii
Raportul trebuie să indeplinescă trei condiţii fundamentale

Acurateţe

Claritate

Discreţie
11Pentru detalii vezi The Human Rights Handbook-A practical Guide to Monitoring Human
Rights de Kathryn English si Adam Stapleton, Human Rights Centre, University of Essex.



Un raport trebuie să prezinte o relatare cât mai clară şi precisă
a evenimentelor. Cu cât mai seriosă (mai gravă) este fapta susţinută de
victima, cu atat mai mult este nevoie de acuratete in descrierea incidentelor.

" Obiectivitatea ajută realizarea acurateţii în raportare, exage-
rarea subminează acurateţea şi cauzează pierderea credibilităţii 

1. Să fie bazat pe fapte (acţiuni, inacţiuni) nu pe zvonuri 
sau supoziţii

2. Să indice coroborarea probelor (legătura directă 
şi indirectă între mărturii, acte, alte prob

3. Să conţină o relatare imparţială

4.Să folosească un limbaj obiectiv

5.Să evite comentarii

6.Să standardizeze prezentarea informaţiilor

7.Să conţină concluzii şi motivaţia acestora

8.Să stabilească recomandări de acţiune1
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Cum se scrie un Raport?

Pe ce trebuie să fie bazat un Raport de monitorizare? 

1. Să fie bazat pe fapte, nu pe zvonuri şi supoziţii

Faptele rezultă din probele care au fost strânse:
" * Din declaraţiile victimelor şi ale martorilor
" * Declaraţii/documente/acte ale doctorilor sau ale altor

experţi, specialişti, funcţionari publici, autorităţi etc.
" * Fotografii
" * Probe materiale strânse de la locul faptei: obiecte, afişe,

anunţuri, haine etc.

12Idem.



"
Dacă nu este posibil să se găsească o coroborare între probe

sau legătura cu alte probe, raportul ar trebui să conţină exprimarea,
de exemplu: ''Este imposibil de confirmat cele declarate de x'', ''cei pe

care i-am abordat au refuzat să declare ceva deoarece se temeau să
vorbească cu mine'' etc.  
" Raportul trebuie să conţină o imagine echilibrată a ceea ce
s-a întâmplat. Trebuie să se analizeze toate probele, inclusiv cele

care nu vin în sprijinul faptelor susţinute de victime
" Exemplu: Martorul X declară că romii nu au fost loviţi de poliţie

ci de militari. 
" Raportul trebuie să evite folosirea unui limbaj emotiv. Iată un 

exemplu în acest sens :
GREŞIT: " în acel moment ea era terifiată de mulţimea soldaţilor care
o atacau într-un mod brutal, saraca femeie fiind lipsită de orice apărare"!
CORECT: " în acel moment  văzuze în jur de 10-15 bărbaţi în uni-

forme militare care s-au apropiat de o femeie ce era singură şi nein-
armată. Bărbatul în uniformă striga la ea:"Unde sunt ţiganii, că îi
arestăm pe toţi" declara Y. 

Raportul trebuie să conţină citate din declaraţiile care au fost 
luate şi texte extrase din notele personale ale monitorului. De exemplu,
atunci când avem declaraţia unei persoane, referitor la o faptă descrisă
precizăm: 
''V.N. declara că…'' (iar la sfârşitul frazei punem nota de subsol sau
referinţa la declaraţia dată de V.N în data de …, prezentată ca anexa
nr.2 la raportul de monitorizare.)  sau ''Am numărat 12 persoane. Din
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2. Să indice coroborarea probelor: legătura cu
celalalte probe şi confirmarea dintre probe

3. Să conţină o relatare imparţială

4. Să folosească un limbaj obiectiv

5. Să evite comentarii
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acestea, 2 aveau vânătăi cauzate de loviturile primite (la care se
menţionează faptul că avem fotografia respectivei persoane ca anexa

2 la raportul de monitorizare, sau în cazul în care avem certificat
medico-legal, menţionam acest certificat cu număr de înregistrare,
eliberat de …, în data de…şi prevede un număr de … îngrijiri medicale)

Raportul trebuie să fie împărţit în paragrafe şi secţiuni. Fiecare
paragraf trebuie bine structurat, clar, precis; toate textele citate
trebuie să precizeze sursa din care provin, cu excepţia cazului în care

un martor doreşte să nu îi fie precizat numele, caz în care acest lucru
trebuie menţiont expres. Declaraţiile pot fi ataşate raportului ca
Anexe. 

La sfârşitul raportului ar trebui să fie o secţiune separată numită
Concluzii. Se poate ca probele să concludă într-o direcţie anume.
Raportul trebuie să evite raţionamente prin care să se folosescă
exprimări precum: ''În aceste circumstanţe se pare că…'' sau
'Faptele prezentate sugerează că..''

Uneori circumstanţele evenimentelor şi probele sunt  atât de 
evidente încât o concluzie clară şi precisă este necesară.

Eventuale comentarii ar trebui să fie de genul: ''A fost 
opinia mea/a monitorului că…'' sau ''în timp ce situaţia 
părea că… Eu/Echipa/monitorul am fost de acord că...'' 

Recomandările sugerează pasul următor, pasul necesar în

cazul documentat. Unele rapoarte pot sugera acest lucru de la sine
prin prisma dovezilor ce le conţine dar Monitorul este cel care deţine
poziţia cea mai bună din teren să evalueze situaţia şi nevoile imediate. 

Un raport ar trebui să fie nu doar prezentat cu acurateţe în

6. Să standardizeze prezentarea informaţiilor din
Raport

7. Să conţină concluziile şi motivaţia acestora

8. Să conţină recomandări pentru acţiune în cazul
monitorizat 

Elemente de reţinut în Raport



31

pot fi prezentate cu acurateţe dar fiecare parte foloseşte incidentul
pentru a scoate în evidenţă responsabilitatea (vina) celuilalt.

Un Raport imparţial ce conţine concluzii bine motivate clarifică
imaginea incidentului iar recomandările punctează următorul pas în
monitorizare.13

Câteva recomandări în pregătirea Raportului de
Monitorizare

1. Decide cine va participa la scrierea, editarea şi publicarea
Raportului

2. Noteza orice neconcordanţe între cei monitorizaţi, în
recomandări şi concluzii

3. Descrie obiectivele monitorizării, circumstanţele în care au
fost obţinute probele, tehnicile de monitorizare folosite, metodele

aplicate şi sursele utilizate pentru confirmarea faptelor

4. Menţionează descrierea încălcărilor drepturilor, acolo unde
este posibil prin citate directe ale celor care au acordat/scris

declaraţii despre respectivele situaţii

5. Include diversele surse ale probelor, dacă este posibil, şi
specifică fiecare sursă (probă) cu excepţia cazului în care a existat

un acord de confidenţialitate privind vicitme, martori etc.

13Idem.

Forma Raportului de monitorizare

În principiu, un raport de monitorizare complet trebuie să prezinte în
condiţiile enumerate anterior, anumite elemente de bază:

Starea de fapt 
Stare de drept
Intervenţia în caz
Soluţionare caz
Concluzii
Recomandări
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Starea de fapt ?- Incidentele
. Cine?

Ce?
Unde?
Când?
Cum?
De ce?

Starea de Drept? - Încadrarea juridică
Faptele, în măsura în care constituie încălcări ale drepturilor protejate
prin normele legale, se încadrează într-un text de lege corespunzător
din acte normative: de exemplu, prevederi din legea 48/2002, legea
12/1990, legea 148/2000, O.G. 31/2002, prevederi din Codul Penal etc.

Intervenţia în caz?- Ce s-a făcut mai departe

Intervenţia în caz se referă la realizarea de consultaţii şi asistenţă
juridică, redactarea actelor şi plângerilor, trimiterea acestora către
instituţiile abilitate şi urmărirea procesului de soluţionare de către
instituţiile sesizate. 

Soluţionarea cazului? - Sancţionarea sau nu 

Concluzii-precedentul, impact, reacţii

Se are în vedere răspunsul instituţiilor sesizate, în sensul soluţionării
favorabile sau nu a cazului şi în funcţie de aceasta se preconizează
realizarea pasului următor.

Concluziile în cazul monitorizat pot cuprinde evidenţierea tendinţelor,
practicilor, crearea precedentului, rezultate scontate şi obţinute,
impactul cazului, reacţiile etc.  
Uneori prezentarea Stării de fapt într-un Raport de Monitorizare poate
fi relativ simplă datorită naturii şi faptelor în sine, raportul derulându-
se în funcţie de evenimente, intervenţie, continuitate, răspunsuri şi
acţiune. Un astfel de exemplu îl întâlnim în cazul Raportului A din fig. 1.
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Fig. 1.
Raportul A: “CRISS vs. Anunţul Telefonic”

Discriminare în anunţuri de presă publicitară

I.Starea de fapt

În perioada 12-28 martie 2001 ziarul “Anunţul Telefonic - Gazeta
Afacerilor Rapide” a publicat, la rubrica “Oferte de muncă”, un
anunţ discriminatoriu la adresa etniei romilor, care avea următorul
conţinut: “Total Protect angajează paznici în condiţiile legii
18/1996, Exclus romi, salariu 1.700.000 - 2.500.000; 659 37 65”.

II. Intervenţia Romani CRISS

Observând publicarea articolului în ziarul “Anunţul Telefonic”,
Romani CRISS a monitorizat în perioada 12 martie - 1 aprilie
2001 apariţia în această perioadă a anunţului discriminatoriu.
În data de 16.03.2001 Romani CRISS a depus o cerere la Camera de
Comerţ şi Industrie a României prin care a solicitat informaţiile de
identificare ale societăţii Total Protect. În baza de date a Camerei
de Comerţ şi Industrie a României figurau două societăţi comer-
ciale sub numele Total Protect: Total Protect Impex S.A. şi
Total Protect S.C. Impex  S.R.L14.
Societatea care angaja paznici cu excluderea romilor era Total
Protect Impex S.A. Intrând în posesia informaţiilor referitoare la
societate, Romani CRISS s-a adresat oficial, în data de 28.03.2001, firmei
angajatoare, în vederea comunicării poziţiei acesteia15.

De asemenea, CRISS a adresat în data de 03.04.2001 o scrisoare
oficială directorului ziarului "Anunţul Telefonic" în vederea prezen-
tării unui punct de vedere oficial în această problemă16.

În data de 04.04.2001 la sediul Romani CRISS a avut loc
întrevederea cu reprezentanţii societatii Total Protect S.A.
În cadrul acestei întâlniri, reprezentanţii firmei şi-au recunoscut
greşeala şi au fost de acord să îşi ceară scuze în mod public faţă
de etnia romilor.Deoarece conducerea ziarului "Anunţul Telefonic"

14 .A se vedea răspunsul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, 34951/16.03.2001.
15 Scrisoarea cu număr de ieşire 102/28.03.2001.
16 Scrisoarea cu număr de ieşire 115/03.04.2001.
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nu a răspuns oficial, în data de 9.04.2001, Romani CRISS a retran-
smis scrisoarea adresată acestora. Secretarul redacţiei, Cătălin Taloi,
a recunoscut verbal faptul că ziarul "Anunţul Telefonic " a publicat în
perioada amintită anunţul discriminatoriu dar acest fapt s-a datorat
greşelii unui nou angajat care a fost demis din acest motiv.

III.Continuitatea problemei

În perioada următoare nu a fost prezentat un răspuns oficial al ziarului
"Anunţul Telefonic" şi nici disponibilitatea reprezentanţilor acestuia de
a avea o întrevedere în legatură cu publicarea anunţului discriminatoriu. 
Întrucât nu s-a concretizat această disponibilitate din partea ziarului, în
data de 07.05.2001, Romani CRISS a sesizat Departamentul Juridic
al Primăriei Municipiului Bucureşti17, potrivit art. 24 lit. b din Legea
148/2000, privind publicitatea, care dispune: "Contravenţiile se
constată şi se sancţionează la sesizarea persoanelor prejudiciate de
către reprezentanţii împuterniciţi ai administraţiei publice locale, pen-
tru încălcarea prevederilor art. 6 lit. d şi f…"
În data de 06.06.2001, Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia
Generală Juridic - Contencios, menţionează în răspunsul cu numărul
L 5697 ca sesizarea Romani CRISS a fost trimisă spre competenţa
soluţionare Direcţiei Generale de Inspecţie şi Control General,
Serviciul Control Publicitate. În data de 20.06.2001 Direcţia Generală
de Inspecţie şi Control General, Serviciul Control Publicitate, prin răspunsul
nr. 1910, precizează că "publicarea unor anunţuri de angajare nu intră
sub incidenţa art. 6 lit. d şi f din lege ( n.n. L 148/2000, privind publicitatea)".
Romani CRISS a sesizat, în data de 13.07.2001, instituţia Avocatul
Poporului, cu privire la faptul că Primăria Municipiului Bucureşti a con-
siderat că anunţurile de angajare discriminatorii nu intră sub incidenţa Legii
148/200018.
Instituţia Avocatul Poporului prin răspunsul oficial 4234/1 din
3.08.2001 adresat organizaţiei, menţionează că:''…anunţurile de
angajare sau ofertele de închiriere ori de vânzare a unor locuinţe…nu
cad sub incidenţa prevederilor Legii nr.148/2000 privind publicitatea.
În aceste cazuri sunt aplicabile prevederile legii 3/1974 privind presa (o
parte a articolelor fiind încă în vigoare) şi prevederile Ordonanţei de 
17 Sesizarea are numărul de înregistrare 14319/07.05.2001.
18 A se vedea scrisoarea adresatã de Romani CRISS instituþiei Avocatul Poporului, cu nr.
4234/13.07.2001.
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baza faptelor ci şi din prisma cauzelor si a efectelor. Propaganda şi
dezinformarea determină confuzia şi dezorientarea în ceea ce
priveşte faptele. Data, ora şi locul, numărul şi identitatea victimelor 

Fig.2 
Raportul B:

Stoica C.D. şi alţii vs. Poliţia Dolhasca (Suceava)
Abuz al organelor de ordine împotriva unei comunităţi de romi

I.Starea de fapt

În după-amiaza zilei de 3 aprilie 2001 primăria comunei
Dolhasca, în colaborare cu organele de poliţie şi gardienii publici a
organizat o acţiune pentru depistarea proprietarilor de animale care
îşi păşunează turmele ilegal. Echipa formată din echipaje ale poliţiei,
gardieni publici şi viceprimarul comunei Dolhasca, Ioan Savin, s-a
deplasat cu trei maşini (una a poliţiei, una a gardienilor publici, iar una
proprietate privată) spre satul Probota. 

În jurul orei 18.00, aşa cum reise din declaraţiile persoanelor
implicate în incident, cele 3 maşini trec prin satul Gulia, iar în
apropierea comunităţii de romi acestea se opresc datorită lui G.M.,

Guvern 53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor
refiritoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale''.

IV. Soluţionare Caz

Ca urmare a întrevederii cu reprezentanţii societăţii comerciale Total
Protect, aceştia şi-au cerut scuze în mod public, tot în ziarul "Anunţul
Telefonic" din data de 11.05.2001, pagina 8, poziţia 432. Conţinutul
anunţului este următorul: "Total Protect anunţă prin prezenta o
greşeală regretabilă în formularea anunţului apărut în intervalul 12 -
27.03. ac. în "Anunţul Telefonic" şi reformulează astfel: Total Protect
angajează agenţi pază în condiţiile legii 18/1996".
Alteori, starea de Fapt într-un Raport de monitorizare reprezintă o
parte deosebit de complexă şi chiar controversată. În astfel de situaţii,
modul de prezentare al stării de fapt este esenţială pentru cazul în
sine şi chiar pentru victime. În cazul Raportului B, din Figura 2,
descrierea obiectivă, imparţială şi clară a faptelor a determinat orga-
nizaţia să acorde sprijin în asistarea victimelor şi angajarea unui avocat.
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care se află în căruţa proprietate personală şi care intenţiona să iasă
în drumul care ducea spre Probota. Ieşind din intersecţie poliţia l-a
oprit pentru neacordarea priorităţii. Din declaraţiile lui G.M. reiese că
acesta a fost oprit în dreptul casei lui L.P. de către maşinile poliţiei
care urcau de la Dolhasca19. D.T., sergent major în cadrul postului de
Poliţie al comunei Dolhasca, a coborât din maşină şi l-a tras din căruţă
după care l-a lovit sub privirile celorlalţi. Acest fapt este confirmat de
C.G., D.A. şi D.N. care lucrau la un şanţ, timp în care au asistat la
acest incident, iar M.G. fiind legitimat în maşina poliţiei în vederea
amendării20. La ieşire din maşină, a fost lovit din nou, fiica acestuia
ieşind în stradă fiind alertată de vecini că tatăl sau este bătut de
poliţie. Intervenind în apărarea lui, M.E., a fost lovită deşi era în braţe
cu fica sa de trei ani21. La aceste evenimente a fost martor şi vicepri-
marul comunei Dolhasca, aşa cum declară d-l C. C., prim
vicepreşedinte al Partidei Romilor, filiala Suceava, martor la aceste
evenimente.

După acest fapt, cele trei maşini şi-au continuat drumul spre
Probota, iar după aproximativ două ore şi jumătate, în jurul orelor
20.00-20.30 delegaţia autorităţii locale se intoarce oprindu-se la locul
incidentului. Şeful de Post al comunei Dolhasca, V.L., împreună cu
viceprimarul S.I. au intrat în barul lui C.C. pentru a verifica legalitatea
actelor de comerţ ale acestuia. În acest timp, în stradă, politiştii şi
gardienii au agresat persoanele de etnie roma, adulţi şi copii, aşa
cum reiese din declaraţiile celor implicaţi în aceste evenimente.

C.M., în vârstă de 25 de ani, a fost martora agresiunii săvârşite
asupra lui L.F. "lovit de doi poliţişti unul în albastru şi unul în negru ".
M.E. a intervenit între ei pretinzând că este soţul ei, aceştia renunţând
la a-l mai lovi. Poliţistul D.T. l-a întrebat dacă este ţigan sau român,
iar la răspunsul că este ţigan, viceprimarul S.I., aşa cum reiese din
declaraţia lui L.F., a afirmat : "Ia daţi-i o lecţie băieţi !", după care
poliţistul şi un gardian l-au lovit cu pumnii şi picioarele22. C.N. în
vârstă de 21 de ani declară că a fost lovit de un poliţist în timp ce
traversa strada spre magazinul tatălui său C.C.23.Din afirmaţiile
19 A se vedea declaraţia lui G M
20 A se vedea declaraţiile persoanelor menţionate, luate cu ocazia documentării cauzei de
către Romani CRISS.
21 A se vedea declaraţia doamnei M E
22 A se vedea şi declaraţia lui L F.
23 A se vedea şi declaraţia acestuia din urmă, care confirmă evenimentele
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copiilor prezenţi la aceste incidente reiese faptul că aceştia ar fi fost
lovitţ de către poliţişti.

S.C.D. în vârstă de 14 ani declară că la ieşirea din magazinul
doamnei C.E., vazând agitaţie, de frică, a încercat să fugă, dar a fost
impiedicat de către un poliţist. El a fost bătut cu pumnii şi cu
picioarele, în acest timp rugându-se de poliţişti să nu îl mai lovească
pentru că este operat la cap, aşa cum reise din declaraţiile marto-
rilor24. În urma loviturilor primite copilul a fost internat în spital,
necesitând îngrijiri medicale de 3 - 5 zile, fapt ce rezultă din
Certificatul Medico - Legal nr. 857 din 6 aprilie 2001 emis de Institutul
Medico-Legal Iaşi25. Copilul a fost trasportat acasă în stare de
inconştienţă de către C. I. D., D.A., S.A. şi D.V., după cum reise din
declaraţiile acestora. 

Din mărturiile lui C.C., rezultă că la ieşirea din bar a vicepri-
marului şi a şefului de post a comunei Dolhasca, acesta le-a asigurat
protecţie până la urcarea în maşini, deoarece la faţa locului se crease
o stare tensionată între romi şi forţele de ordine.  A doua zi copiii din

24 A se vedea în acest sens atât declaraţia lui S C D, cât şi a martorilor S A, D V, D A,
C I D, C M 
25 A se vedea Certificatul Medico-Legal, nr. 857/06.04.2001.



comunitatea de romi nu au mai mers la şcoală, speriaţi în urma inci-
dentelor petrecute cu o seară înainte. 

CAPITOLUL IV. 
CADRUL LEGAL ÎN ROMÂNIA PRIVIND PROTECŢIA

MINORITĂŢILOR    

IV.1. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII: PREVEDERI ÎN
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI26
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Consti tu ţ ia  României  -  Art .  11 :

"Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună -
credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din
dreptul intern. În cazul în care un tratat la care România

urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei,
ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei" 

26Modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republi-
cată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituţie, cu reactualizarea denumirilor
şi dându-se textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156).
Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul
naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii
Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendu-
mului naţional din 18 -19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitu ţiei României.
Constituţia României, în forma iniţială, a fost adoptată în sedinţa Adunării Constituante din
21 noiembrie 1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21
noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991.

Articolul 11 din Constituţia României dă expresie principiului din drep-
tul roman ''Pacta sunt servanda'', adică respectarea cu bună credinţă
a obligaţiilor internaţionale. Buna credinţă presupune înţelegerea reci-
procă, în raport cu circumstanţele concrete, a posibilităţilor pe care le
are fiecare stat să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, interpretarea
corecta a celor convenite, solicitudine şi sinceritate, disponibilitate şi  

La ce se referă articolul 11 şi cum am putea explica acest lucru ?



Constituţia României conţine prevederi referitoare la aplicabilitatea
tratatelor ratificate de Parlament şi la concordanţa dintre pactele şi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului şi legile interne.

Articolul 20 din Constituţie se interpretează în corelare cu arti-
colul 11 şi cuprinde două reguli care se referă la transpunerea în
practică a dispoziţiilor constituţionale privind drepturile, libertăţile şi
indatoririle fundamentale ale cetăţenilor.

Potrivit alineatului 1 al acestui articol interpretarea şi aplicarea
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receptivitate în efortul comun de transpunere în practică a clauzelor
tratatului. Noţiunea de ''tratat'' este folosită în sens larg, adică pentru
a desemna diferite categorii de instrumente întrebuinţate în practica
internaţională, indiferent de denumirea sau de conţinutul lor (acord,
convenţie, statut, pact, act final etc.)

Aliniatul 2 al art.11 exprimă conexiunea între dreptul inter-
naţional şi dreptul intern, cerinţa integrării normelor care aparţin drep-
tului internaţional în sistemul juridic normativ naţional. Ratificarea
este actul prin care Parlamentul confera forţa obligatorie unui tratat
semnat de către un stat străin. Refuzul unui stat de a  ratifica un tratat
nu poate fi considerat ca act ilegal. De menţionat este faptul că trata-
tul suspus ratificării nu obligă statele semnatare atâta timp cât ele nu
le-au ratificat. Întrucât ratificarea se face prin lege, clauzele tratatului
sunt integrate în sistemul normelor interne, corespunzător valorii
normelor statuate prin lege şi vor avea forţa juridică specifică acestei
categoii de norme. 

Consti tu ţ ia  României  -  Art .  20:
''Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile
cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu
celelalte tratate la care România este parte.

Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care România este

parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale,
cu excepţia cazului în care Constitutţa sau legile interne conţin

dispoziţii mai favorabile.''

Cum am putea explica Articolul 20 în strânsă legătură cu Articolul 11?



drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti se fac în concordanţă cu prevede-
rile tratatelor internaţionale la care România este parte.

Alineatul 1 menţionează şi termenul 'pacte' pentru a sublinia
pe lângă ataşamentul faţă de Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului şi faţa de Pactul cu privire la drepturile civile şi politice şi
Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale. 

Cea de-a doua regulă prezentată în alineatul 2 al articolului
acordă prioritate reglementărilor internaţionale cuprinse în tratate rati-
ficate de România, în situaţia în care s-ar ivi anumite neprotiviri, con-
tradictii, conflicte, neconcordante între ele şi reglementările interne.

Consecinţele acestui articol privesc însăşi legiuitorul (Parlamentul)
care va trebui întodeauna şi obligatoriu să verifice dacă proiectele de
legi pe care le discută şi le adoptă se corelează cu tratatele inter-
naţionale la care România este parte.

România a ratificat majoritatea instrumentelor internaţionale cu
relevanţă în combaterea rasismului, discriminării şi a intoleranţei. A
ratificat Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice,
Sociale şi Culturale27, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile
Civile şi Politice28 şi Protocoalele Facultative la Pact29, Convenţia
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Ce "Tratate" internaţionale a ratificat România?

27România a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr.212, publicat în "Buletinul
Oficial al României", Partea I, nr.146 din 20 noiembrie 1974.   
28România a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr.212, publicat în "Buletinul
Oficial al României", partea I, nr.146 din 20 noiembrie 1974.
29România a ratificat Protocolul la 28 iunie 1993 prin Legea nr. 39, publicată în "Monitorul
Oficial al României", partea I, nr.193 din 30 iunie 1993 , al doilea Protocol a fost ratificat de
România la 25 ianuarie 1991 prin Legea nr.7, publicată în "Monitorul Oficial al României",
partea I, nr.18 din 26 ianuarie 1991.
30România a aderat la Convenţie la 14 iulie 1970 prin Decretul nr.345, publicat în "Buletinul
Oficial al României", partea I, nr.92 din 28 iulie 1970. Iniţial România a aderat la Convenţia
cu o rezervă formulată faţă de art.22. Prin Legea nr.144/1998, România şi-a retras rezerva
formulată la art.22. În contextul armonizării legislative este de menţionat Legea 612/2002,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 851/2002, pentru formularea unei declaraţii privind
recunoaşterea de către România a Comitetului pentru Eliminarea Discriminării rasiale, în
conformitate cu art. 14 din Convenţie privind recunoaşterea de către România a Comitetului
pentru Eliminarea Discriminării rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţie. 
31România a ratificat Convenţia prin Legea nr.30 din 18 mai 1994, publicată în "Monitorul
Oficial", nr.135 din 31 mai 1994.
32România a ratificat Primul Protocolul până la Protocolul nr.10 prin Legea nr.30 din 18 mai
1994, publicată în "Monitorul Oficial" nr.135 din 31 mai 1994.
33România a ratificat Protocolul nr.11 prin legea nr.76 din 6 iulie 1995, publicată în "Monitorul
Oficial" nr.147 din 13 iulie 1995.



Internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare30

De asemenea, România a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului31 şi Protocoalele Adiţionale ale Convenţiei: Primul Protocol
Adiţional, inclusiv Protocolul nr.1032 şi Protocolul nr.1133

Protocolul nr.12 a fost semnat de către România dar nu a fost ratificat.34

A fost ratificată Convenţia Europeană pentru Prevenirea Torturii
şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante35 şi

Protocolul nr.1 şi 2 la această Convenţie36. În anul 1995 a fost ratifi-
cată Convenţia-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale37.
Carta Socială revizuită a fost ratificată de România în 199938.

România nu a ratificat până în prezent Carta Europeană a
Limbilor Regionale sau Minoritare şi Convenţia Europeană privind
Naţionalitatea, aceste instrumente fiind doar semnate. De asemenea,
România nu a semnat şi ratificat Convenţia Europeană privind
Statutul Legal al Muncitorilor Migranţi şi Convenţia Europeană privind
Participarea Străinilor la Viaţa Publică la nivel local.39

Unul dintre cele mai importante instrumente internaţionale în
combaterea discrminării îl constituie recent adoptata Directivă a
Consiliului Uniunii Europene. Directiva 2000/43/EC40 de aplicare a
egalului tratament între persoane indiferent de originea rasială sau
etnică face parte din acquis communautaire şi trebuie să fie trans-
pusă în legislaţia internă ca parte a Procesului de aderare la UE.  
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Ce "Tratate" Internaţionale nu a ratificat România
până în prezent?

34România a semnat Protocolul nr.12 la CEDO în data de 04.11.2000; Până la data de 21
iunie 2001 fusese semnat de 27 de state şi ratificat de un singur stat-Georgia. Va intra în
vigoare după ratificarea formală de către 10 state. 
35România a ratificat Convenţia prin Legea nr.80 din 30 septembrie 1994, publicată în
"Monitorul Oficial" nr.285 din 7 octombrie 1994.
36România a ratificat Protocolul nr.1 şi 2  prin aceeaşi lege nr. 80 din 30 septembrie 1994.  
37România a ratificat Convenţia-Cadru prin Legea nr.33 din 29 aprilie 1995, publicată
în"Monitorul Oficial", partea I, nr.82 din 4 mai 1995.
38Vezi al doilea Raport privind România al Comisiei Europene împotriva Rasismului şi
Intoleranţei, Strasbourg, 23 Aprilie 2002, Consiliul Europei.
39Vezi al doilea Raport privind România al Comisiei Europene împotriva Rasismului şi
Intoleranţei, Strasbourg, 23 Aprilie 2002, Consiliul Europei. 
40Directiva Consililui 2000/43/EC, adoptată de către Consiliul Uniunii Europene la data de 29
iunie 2000, Monitorul Oficial OC221JAI 67.
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Prevederi referitoare la egalitate şi non-discriminare se regă-
sesc în Constituţie, în art.16 alin (1), privind Egalitatea în drepturi,
unde se dispune: " Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor
publice, fără privilegii şi fără discriminări." În acelaşi sens, Art. 4
conţine prevederi ce se referă la România ca "patria comună şi indi-
vizibilă a tuturor cetăţenilor, fără deosebire de rasă, de naţionalitate,
de origine etnică sau de origine socială".

Egalitatea în drepturi este prin ea însăţi o egalitate de şanse
pe care Constituţia o acordă tuturor cetăţenilor. Aceesta este sensul
aliniatului 1 din articolul 16, care garantează egalitatea în faţa legii şi
a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminare. Articolul 4 se
referă la criteriile nediscriminării printre care se află şi originea etnică
în sensul exprimat de prevederile Constituţiei.

Dispoziţiile constituţionale din articolul 30 al.7 interzic acele
exprimări care urmăresc prejudicierea demnităţii, onoarei, vieţii par-
ticulare a persoanei şi dreptul la proprie imagine, îndemnul la ura
rasială, incitarea la discriminare etc. Ideea acestui aliniat este pro-
tecţia constituţională a valorilor umane, statale şi publice. 

IV.2. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII: REGLEMENTĂRI
LEGALE ÎN DIVERSE ACTE NORMATIVE

I V.2.1  LEGEA 12/1990 PRIVIND INTERZICEREA ACTIVITĂŢ ILOR
COMERCIALE IL ICITE
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Consti tu ţ ia  României  Art .  16 al .1

''Cetăţenii sunt egali în faţa legii... şi a autorităţilor publice,
fără privilegii şi fără discriminări''

Consti tu ţ ia  României  Art  30 al in  (7) :

"Sunt interzise de lege..., îndemnul la ura naţională, rasială,
de calsa sau religioasă, incitarea la discriminare,…sau la vio-

lenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare
bunelor moravuri".

Legea 12/1990-privind interzicerea activităţilor comerciale
ilicite: se referă şi la discriminare?



Legea 12/1990 privind interzicerea activităţilor de comert ilicit
conţine prevederi aplicabile unor cazuri de discriminare în ceea ce
priveşte accesul la servicii şi bunuri deschise publicului larg spre vân-
zare. Legea nu conţine prevederi explicite privind discriminarea bazată
pe diferite criterii precum vârsta, sexul, culoarea, naţionalitatea, etnia
etc. ci se referă la anumite activităţi economice, conţinând prevederi
generale precum ''vânzare preferenţială'' sau ''refuz nejustificat'' care,
în fapt, pot constitui elemente ale comportamentului discriminatoriu.
De altfel, definiţia discriminării include ca element al comportamentului
considerat discriminatoriu de către lege, atât preferinţa, cât şi refuzul.
Particularitatea în cazul discriminării este motivaţia comportamentului,
în cazul nostru, refuzul sau preferinţa bazată pe apartenenţa la o anu-
mită categorie etnică asociată cu intenţia sau efectul ce constă în
restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării,
în condiţii de egalitate, a drepturilor recunoscute de lege.

Sub aspectul conţinutului contravenţiei prevăzute în art.1, lit.k,
textul de lege se aplică în funcţie de întrunirea anumitor condiţii. În
primul rând, contravenţia se realizează printr-o acţiune (de a da, a
face) sau o inacţiune (a nu face). Această acţiune constă în vânzarea
preferenţiala sau în refuzul nejustificat al agentului economic (inacţi-
une). Întâlnim, astfel, o vânzare ce presupune fie preferinţa vânză-
torului sau prestatorului de servicii, fie refuzul nejustificat al acestuia
din urmă. Ambele acţiuni depind exclusiv de voinţa vânzătorului care
preferă o persoană în defavoarea alteia ori refuză o persoană în
aceeaşi manieră.

În înţelesul textului de lege, acţiunea preferenţială sau refuzul
nefustificat vizează pe de o parte bunurile sau serviciile destinate
vânzării, iar acestea sunt cuprinse în obiectul de activitate al agentului
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Art. 1 lit. K, legea 12/1990:

''Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag răspunderea
contravenţională sau penală, după caz, faţă de cei care le-au

săvârşit, următoarele fapte : ''…vânzarea preferenţială, refuzul
nejustificat al vânzării acestora sau al prestării de servicii
cuprinse în obiectul de activitate al agentului economic.''

Ce spune de fapt acest articol, cum ar trebui să îl înţeleg ?



economic. (al vânzătorului sau prestatorului). Astfel contravenţia nu
se poate aplica în cazul în care bunurile sau serviciile nu sunt desti-
nate vânzării şi nu fac parte din obiectul de activitate al agentului eco-
nomic. 

Ne putem pune întrebarea dacă există o excepţie în care
refuzul ar putea fi justificat. Spre exemplu, acţiunea de vânzare prefe-
renţială sau refuzul ar putea fi justificate în cazul în care cumpărătorul
în momentul achiziţionării de bunuri sau servicii are un comportament
ilicit ce intră sub incidenţa legii. Avem în vedere, spre exemplu, legea
61/1991, privind sancţionarea unor fapte de încălcare a unor norme
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Dacă cumpărătorul
se află în vreunul din cazurile enumerate de lege, vânzătorul ar putea
invoca refuzul justificat de a nu servi o persoană care a provocat şi
participat la scandal, a intenţionat sau a agresat vânzătorul în
momentul cumpărării etc.

Competenţa de soluţionare a sesizărilor potrivit legii 12/1990
revine Oficiului pentru Protecţia Consumatorului.

44

Cine sancţionează faptele prin care se încalcă articolul 1 lit.k
din legea 12/1990 ?

Se poate aplica acest articol şi în cazul persoanelor de etnie
roma cărora le este refuzată servirea datorită apartenenţei

etnice?

În anul 2002, Romani CRISS a monitorizat cazuri de discrimi-
nare în accesul la servicii şi locuri deschise publicului larg. Dacă în
unele cazuri, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului şi-a exprimat
lipsa de competenţă în cazuri privind refuzul nejustificat de a vinde
bunuri41 persoanelor aparţinând minorităţii rome, în alte cazuri
inspectorii O.P.C. au sancţionat, în baza art.1 lit.k din legea 12/1990,
refuzul nejustificat al vânzării unor bunuri de către prestator, datorită
apartenenţei etnice a potenţialilor cumpărători.

În cazul CRISS vs. Iris din Cluj-Napoca, prezenţa afiţului de la
intrarea în barul privat al d-lui I.V. care specifică explicit: ''nu servim ţigani şi
romi'' a rămas nesancţionat sub aspectul articolului 1, lit.k din legea 12/1990. 

41Vezi Romani CRISS, Baza de Date- cazuri de discirminare în accesul la bunuri şi servicii
destinate publicului larg, la adresa de web: www.romanicriss.org.

http://www.romanicriss.org


Oficiul pentru Protecţia Consumatorului din Cluj în interviul cu reprezentanţii
Romani CRISS a precizat lipsa competenţei de sancţionare într-un
astfel de caz. Deşi existenţa anunţului în respectivul bar a fost dovedită
prin publicarea unor articole de presă şi existenţa unor fotografii de la
faţa locului, inspectorii OPC nu au aplicat sancţiuni potrivit legii
12/1990 în ciuda faptului că au găsit anunţul care specifică exclu-
derea romilor chiar sub tejgheaua barului respectiv. Sancţiunile con-
travenţionale aplicate de inspectorii OPC-Cluj au avut în vedere condiţii
igienico-sanitare sau lipsa afişării preţurilor din respectivul bar42.

În cazul CRISS vs. Milenium, inspectorii OPC au aplicat sancţi-
unea contravenţională prevăzută în legea 12/1990 pentru încălcarea
articloului 1, lit.k. În fapt, patronul barului Milenium a afişat la intrarea
în bar un anunţ ce preciza explicit că ''nu este permisă servirea romilor''.
Reprezentanţi ai Romani CRISS împreună cu membrii ai asociaţiei
ROMANITIN din Iaşi au realizat o acţiune de testare. Tineri români şi
romi au intrat în respectivul bar cu intenţia de a consuma produse
destinate vânzării în respectivul local. Dacă tinerii români au fost
serviţi, celor doi tineri romi li s-a refuzt servirea indicându-se afişul de
la intrare care prevedea explicit refuzul servirii persoanelor care
aparţin minorităţii rome. În urma plângerii înaintate de Romani CRISS,
inspectorii OPC au considerat că s-au încălcat prevederile legii 12/199043.

IV.2 .2  LEGEA 148/2000 PRIVIND PUBLICITATEA 
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Legea 148/2000 privind publicitatea se referă şi la discriminare?

În luna august 2000, Parlamentul României a adoptat Legea
nr. 148/2000, privind publicitatea44. Legea conţine prevederi în ceea
ce priveşte discriminarea bazată inclusiv pe apartenenţa etnică în
diverse anunţuri publice. Deşi la data adoptării Legii 148/2000, o
definiţie a discriminării nu exista într-o lege naţională adoptată de
Parlamentul României, o asemenea definiţie există totuşi în Convenţia
Internaţională pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare
ratificată de Parlamentul României.

42Vezi Romani CRISS, Cazul CRISS vs. Iris Cluj pe site-ul organiza ţiei Romani CRISS la
adresa www.romanicriss.org 
43Vezi Romani CRISS, Cazul CRISS vs. Milenium Rădăuţi pe site-ul Romani CRISS la
adresa www.romanicriss.org 
44Legea 148/2000 privind publicitatea a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.
359 din 2 august 2000.

http://www.romanicriss.org
http://www.romanicriss.org
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Ce înseamnă ''publicitate'' potrivit legii? 

Legea 148/2000, Art. 6 lit. d:
"Se interzice publicitatea care include discriminări bazate pe
rasă, sex, limbă, origine, orgine socială, identitate etnică sau

naţionalitate".

Cine răspunde pentru încălcarea prevederilor Articolului 6 lit.d?

Cine constată şi sancţionează încălcarea prevederilor 
articolului 6 lit.d ?

Legea defineşte termenul de publicitate în articolul 4: "Prin
publicitate se înţelege orice formă de prezentare a unei activităţi co-
merciale, industriale, artizanale sau liber profesioniste având ca scop
promovarea de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii.

Art. 18 din aceeaşi lege prevede că "Autorul, realizatorul de
publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare răspund
solidar cu persoana care îşi face publicitate în cazul încălcării preve-
derilor prezentei legi". 

Contravenţiie stabilite în lege, în speţă, încălcarea prevede-
rilor articolului 6 lit.d, sunt constatate şi sancţionate de către repre-
zentanţii împuterniciţi ai administraţiei publice locale. În principiu,
reprezentantul imputernicit al administraţiei publice locale este Primarul,
dar potrivit legii, acesta poate delega responsabilitatea de constatare
şi sancţionare a contravenţiilor. Astfel, plângerile contravenţionale
depuse de Romani CRISS în baza articolului 6 lit.d au fost soluţio-
nate, spre exemplu, de Direcţia Generală de Inspecţie şi Control
General; Serviciul Control Publicitate al Primăriei Municipiului Bucureşti.

Cum ar trebui să înţeleg articolul 6 lit.d din legea 148/2000?

Sub aspectul conţinutului contravenţiei prevăzute în art.6, lit.d,
textul de lege se aplică în funcţie de întrunirea anumitor condiţii. În
primul rând, contravenţia se realizează printr-o acţiune. Acţiunea constă
în orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industri-
ale, artizanale sau liber profesioniste având ca scop promovarea de
bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii."Deci, acţiunea în sine consta
într-o formă de prezentare a unei activităţi ce se poate realiza prin orice mijloc.   
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Leg Legea nu enumeră mijloacele de prezentare speci-
ficând "orice formă…". Aceasta poate fi prin audio-vizual, presă
scrisă, radio, televiziune, prin afişare vizibilă publicului larg etc.

A doua condiţie se referă la prezentarea unei activităţi, în
această din urmă situaţie, legea enumerând limitativ activiatea
prezentată ca fiind: comercială, industrială, artizanală sau liber profe-
sionistă. Enumerarea limitativă arată intenţia legiuitorului de a cuprinde
doar anumite tipuri de activităţi. Astfel activităţile care nu se încadrează
în cele enumerate, nu vor intra sub incidenţa prezentei legii. 

A treia condiţie se referă la scopul prezentării respectivei activi-
tăţi. Scopul prezentării trebuie să fie promovarea de bunuri şi servicii,
de drepturi şi obligaţii.     

Pe lângă condiţiile enumerate mai sus, privind contravenţia
prevăzută în Art.6 lit. d, este, de asemenea, nevoie ca activitatea
prezentată ce are ca scop promovarea de bunuri şi servicii, de drep-
turi şi obligaţii să includă discriminări bazate, în cazul nostru, pe iden-
titate etnică. Ceea ce înseamnă că prin promovarea activităţilor se

Se aplică acest articol anunţurilor care sunt însoţite de 
menţiunea ''Exclus romi''?

În cursul anilor 2000-2002, Romani CRISS a monitorizat cazuri
privind publicarea în presa scrisă, în special la Rubricile de Mica
Publicitate a ziarelor şi chiar la Agenţiile de Ocupare şi Formare a Forţelor
de Muncă, a anunţurilor discriminatorii de angajare, vânzare sau
închiriere de bunuri şi servicii de către firme private sau persoane fizice.

În data de 31 iulie 2000, la sediul Oficiului Forţelor de Muncă,
Sector 3, Bucureşti, pe panoul cu oferte de muncă erau afişate
anunţuri de genul: "Angajez agenţi paza, 1.77m, stagiul militar satisfăcut.
Exclus rromi". Impactul asupra publicului şi mass media a acestui caz
l-au constituit scuzele publice prezentate de Directorul Agenţiei faţă de
publicarea unui astfel de anunţ discriminatoriu la sediul unei instituţii
publice45. În anul 2001, în cazul CRISS vs. Anunţul de la la Z, s-a
monitorizat publicarea unor anunţuri discriminatorii precum: "Închiriez 
45Vezi Romani CRISS, cazul CRISS vs. Oficiul Forţelor de Muncă Sector 3, pe site-ul
Romani CRISS, Baza de Date, la adresa www.romanicriss.org.  

http://www.romanicriss.org
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crează o situaţie de deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe
baza de etnie, ce care are ca scop sau efect restrângerea sau înlătu-
rarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor recunoscute de lege.
camera la curte, exclus romi"; ''Garsoniera nemobilată pentru tineri
căsătoriti, exclud romi sau straini"; "Închiriez garsoniera Dristor, cu
telefon, termen lung, exclus romi, rog seriozitate"; "Angajăm muncitori
necalificaţi în domeniul construcţiilor, Exclus Romi"46.

În cazul CRISS vs. Anunţul Telefonic au fost monitorizate publi-
carea unor anunţuri la rubricile "Oferte de muncă" de genul: "Total
Protect angajează paznici în condiţiile legii 18/1996, Exclus romi, salariul
1.700.000 - 2.500.000; 659 37 65"47. În aceste cazuri s-au depus
plângeri intemeiate pe articolul 6 lit.d din legea 148/2000. Atât Primăria
municipiului Bucureşti cât şi Avocatul Poporului au considerat că astfel
de anunţuri nu intră sub incidenţa legii 148/2000 deoarece anunţurile
de angajare precum şi cele de vânzare sau închiriere din ziarele pub-
licitare nu constituie publicitate. 

Revenind la condiţiile pentru aplicarea contravenţiei de la art.6,
aminteam activităţile limitativ enumerate în lege referitor la definiţia
publicităţii prin care se promovează activităţi comerciale, industriale,
artizanale sau liber-profesioniste. Instituţiile sesizate au considerat că
anunţurile mai sus prezentate nu se încadrează în activităţile
menţionate. Deşi prin publicarea unor astfel de anunţuri se prezintă
activităţi ce au ca scop promovarea de bunuri şi servicii, de drepturi
şi obligaţii şi sunt bazate explicit pe excluderea unui grup de persoane
datorita apartenenţei etnice, s-a considerat că nu intră sub incidenţa
legii deoarece activităţile din enunţuri nu se încadrează în categoriile
de activităţi din definiţia publicităţii, prevăzută în legea 148/2000.

În anul 2002, în cazul CRISS vs. Româia Liberă o nouă plângere
a fost introdusă, împotriva ziarului "România Liberă", în baza legii
148/2000 întemeiată pe art.6, lit.d. Anunţul pulicat la rubrica de Publicitate
a Ziarului specifică: "Aveţi nevoie de linişte şi mulţumire sufletească?Apelaţi
'07…'  sau '021 …' şi veţi avea cea mai bună echipă de: amenajări, montare
Nevadă, zugrăvit, rigips, gresie, faianţă, tapet, mochetă, linoleum.
Seriozitate, calitate şi rapiditate! Exclus romii !" În acest din urmă caz,
Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Control Publicitate a sancţionat

46Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Anunţul de la A la Z, idem.  
47Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Anunţul Telefonic, idem. 
48Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. România Liberă, idem.



atât emitentul anunţului cât şi societatea care a tipărit anunţul. S-a con-
siderat că prin anunţul respectiv s-au prezentat activităţi comerciale de
promovare a bunurilor şi serviciilor ce au inclus discriminări bazate pe

identitate etnică, şi au fost dispuse măsurile legale corespunzătoare48.

IV.2.3. ORDONANŢA 31/2002 PRIVIND INTERZICEREA ORGANIZAŢIILOR
ŞI SIMBOLURILOR CU CARACTER FASCIST, RASIST SAU XENOFOB

În art. 8 al Ordonanţei 31/2002 se precizează: ''constituie contra-
venţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la

49

Ordonanţa 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob se referă

la discriminare?

Ordonanţa 31/2002, Art2, lit. a

Prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se
înţelege orice grup format din 3 sau mai multe persoane, care
îşi desfăşoara activitatea temporar sau permanent, în scopul

promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste,
rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice,
rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea

altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la
violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a

instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această
categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate
juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile,
societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice

care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă.

Ordonanaţa 31/2002, Art.2 lit.b

Prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege
drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile,

formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne,
care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit.a  

La ce fapte se referă Ordonanţa 31/2002?
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250.000.000 lei răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de sim-
boluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea
răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoană juridică; uti-
lizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de către

o persoană juridică; promovarea cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea
ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită
prin orice mijloace, în public, de către o persoană juridică. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către personalul împuternicit în acest scop de către Ministerul Culturii
şi Cultelor, precum şi de către personalul special abilitat din cadrul
Ministerului de Interne.

Articolul 9 din Ordonanţa 31/2002 prevede posibilitatea
dizolvării prin hotărâre judecătorească a persoanelor juridice care
desfăşoară una sau mai multe din activităţile enumerate limitativ:
activităţi specifice organizaţiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob
în sensul art. 2 lit. a; răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de
simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deţinerea, în vederea

răspândirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public; pro-
movarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori
xenofobe, prin propaganda săvârşită prin orice mijloace, în public.

Cererea de dizolvare poate fi introdusă, potrivit Ordonanţei
31/2002, de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei per-
soane interesate. Competenţa de a judeca în prima instanţă cererea
de dizolvare aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul

Cine constată încălcarea prevederilor Ordonanţei 31/2002?

Se poate obţine şi dizolvarea persoanei juridice care 
desfăşoară activităţi prevăzute în Ordonanţa 31/2002?

Cine poate soluţiona o cerere de dizolvare a unei persoane
juridice potrivit Ordonanţei 31/2002?

Codul Penal conţine prevederi privind protecţia împotriva 
violenţei, abuzului, urii rasiale şi discriminării etnice ?
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persoanei juridice. 

IV.2.4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII ETNICE, URII RASIALE,
VIOLENŢEI ŞI ABUZULUI ÎN CODUL PENAL 

Infracţiunea de propagandă naţionalist şovină se poate realiza
printr-o acţiune. Acesta poate consta fie într-o activitate de propa-
gandă naţionalist-şovină, fie într-o activitate prin care se propagă
aţâţarea urii de rasă sau naţionale.

Acţiunea de propagandă naţionalist şovină constă în răspândirea
de idei naţionalist-şovine, adică de idei prin care, pe de o parte se
proslăveşte o naţiune sau un grup naţional, iar pe de altă parte se pone-
greşte o altă naţiune sau un alt grup naţional. Este vorba de idei ale
naţionalismului extremist care provoacă învrăjbirea între naţionalităţi50

Acţiunea de aţâţare de urii de rasă sau naţionalitate constă în
efectuarea unor acte de stârnire, incitare ori încurajare a manifestării

sau exteriorizării urii de rasă sau naţionale în rândul unei naţionalităţi
sau grupuri rasiale împotriva altor naţionalităţi sau grupuri rasiale. 

Nu constituie însă infracţiunea de propagandă naţionalist şovină

Art .317 din Codul Penal:

''Propaganda naţionalist-şovină, aţâţarea urii de rasă sau
naţionale, dacă fapta nu constituie infracţiunea prevăzută la

art.16649, se pedepseşte cu închisoare…"

Ce însemnă de fapt infracţiunea de propagandă naţionalist
şovină ?

Pot fi romii victime ale unei infracţiuni de propagandă
naţionalist şovină ?

49Art.166 Cod Penal prevede :"Propaganda in vederea instaurarii unui stat totalitar,savarsi-
ta prin orice mijloace,in public,se pedepseste cu inchisoare…si interzicerea unor
drepturi.Propaganda consta in raspandirea, in mod sistematic, sau in apologia unor idei,
conceptii sau doctrine cu intentia de a convinge si e a atrage noi adepti.
50Vezi O.Loghin T. Toader, Drept Penal-Partea Speciala, pag. 567, Drept Penal-Partea
Speciala, Vasile Dobrioniu, Nicolae Conea.
51Idem.



manifestarea unei atitudini critice, dezaprobarea faţă de greşelile, atitu-
dinile necorespunzătoare ale unor reprezentanţi ai unei minorităţi naţionale51.
In anul 2000, Romani CRISS a depus plangeri privind savarsirea
infractiunii de propaganda  nationalist sovina. In cazul CRISS vs.
Marcel Flueraru in data de 4 februarie 2000, ziarul "National" publica
un articol, sub semnătura redactorului Marcel Flueraru, intitulat
"Război româno-ţigănesc la Grajduri Iaşi", articol prin care se expri-
mau prejudecăţile redactorului faţă de cetăţenii români aparţinând
etniei romilor. Autorul prezenta evenimentele sub formă derulării unei
competiţii sportive între romi şi români, aducând în atenţia opiniei
publice propriile sale concepţii despre minoritatea romilor. Articolul
conţinea informaţii eronate, autorul dând proporţii exagerate unor
altercaţii banale între câteva persoane din comuna Grajduri, judeţul
Iaşi. Până în prezent Parchetul nu a dispus nici o măsură legală52.

În cazul CRISS vs. Mugurel Vintilă, vice-preşedinte al fostului
partid Alianţa pentru România, fost deputat în Parlamentul României,
în data de 28.03.2000, a acordat un interviu ziarului "Naţional", relatat
şi în articolul cu titlul "Cancelariile Occidentale vor să transforme
România într-un stat al ţiganilor". În interviul acordat ziarului
"Naţional", Mugurel Vintilă a ţinut să şocheze opinia publică afirmând
că romii din România reprezintă un adevărat pericol pentru ţara noas-

tră, şi că aceştia, împreună cu cancelariile occidentale, intenţionează
transformarea României într-un "stat al ţiganilor". Până în prezent,
Parchetul nu a dispus o măsura legală. Alte cazuri au fost monitori-
zate de CRISS pe parcursul anului 2002, rapoartele fiind disponibile

52

Art. 247 Cod Penal: Abuz în serviciu prin ingradirea unor
drepturi

''Îngrădirea, de către un funcţionar public, a folosinţei sau a
exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean, ori crearea pentru
acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate,
rasă, sex sau religie se pedepseşte cu închisoare…"

Cum trebuie să înţeleg infracţiunea de abuz în serviciu prin
îngrădirea unor drepturi ?

52Pentru detalii vezi Baza de Date, Romani CRISS la adresa www.romanicriss.org

http://www.romanicriss.org
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în Baza de Data la adresa de web www.romanicriss.org
Subiectul activ al infracţiunii nu poate fi decât un funcţionar public sau
funcţionar potrivt prevederilor Art. 147 din Codul penal. Infracţiunea se
poate realiza printr-o acţiune ce poate consta fie în acţiunea de îngrădire
a folosinţei sau exercitării unui drept, fie prin acţiunea de creare a
unor situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie. 

În cazul primei acţiuni, funcţionarul îl împiedică pe cetăţean,
fără nici o justificare legală, să folsească un drept sau toate drepturile
pe care le are ori să le exercite în mod integral, potrivit prevederilor legale.

În cazul celei de a doua acţiuni, funcţionarul, luând în consi-
derare apartenenţa unui cetăţean la o anumită naţionalitate, rasă, sex
sau religia lui, îi crează o situaţie de inferioritate, respectiv o situaţie
mai dezavantajată, mai rea în raport cu celălalte persoane. Nu are rele-
vanţă dacă situaţia de inferioritate este de ordin material sau numai moral.

Pentru ca fapta să cadă sub incidenţa art.247 Cod Penal, fapta
trebuie să fie comisă în cadrul atribuţiilor de serviciu iar funcţionarul
trebuie să aibă competenţa de a efectua actul referitor la drepturile
cetăţeanului prin care i s-a adus acestuia o îngrădire a folsinţei sau
exerciţiului unui drept ori i-a creat o situaţie de inferioritate53.

Referitor la punerea în aplicare a acestor prevederi legale din
Codul Penal, Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei
în raportul privitor la România subliniază: "Totuşi, nu au existat con-
damnări în baza articolului 247, deşi au existat acte de discriminare
săvârşite de către funcţionari publici, cazuri raportate către ECRI

Art 250 Cod Penal-Purtarea Abuzivă

"Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de
către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu

Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite în condiţiile
aliniatului 1 se predepsesc cu închisoarea…"

În ce constă infracţiunea de Purtare Abuzivă?

ECRI (Comisia Europeană împotriva Rasismului şi
Intoleranţei) despre aplicarea art. 247 Cod Penal

53Idem 
54Citat din ECRI, Al doilea Report privind România, adoptat la 22 iunie 2001, ECRI,
Strasbourg, 23 Aprilie 2002.

http://www.romanicriss.org
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(Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei), în special
la nivel local împotriva unor persoane aparţinând minorităţii rome"54.
În acest sens, cel de al doilea Raport privind România al ECRI reco-
mandă autoriăţilor române să acorde prioritate aplicării prevederilor
penale privind combaterea rasismului, în speţă art. 247 si 317 C.pen. 

Infracţiunea de Purtarea Abuzivă se realizează fie prin intre-
buinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană, fie prin lovire sau
alte violenţe. Termenul de expresii jignitoare are o accepţiune largă
referindu-se la orice atingere adusă onoarei sau reputaţiei unei per-
soane. Prin expresii jignitoare se înţelege în primul rând actele de
insultă iar în al doilea rând folosirea de cuvinţe care, fără a constitui
fapta de insultă, exprimă o desconsiderare şi sunt de natură să atingă
demnitatea unei persoane, cum sunt cuvintele umilitoare. Expresiile
jignitoare utilizate de un funcţionar public pot fi proferate în scris, oral,
prin gesturi etc.

În situaţii când funcţionarul loveşte persoana sau exercită acte
de violenţă împotriva acesteia, fapta este mai gravă. Termenul de vio-
lenţă are o sferă mai largă, înţelegându-se şi violenţele comise
asupra obiectelor aparţinând unei persoane (de exemplu: îmbrân-
cirea unei persoane, în aşa fel încât, i-au căzut ochelarii şi s-au spart
sau i s-a descusut haina; ruperea unei cereri, plângeri sau petiţii şi
aruncarea ei în faţa celui tratat abuziv55.

Infractiunea de purtare abuzivă există numai dacă este comisă
de un funcţionar public sau un alt funcţionar aflat în exerciţiul atribuţi-
ilor de serviciu. În cazul în care fapta nu este săvârşită în exerciţiul
funcţiei, acesta va fi tras la răspundere penală pentru infracţiunea de
insultă sau calomnie56.

În cazul CRISS vs. Poliţia Zărneşti, plângerea penală introdusă
împotriva funcţionarilor aflaţi în exerciţiul funcţiei a fost intemeiată pe
art. 250 Cod Penal. În perioada 01-09.02.2001, Poliţia Braşov,
Serviciul Pază şi Ordine, respectiv Poliţia Transporturilor Feroviare
Braşov, au organizat razii în localitatea Zărneşti, jud. Braşov, gara
Tohanul Vechi. Raziile au fost îndreptate împotriva cerşetorilor şi a
persoanelor de etnie roma, care se deplasau cu trenul de persoane

Există cazuri în care romii sunt vicitme ale infracţiunii de
Purtare Abuzivă?

55 Vezi Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Drept Penal, Partea Specială, 2000.  
56 Idem.
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de la orele 07.30, respectiv 09.45, spre Braşov.  ''Obligaţi să coboare,
persoane în vârstă, femei (una dintre ele însărcinată), copii, toţi romi,
au fost bruscaţi şi ameninţaţi. Sub presiunea câinilor au fost urcaţi
într-o dubă a Poliţiei. Persoanele care au refuzat să urce în dubă,
inclusiv copiii, au fost lovite şi intimidate cu câinii, fiind urcate forţat în
maşină. Romii au fost transportaţi la sediul Poliţiei oraşului Zărneşti.
Aici au fost amprentaţi, fotografiaţi şi li s-au luat diverse declaraţii şi
ameninţaţi cu expresii de genul "acum sunteţi pe mâna noastră şi
facem ce vrem cu voi", "vă dam foc la case", "o să vă ducem la Bug",
"vă dăm foc ciorilor", "o să ajungeţi mai rau ca pe timpul lui
Antonescu" (afirmaţiile poliţiştilor, conform declaraţiilor persoanelor
reţinute)57. Parchetul Militar sesizat a dispus neînceperea urmării
penale. În cazul CRISS vs. Poliţia Dolhasca, într-o acţiune în care au

fost implicaţi echipaje de Poliţie, Gardieni Publici şi reprezentanţi ai
Primăriei au lovit persoane de etnie roma, generându-se o situaţie
tensionată în urma căreia au fost victime chiar şi copii. Parchetul mili-
tar sesizat a dispus neînceperea urmării penale în caz. În prezent,
cazul se află în atenţia Curţii Europene a Drepturilor Omului de la
Strasbourg58.

Poate comite o asemena faptă un subofiţer de poliţie care este
însărcinat cu paza şi supravegherea persoanelor arestate preventiv.
În calitatea pe care o are, îi crează celui reţinut sau arestat, unele
suferinţe fizice şi psihice în sensul că nu-i dă întreaga raţie de hrană,
îl obligă să efectueze activităţi în plus faţă de ceilalţi, refuză să-l lase
să primească pachete şi corespondenţa la care are dreptul, înjosin-
du-l în faţa celorlalţi reţinuţi sau arestaţi.

Pentru existenţa acestei infracţiuni se cere ca în prealabil
organul judiciar (poliţia, judecător, procuror) să fi emis o ordonanţă de
reţinere ori un mandat de arestare sau de executare a unei măsuri de
siguranţă sau educative. Infracţiunea de rele tratamente poate consta
într-o acţiune sau inacţiune, presupune producerea de suferinţe sau

Art 267 Cod Penal-Supunerea la rele tratamente

Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare
de reţinere, deţinere ori în executarea unei măsuri de

siguranţă sau educative se pedepseşte cu închisoare…

Cine poate comite o asemena faptă şi la ce se referă?

57 Vezi Romani CRISS, Baza de Date, cazul CRISS vs. Poliţia Zărneşti, disponibil la adresa
www.romanicriss.org 
58Pentru detalii vezi Baza de Date, Romani CRISS la adresa www.romanicriss.org

http://www.romanicriss.org
http://www.romanicriss.org


privaţiuni victimei. Aceste suferinţe pot consta în încălcări abuzive ale
regimului de cazare, de igienă, de alimentaţie, de muncă, de odihnă, de
asistenţă medicală sau alte tratamente inumane ori degradante.

Relele tratamente implică un ansamblu de acte care produc
persoanei suferinţe sau privaţiuni care nu sunt inerente măsurii sau
sancţiunii pe care o execută. Dacă făptuitorul comite numai un singur
asemenea act, fapta nu constituie infracţiunea de supunere la rele
tratamente. Există opinii care menţionează că este necesar ca actele
comisive sau omisive (acţiuni sau inacţiuni) să aibă o continuitate sau
să se repete într-o durată de timp necesară pentru a imprima acestei

comportări caracterul de "tratament." Astfel de acte săvârşite în mod
izolat, pot constitui fie infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută la
art.246 Cod Penal, fie infracţiunea de Purtare Abuzivă prevăzută în
art. 250 Cod Penal59.

Infracţiunea de tortură poate fi săvârşită în primul rând de un
agent al unei autorităţi publice sau orice altă persoană care
acţionează cu titlu oficial. Este vorba de funcţionari care au compe-

56

Art 2671 Codul Penal-Tortura

Fapta prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o
durere sau suferinţe puternice, fizice ori psihice, îndeosebi cu

scopul de a obţine de la această persoană sau de la o
persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru
un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este

bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni
asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei

terţe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă
de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea

durere sau astfel de suferinţe sunt aplicate de către un agent
al autorităţii publice sau orice altă persoană care acţionează
cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimţământul expres

sau tacit al unor asemenea persoane.

Cum explic infracţiunea de tortură, ce ar trebui să reţin?

59Vezi T. Vasiliu, D. Pavel, Drept Penal - Partea Specială, pag. 138, 2000.  
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tenţă în domeniul administrării justiţiei. 
Infracţiunea se realizează prin acţiuni sau inacţiuni prin care se

cauzează persoanei durere, suferinţe puternice sau chiar moartea. 
Este necesar ca fapta să fie comisă pentru obţinerea unor informaţii
sau mărturisiri, ori pentru a pedepsi sau pentru a intimida ori a face
presiuni asupra persoanei torturate sau a  unei terte persoane ori ca
fapta să fie comisă pe un motiv de discriminare, oricare ar fi el. 

Violenţele fizice sau psihice trebuie să fie comise în exerciţiul
autorităţii publice, deci în exercitarea funcţiilor de serviciu sau cel
puţin cu acordul acestei autorităţi.  

60Vezi V. Dobrinoiu, N. Conea, Drept Penal, Partea Specială, Ed. Lumina Lex, 2000.
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Nu interesează dacă informaţiile sau mărturisirile corespund
sau nu adevărului. Motivul comiterii faptei, bazat pe o formă de dis-
criminare, există, oricare ar fi această formă de discriminare, inclusiv
pe motive economice, politice, sociale etc.60.

CAPITOLUL V.

LEGEA 48/2002 PENTRU APROBAREA ORDONANŢEI
137/2000 PRIVIND PREVENIREA ŞI SANŢIONAREA

TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE
Intrarea provizorie în vigoare, în luna noiembrie 2000, a Ordonanţei

Legea 48/2002 pt. adoptarea Ordonanţei de Guvern 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

61 Vezi O.G.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare a fost adoptat în
31.08.2001 şi publicată în M.O.al României nr.432 din 02.09.2000 
62 Ordonanţa guvernamentală se înscrie în categoria largă a delegării legislative sau legislaţiei delegate.
Curtea Constituţională a României a definit delegarea legislativă ca fiind o procedură excepţională de substituire
a Guvernului în prerogativele legislative ale Parlamentului, astfel încât prin ordonanţă, Guvernul poate să regle-
menteze primar, să modifice sau să abroge reglementarea existentă.Temeiul consitituţional al ordonanţei guver-
namentale se regăseşte în art.114 din Constituţie care stabileşte că: (1) "Parlamentul poate adopta o lege spe-
cială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.(2)
Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data la care se pot emite ordonanţe.(3) Dacă legea
de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la
împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei  (4) În cazuri
excepţionale, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor
spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu. (5)
Aprobarea sau respingerea ordonanţelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror
efecte au încetat portivit alineatului (3). "Examinând art.114 din Constituţie, se reţine că potrivit dispoziţiilor din
acest articol se pot emite două categorii de ordonanţe: obişnuite şi de urgenţă. Ordonanţele emise pe baza unei
legi de abilitare se supun aprobării parlamentului numai dacă legea de abilitare prevede aceasta. Din practica leg-
islativă actuală rezultă că toate abilitările acordate au fost date cu obligaţia supunerii ordonanţelor spre apro-
bare. Emiterea ordonanţei este la data publicării sale în Monitorul Oficial, deoarece potrivit art.104 alin.4 din
Constituţie, cât timp ordonanţa nu a fost publicată ea nu există ca act juridic. Este o sancţiune constituţională.
Datorită acestei sancţiuni, guvernul nu poate cere aprobarea ordonanţei decât după publicarea ei. În ceea ce
priveşte ordonanţele de urgenţă, acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament.
Aşa cum rezultă din art.114, prin legea specială de abilitare, Parlamentul trebuie să stabilească, în mod obligato-
riu, atât domeniul cât şi data până la care se pot emite ordonanţe. Acestă dată constituie potrivit art.114 (3) din
Constituţie, termenul de abilitare şi determină durata abilitării. Dispoziţiile constituţionale permit delegarea legisla-
tivă atât pe timpul sesiunilor parlamentare, cât şi pe cel dintre sesiuni, sau mai exact, pe timpul cât parlamen-
tul nu este în sesiune. Urmând procedura impusă de art.114 din Constituţie, se observă că Parlamentul, prin
lege, poate aproba sau respinge o ordonanţă. Aprobarea poate fi pură şi simplă, cu modificări sau cu com-
pletări. Din moment ce aprobarea sau respingerea se decid numai prin lege, se pune practic în mişcare proce-
dura, iniţiaitva legislativa realizându-se în baza art.114 chiar prin depunerea ordonaţei la una din Camere.
Proiectul de lege prin care se propune de către Guvern aprobarea unei ordonanţe nu mai este supusă avizului
Consiliului Legislativ deoarece aceasta şi-a dat un aviz la proiectul de ordonanţă. Ca atare, această lege tre-
buie votată în conţinut şi formă identică atât de către Camera Deputaţilor cât şi de către Senat şi se trimite spre
promulgare Preşedintelui României. Odată aprobată, normele juridice cuprinse în ordonanţa guvernamentală
se transformă din norme cu putere de lege în norme de lege. În final, legea promulgată va fi publicată în M.O.



de Guvern nr.137/200061 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare asigură României un cadru legislativ anti-discriminatoriu
avansat ţărilor candidate la UE. Deşi adoptată în forma sa iniţială ca Ordonanţă
de Guvern, aceasta urma a fi supusă adoptării ca lege de către Parlament62.

Raportul Comisiei Europene din anul 2000 a apreciat
adoptarea Ordonanţei drept "un pas foarte pozitiv" dar a susţinut mai
departe că "vor fi necesare atât o legislaţie secundară cât şi aranja-
mente instituţionale înainte ca prevederile conţinute în Ordonanţa 137
să fie aplicate."63.Ordonanţa 137/2000 aprobată prin legea 48/2002
adaugă Constituţiei României o garanţie suplimentară privind "egali-
tatea fără nici un fel de discriminare" pe baza, inter alia, de rasă, naţionalitate
şi origine etnică64 ca şi prevederilor neaplicate ale Codului penal,
interzicând actele discriminatorii ale angajaţilor publici".65

Legea 48/2002, în mod considerabil completează prevederile
legislative internaţionale deja în vigoare în România, cu precădere
Convenţia internaţională cu privire la eliminarea tuturor formelor de
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Este Lg. 48/2002 în armonie cu Directiva 43/2000 a Uniunii Europene?

63 Vezi Raportul de progres privind ţările candidate la UE al Comisiei Europene, România, 2000, p.21
64 Vezi Constituţia României art.4 
65 Vezi Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, Protecţia Minorităţilor în
România, Open Society Institute Budapest, p. 74, 2001; vezi art.247 Codul Penal al României.
66 Conform Articolului 1(1) al CIEDR, prin discriminare se înţelege "orice deosebire, exclu-
dere, restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, culoare, obârşie, naţionalitate sau origine
etnică care are ca scop restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării,
în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în oricare alt domeniu al vieţii publice." Articolul 2 al CIEDR
obligă statele membre să "urmeze, prin toate mijloacele adecvate şi fără întârziere, o politică
de eliminare a discriminării rasiale, în toate formele acesteia şi să promoveze înţelegerea
între toate rasele şi, în acest scop,: 
(a) Fiecare stat semnatar se obligă să nu se angajeze în nici o acţiune sau practică de dis-
criminare socială împotriva persoanelor, grupurilor de persoane sau instituţiilor şi să vegheze
ca toate autorităţile şi instituţiile publice să acţioneze în conformitate cu această obligaţie; 
(b) Fiecare stat parte se obligă să nu sponsorizeze, să nu apere şi să nu sprijine discrimi-
narea rasială de către nici o persoană sau organizaţie; 
(c) Fiecare stat semnatar va adopta măsuri efective pentru revizuirea politicilor guvernamentale,
naţionale şi locale, şi pentru amendarea, abrogarea sau anularea oricăror legi sau reglemen-
tări care au ca efect crearea sau perpetuarea discriminării rasiale, în orice forme şi oriunde
ar exista aceasta;
(d) Fiecare stat parte va interzice şi va stopa, prin toate mijloacele adecvate, inclusiv legis-
laţie impusă de circumstanţe, discriminarea rasială exercitată de către orice persoane,
grupuri sau organizaţii; 
(e) Fiecare stat parte se obligă să încurajeze, acolo unde este cazul, organizaţii pentru inte-
grarea rasială şi acţiuni sau alte modalităţi de eliminare a barierelor dintre rase şi pentru des-
curajarea oricăror acţiuni care tind la întărirea diviziunii rasiale." România a ratificat CIEDR
în data de 15 septembrie 1970. 
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discriminare rasială (CIEDR).66 Legea 48/2002 interzice discrimi-
narea de către autorităţile publice, persoane juridice de drept privat,
şi persoane fizice pe motive de rasă, naţionalitate, origine etnică,
religie, limbă, sex sau orientare sexuală.

Ordonanţa 137/2000 şi ulterior legea 48/2002, în mod conside-
rabil completează prevederile legislative internaţionale deja în
vigoare în România, cu precădere Convenţia internaţională cu privire
la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (CIEDR)67.
Legea pentru aprobarea ordonanţei privind prevenirea şi sancţio-
narea tuturor formelor de discriminare interzice discriminarea de către
autorităţile publice, persoane juridice de drept privat, şi persoane fizice
pe motive de rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, limbă, sex sau
orientare sexuală.

Ordonanta 137, în forma sa adoptată, deşi importantă pentru
remedierea lipsei de prevederi legislative interne la îndemâna luptei
împotriva discriminării, nu se conformează cerinţelor directivei
Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC, "care implementează prin-
67 Conform Articolului 1(1) al CIEDR, prin discriminare se în ţelege "orice deosebire, exclu-
dere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, culoare, obârşie, naţionalitate sau origine
etnică care are ca scop restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării,
în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în oricare alt domeniu al vieţii publice." Articolul 2 al CIEDR
obligă statele membre să "urmeze, prin toate mijloacele adecvate şi fără întârziere, o politică
de eliminare a discriminării rasiale, în toate formele acesteia şi să promoveze înţelegerea
între toate rasele şi, în acest scop,: 
(a) Fiecare stat semnatar se obligă să nu se angajeze în nici o acţiune sau practică de dis-
criminare socială împotriva persoanelor, grupurilor de persoane sau instituţiilor şi să vegheze ca
toate autorităţile şi instituţiile publice să acţioneze în conformitate cu această obligaţie; 
(b) Fiecare stat parte se obligă să nu sponsorizeze, să nu apere şi să nu sprijine discrimi-
narea rasială de către nici o persoană sau organizaţie; 
(c) Fiecare stat semnatar va adopta măsuri efective pentru revizuirea politicilor guvernamen-
tale, naţionale şi locale, şi pentru amendarea, abrogarea sau anularea oricăror legi sau regle-
mentări care au ca efect crearea sau perpetuarea discriminării rasiale, în orice forme şi ori-
unde ar exista aceasta;
(d) Fiecare stat parte va interzice şi va stopa, prin toate mijloacele adecvate, inclusiv legis-
laţie impusă de circumstanţe, discriminarea rasială exercitată de către orice persoane grupuri
sau organizaţii; 
(e) Fiecare stat parte se obligă să încurajeze, acolo unde este cazul, organizaţii pentru inte-
grarea rasială şi acţiuni sau alte modalităţi de eliminare a barierelor dintre rase şi pentru des-
curajarea oricăror acţiuni care tind la întărirea diviziunii rasiale." România a ratificat CIEDR
în data de 15 septembrie 1970.
68 Directiva 43/2000 a fost adoptată de către Consiliul Uniunii Europene în iunie 2000 şi publi-
cată în 19 iulie 2000, în Jurnalul Oficial al comunităţilor europene. Statele membre ale U E
au la dispoziţie trei ani să pună de acord legislaţia internă cu cerinţele Directivei privind egali-
tatea între rase. Directiva face parte din acquis communautaire, corpusul de legi comunitare
pe care ţările candidate - inclusiv România - trebuie să le adopte anterior aderarii. 
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cipiul tratamentului egal între persoane fără deosebire de origine
rasială sau etnică"68.

În primul rând, Ordonanţa nu include o interzicere explicită a
discriminării indirecte69. În al doilea rând, Ordonanţa nu stipulează o
răsturnare a sarcinii probei în cauzele civile o dată ce a fost stabilit un caz
de discriminare rasială prima facie70. În al treilea rând, Ordonanţa nu defineşte
şi încriminează hărţuirea71 şi nu în ultimul rând, nu se referă la victimizare72.

Directiva 43/2000 impune prevenirea şi sancţionarea atât a
discriminării directe, cât şi a discriminării indirecte. În Articolul 2 al
Directivei este definit conceptul de discriminare care include şi discriminarea
indirectă. La punctul 2 lit.b al Art.2 se menţionează : ''se va considera
că discriminarea indirecta are loc atunci când o prevedere, criteriu sau
practica aparent neutre dezavantajează anumite persoane, de o anu-
mită rasă sau origine faţă de alte persoane, în afară de cazul în care
acele prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop
legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.'' 

Ordonanţa 137/2000 prevede în art. 2, al. 2, ca şi comporta-
mentele pasive '' care, prin efectele pe care le generează, favorizează
sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate… "
69Conform Articolului 2(2)(b) al Directivei 43, se înţelege prin discriminare indirectă orice
prevedere, criteriu sau practică, care deşi aparent neutră, pune persoane de o anumită rasă
sau origine etnică într-o poziţie dezavantajată în raport cu alte persoane, în afara de cazul în
care respectiva prevedere, criteriu sau practică este în mod obiectiv justificată de un scop
legitim, şi modalităţile de îndeplinire a respectivului scop sunt adecvate şi necesare."
Directiva privind egalitatea între rase în continuare stipulează că discriminarea indirecta
poate fi stabilita prin orice mijloace, inclusiv pe baza de evidenţe statistice." (Preambul, para-
graful 15). Ordonanţa românească aproape că sancţionează discriminarea indirectă la
Articolul 2(2), unde se stipulează :"Orice comportament activ sau pasiv care prin efectele pe
care le generează favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust
sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate, faţă de alte persoane,
grupuri de persoane sau comunităţi, atrage răspunderea contravenţională conform prezentei
ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale." Acest standard nu se ridică la nivelul
unei interziceri a discriminării indirecte şi lipsa prevederilor explicite referitor la discriminarea
indirectă - un concept care s-a dezvoltat semnificativ în legislaţia intenţională - este lamen-
tabilă.
70Directiva privind egalitatea între rase stipulează, la Articolul 8, că în astfel de cazuri, "este
în sarcina respondentului (pârâtului) să dovedească faptul că nu a existat o încălcare a prin-
cipiului tratamentului egal."
71În acest sens, vezi Art.2.3 din Directiva 43/2000 adoptată de Consiliul Uniunii Europene. 
72În acelsi sens, vezi Art.9 din Directiva 43/2000. 
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atrag răspunderea contravenţională. Deşi, prin această prevedere se
creează premisele prevenirii şi sancţionării discriminării indirecte, tex-
tele de lege (atât Ordonanţa 137/2000, Legea 48/2002, cât şi H.G.
1194/2001) nu rezolvă satisfăcător această chestiune. 

Referitor la condiţia inversării sarcinii probei, aceasta nu este
reflectată în legislaţia din România. Atunci când este voba de con-
statarea şi sancţionarea discriminării, atât Ordonanţa 137/2000, cât şi
Hotărârea de Guvern 1194 fac trimitere la procedurile de constatare
şi sancţionare a contravenţiilor, aşa cum sunt ele reglementate în
Ordonanţa Guvernului nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor. Potrivit procedurilor stabilite, nu se poate însă realiza
inversarea sarcinii probei deoarece prevederile normative nu permit o
procedură litigioasă a părţilor. 

În ceea ce priveşte hărţuirea, Directiva 43/2000 a Consiliului
Uniunii Europene precizează în articolul 2 că "pentru obiectivele acestei
Directive, principiul tratamentului egal va însemna că nu trebuie să
existe discriminare directă sau indirectă pe criteriul originii rasiale sau
etnice iar hărţuirea trebuie incriminată ca discriminare, în conformi-
tate cu sensul paragrafului 1, atunci când un comportament nedorit,
pe criteriul originii rasiale sau etnice, duce la violarea demnităţii per-
sonale sau crează un cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv.
În acest context, conceptul de hărţuire poate fi definit ţinându-se cont
de legislaţia internă şi practicile statelor membre"73. Din păcate, atât
în legislaţia românească, cât mai ales în Legea privind aprobarea
Ordonanţei 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, temenul de hărţuire nu a fost definit în
relaţie cu discriminarea, neexistând nici o referire la acest concept. 

Totuşi, temenul de hărţuire a fost pus în discuţie având în
vedere hărţuirea sexuală, existând o definiţie şi reglementare în legea
privind oportunităţile egale între femei şi bărbaţi.     

61Art.2 al Directivei 43/2000: "Pentru obiectivele paragrafului 1:(a) se va considera că discrimi-
narea directă are loc atunci când o persoana este tratată mai puţin favorabil decât este alta,
a fost sau ar putea fi tratată într-o manieră similară, pe criteriul originii rasiale sau etnice; 
(b) se va considera că discriminarea indirectă are loc atunci când o prevedere, criteriu sau
practică aparent neutre dezavantajează anumite persoane de o anumită rasă sau origine faţă
de alte persoane, în afara de cazul în care acele prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiec-
tiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.
Hărţuirea trebuie încriminată ca discriminare, în conformitate cu sensul paragrafului 1, atunci
când un comportament nedorit, pe criteriul originii rasiale sau etnice, duce la violarea demni-
tăţii personale sau crează un cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv. În acest context, con-
ceptul de hărţuire poate fi definit ţinându-se cont de legislaţia internă şi practicile statelor membre." 
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Nici Legea pentru aprobarea Ordonanţei 137/2000 şi nici un alt
act normativ nu se referă la victimizare în sensul precizat de Direcţia
43/2000. În acest sens, articolul 9 al Directivei precizează că "statele 

membre trebuie să introducă în sistemul legislativ intern măsurile
necesare protecţiei indivizilor în faţa oricărui tratament advers sau
consecinţa adversă, ca reacţie la o plângere sau la procedurile menite
să întărească plângerea cu principiul tratamentului egal". Până în
prezent, legea 48/2002 nu a fost amendată în sensul precizărilor mai
sus menţionate74.

Organismul specializat de sancţionare a faptelor de discrimi-
nare, CNCD, în forma în care este prezentat în Ordonanţa 137/2000,
este organ al administraţiei publice locale, în subordinea Guvernului.
Aşa cum subliniează şi Raportul ECRI privind România, unui asemenea
mecanism trebuie să i se asigure independenţa faţă de Guvern sau
sfera politică. CNCD va trebui să fie suficient de independent şi să se
garanteze reprezentarea adecvat a tuturor grupurilor minoritare
expuse la discriminare în România şi, în special, romilor. Ar trebui să

existe siguranţa că sub nici o formă Consiliul Naţional să nu fie singu-
rul organism însărcinat cu audierea şi soluţionarea reclamaţiilor cu
privire la discriminare, şi că Ordonanţa se pune în aplicare prin inter-
mediul instanţelor de judecată75.

În ciuda tuturor acestor motive de îngrijorare, Legea română
extinde în mod substanţial protecţia împotriva discriminării de care se
bucură cetăţenii români. Semnarea Protocolului 12 oferă în mod similar
reînnoirea recunoaşterii eforturilor României de a pune capăt tuturor
formelor de discriminare - inclusiv discriminarea pe bază de rasă sau origine
etnică - şi va avea consecinţe importante asupra indivizilor în momen-
tul în care România îl va ratifica. Discriminarea directă asupra romilor

74În acelaşi sens vezi şi Renate Weber, Legal analysis of national and European anti-dis-
crimination 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
75Dl. Attila Marko, Subsecretar de Stat pt. relaţiile interetnice la Ministerul Informaţiei Publice, a
declarat ERRC în data de 2 februarie 2001, că în conformitate cu o propunere adoptată de
fostul guvern, dar a cărei punere în aplicare nu a fost niciodata semnată, Ordonanţa ar putea fi
pusă în aplicare doar de Consiliul Naţional, şi nu de tribunale (Interviu realizat de Centrul
European pentru Drepturile Romilor cu dl. Attila Marko, 2 februarie 2001, Bucureşti).

Totuşi, legea 48/2002 este un real progres
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este la ora actuală o realitate cotidiană, şi tipare evidente ale discrimi-
nării se regăsesc în multe domenii ale vieţii de zi cu zi. Aceste considerente
sunt cu atât mai mult o necesitate în implementarea prezentei legi
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare . 

În conţinutul Legii 48 sunt prezentate în primul capitol, principiile ce
sunt garantate prin lege în exercitarea drepturilor care sunt exhaustiv
enumerate, după care este definită discriminarea. Următorul capitol cuprinde
"Dispoziţii speciale" referitoare la domeniul de aplicare al legii iar cel de-al
treilea capitol se referă la sancţiuni. De asemenea, se face referire la
membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării care con-

stată şi sancţionează discriminarea, CNCD fiind mecanismul specializat
în prevenirea şi combaterea discriminării în România. În înţelesul
prezentei legi, eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează şi
prin instituirea unor măsuri speciale, în vederea protecţiei persoanelor
aflate în minoritate, atunci când acestea nu se bucură de egalitatea şanselor.

În prima parte a legii sunt definite două tipuri de discriminare:
Directă şi în mod implicit ''Indirectă''. 

Prin Discriminare Directă se înţelege orice deosebire, exclu-
dere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală,
apartenenţă la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are
ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Fără a include o prevedere specifică pentru discriminarea indi-

rectă, şi fără a se conforma prevederilor Directivei 43/2000 a UE,
legea 48/2002 prevede că orice comportament activ sau pasiv care,
prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează

La ce refera, mai exact, Legea 48/2002?

Care este Definiţia Discriminării în Legea 48/2002?

Care este domeniul de aplicare al Legii ?



65

nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană,
un grup de persoane sau o comunitate, faţă de alte persoane, grupuri
de persoane sau comunităţi, atrage răspunderea contravenţională.

Domeniul de aplicare al legii 48 vizează activitatea economică,
servicii publice administrative şi juridice, servicii de sănătate, bunuri
şi facilităţi, educaţie, libera circulaţie, dreptul la libera alegere a domi-
ciliului, accesul la locurile publice, demnitatea persoanei.

Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile
enunţate în legea 48/2002, nerespectarea prevederilor legii deter-
minând sancţionarea acesteia.

Orice persoană care este discriminată are posibilitatea de a se
adresa printr-o plângere Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării. Potrivit legii, membrii Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării constată şi sancţionează contravenţiile pre-
văzute în capitolul II, Dispoziţii Speciale, din lege. Dispoziţiile legii
32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modi-
ficările şi completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.76

Celălalte atribuţii ale CNCD vor fi reglemenate prin hotărâre a Guvernului.77

De asemenea, potrivit legii, orice persoană discriminată se

poate adresa unei instanţe civile pentru a obţine despăgubiri propor-
ţional cu prejudiciul suferit, restabilirea situaţiei anterioare sau anularea situaţiei
create prin discriminare, potrivit dreptului comun.

La cerere, instanţa poate dispune retragerea, de către autori-
tăţile emitente, a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice
care, printr-o acţiune discriminatorie, cauzează un prejudiciu semni-

Cine răspunde pentru încălcarea prevederilor legii 48/2002?

Care este organismul competent să soluţioneze o plângere
privind discriminarea?

Care sunt Atribuţiile Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării ?

76Legea 32 din 1968 a fost modificată prin Ordonanţa de Guvern nr.2 din 2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aceasta din urmă aprobată cu modificări de Legea 180/2002.
77Vezi Art. 23 aliniat 2 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare.
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ficativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod
repetat prevederile legii.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, constituit în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, se orga-
nizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. 

Consiliul are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni, pre-
văzut în Constituţia României, în legislaţia internă în vigoare şi în docu-
mentele internaţionale la care România este parte. În exercitarea atribu-
ţiilor sale, potrivit Hotărârii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea
CNCD, Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără
ca aceasta să fie îngrădită sau influenţată de către alte instituţii sau
autorităţi publice.CNCD propune:

-  instituirea, în condiţiile legii, a unor acţiuni sau a unor măsuri
speciale pentru protecţia persoanelor sau categoriilor defavorizate
care se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţe-
nilor datorită originii sociale ori a unui handicap, fie că se confruntă cu
un comportament de respingere şi marginalizare atunci când acestea
nu se bucură de egalitatea şanselor:

- Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de
activitate; avizează proiectele de acte normative care au ca obiect
exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, în condiţii de egalitate şi nedis-
criminare; colaborează cu autorităţile publice competente în vederea
armonizării legislaţiei interne cu normele internaţionale în materia
nediscriminării; colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice
şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii sancţionprii şi elimi-
nării tuturor formelor de discriminare; urmăreşte aplicarea şi respectarea,
de către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, a dispoziţiilor
normative ce privesc prevenirea sancţionării şi eliminării tuturor formelor
de discriminare; primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea drep-
turilor omului, dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii şi
nediscriminării, de la persoanele fizice, organizaţii neguvernamentale
care au ca scop protecţia drepturilor omului, alte persoane juridice,
instituţii publice, le analizează, adoptă măsurile corespunzătoare şi
comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege.
78Citat din Hotărârea de Guvern nr.1. 194/2001, privind Constituirea Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării, M.Of. Nr.792 din 12.12.2001
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De asemenea, CNCD colaborează cu organizaţiile neguverna-
mentale, care au ca scop protecţia drepturilor omului; elaborează studii şi
cercetări privind respectarea principiului egalităţii şi nediscriminării, pe care
le prezintă Guvernului şi le dă publicităţii; editează publicaţii în materie;
constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului
nr.137/2000, colaborează cu organizaţiile similare şi cu organizaţii
neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum

şi cu organizaţiile internaţionale în materie78.

Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia
drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care discri-
minarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere
unei comunităţi sau grup de persoane. Aceste organizaţii au calitate
procesuală activă şi în cazul în care discriminarea aduce atingere
unei persoane fizice, dacă aceasta din urmă mandatează organizaţia
în acest sens. 

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Guvern 137/2000
şi până la înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
au fost depuse plângeri privind cazuri de discriminare în care, spre exemplu,
romii au fost refuzaţi în accesul la locuri deschise publicului larg. În aceste
cazuri, s-au depus în anul 2000 plângeri la Avocatul Poporului şi Poliţie, în
anul 2001 la Avocatul Poporului şi Instanţe civile de judecata şi ulterior în
anul 2002 la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

În cazul CRISS vs. Discotecile din Bucureşti plângerile au fost
nesoluţionate datorită lipsei competenţei de soluţionare a Poliţiei la
momentul respectiv79. În cazul CRISS vs. Angely Piteşti cazul a fost
respins în faţa judecătoriei din motive procedurale la care s-a adăugat

Ce rol joacă organizaţiile non-guvernamentale, potrivit legii
48/2002?

S-au depus plângeri privind discriminarea romilor potrivit legii
48/2002? 

79Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Discotecile Bucureşti, Departamentul
Drepturile Omului, la adresa www.romanicriss.org  
80Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Angely Piteşti, Departamentul Drepturile
Omului, la adresa www.romanicriss.org  
81Pentru detalii vezi Romani CRISS, Cazul CRISS vs. Artenis Srl şi CRISS vs. Comact Impex
SRL pe pagina de web www.romanicriss.org

http://www.romanicriss.org
http://www.romanicriss.org
http://www.romanicriss.org


68

şi imposibilitatea prezentării procesului-verbal de constatare a discri-
minării în lipsa CNCD80.  În cazul CRISS vs. Artenis SRL şi CRISS vs.
Compact Impex SRL instanţa a considerat că Romani CRISS nu are
calitate procesuală activă datorită lipsei mandatării de către victime şi
a unei interpretări restrictive privind grupul de persoane. Potrivit acestei
interpretări, în sensul legii 48/2002 nu se poate considera că 6 per-
soane constituie un grup de persoane deoarece intenţia legiuitorului
a fost aceea ca prin grup să se înţeleagă o 'entitate distinctă' şi nu un
grup în sensul gramatical al cuvântului81.
Deşi Ordonanţa 137/2000 specifică faptul că atunci când discrimi-
narea se manifestă împotriva unui grup de persoane nu este nevoie
de un mandat, instanţa a considerat că persoanele refuzate în număr
de 5, respectiv 6, nu constituie un grup de persoane în înţelesul
Ordonanţei, ci persoane luate individual. Cazul se află pe rol în faţa
judecătoriei din Iaşi82.

În anul 2002 au fost introduse acţiuni civile privind desfacerea
contractului de muncă şi din motive etnice, în cazul Taba vs. Petrom
Slobozia, refuzul de a servi persoane de etnie roma în baruri, în cazul
CRISS vs. Milenium Rădăuţi, CRISS vs. Complex Moldova-Botoşani,
CRISS vs. Casablanca Botoşani, CRISS vs. Discoteca Roman etc83

sau publicarea anuţurilor discriminatorii de genul: "Închiriez aparta-
ment, prestăm servicii "Exclus romii", în cazul CRISS vs. România
Liberă, CRISS vs. Monitorul de Vrance, CRISS vs. Anunţul de la A la
Z etc84.

Prin Ordonanţa de Guvern nr.77/2003 publicată în Monitorul
Oficial nr. 619 din 30 august 2003 s-a modificat Ordonanţa de Guvern
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare. Prin aceast act normativ sunt aduse unele modificări
prin care se încearcă aducerea prevederilor legislative interne în armonie
cu standardele minimale prevăzute în Directivele Uniunii Europene.
Astfel, este prevăzută definiţia discriminării indirecte, introducerea unei

Noile modificări legislative în domeniul discriminării-
Ordonanţa de Guvern nr.77/2003

82Idem 
83Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Departamentul Drepturile Omului, la adresa
www.romanicris.org 
84Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Milenium Rădăuţi, cazul CRISS vs.
România Liberă, cazul Taba vs. Petrom Slobozia etc. la adresa www.romanicriss.org

http://www.romanicris.org
http://www.romanicriss.org
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circumstanţe agravante în cazul în care discriminarea se bazează pe
două sau mai multe criterii, victimizarea, medierea prin soluţionarea
pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii unor acte/
fapte de discriminare, acordarea de asistenţă de specialitate victimelor
discriminării, mărirea cuantumului amenzilor şi obligaţia persoanelor
fizice sau juridice de a depune toate diligenţele necesare şi cerute de
CNCD în controlul efectuat.   

Deşi reprezintă un pas înainte în armonizarea legislaţiei anti-
discriminare din România, aceasăa Ordonanţă nu are în vedere decât
parţial, standardele minimale prevăzute de Directiva 43/200/EC şi
78/2000/EC a Uniunii Europene. Mai mult, apariţia unor concepte în
ordonanţă nu este clară şi explicită. De exemplu, medierea prevăzută
ca atribuţie a CNCD în soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor
apărute în urma săvârşirii unor acte/fapte de discriminare. În primul
rând, este imperios necesar reglementarea noţiunii de "mediere" în
legislaţia noastră. Pe de altă parte, este necesară crearea prin inter-
mediul unei legi organice a unei structuri organizatorice a CNCD-ului,
care să cuprindă departamente separate, cu atribuţii distincte, necon-
flictuale. Este inadmisibil ca aceleaşi persoane să medieze părţile, iar apoi,

în caz de neînţelegere, să constate şi să sancţioneze faptele de discriminare.
De asemenea, se prevede şi acordarea de asistenţă de spe-

cialitate victimelor discriminării. În schimb, este neclar, pănă în
momentul actual, şi în lipsa unei practici în acest sens, nu putem
spune că expresia de "asistenţă de specialitate" este conformă cu
prevederile Directivelor europene.  

V.1. PAŞII PE CARE VICTIMA DISCRIMINĂRII TREBUIE SĂ ÎI IA
ÎN CONSIDERARE ATUNCI CÂND SE ADRESEAZĂ CNCD85

Orice persoană care se consideră discriminată în condiţiile
legii 48/2002 se poate adresa CNCD printr-o sesizare scrisă. CNCD

Asistenţa din partea CNCD

85Această secţiune este citată din lucrarea "Practici Pozitive: mecanisme specilizate în com-
baterea discriminării: Marea Britanie şi România", Romani CRISS, Av. Dezideriu Gergely, 2003.
86Termenul legal pt. a emite răspunsul oficial referitor la o sesizare adresată unei instituţii
publice este de 30 de zile, potrivit legii contenciosului administrativ din România, Legea 29/1990. 
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primeşte petiţii şi sesizări, le analizează, adoptă măsurile corespun-
zătoare şi comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege86. Astfel,
CNCD constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute în actul nor-
mativ, limitându-se însă la prevederile legii 48/2002. 

Referitor la organismele specializate în combaterea discrimi-
nării, Directiva 43 a Uniunii Europene în Articolul 13 face unele pre-
cizări pe care statele membre şi implicit ţările candidate trebuie să le
ia în considerare. Între altele: "Statele membre trebuie să se asigure
că competenţa acestor organisme incude: 
- oferirea de asistenţă independentă victimelor discriminării în
depunerea plângerilor lor cu privire la cazurile de discriminare, fără a
prejudicia drepturile victimelor şi ale asociaţiilor, organizaţiilor sau
altor entităţi legale despre care se face vorbire în Articolul 7(2).

În hotărârea de Guvern nr. 1.194 din 27 noiembrie 2002 privind

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării nu se face nici o referire explicită la acordarea de asis-
tenţă independentă victimelor discriminării în depunerea plângerilor
cu privire la cazurile de discriminare .

Prin Ordonanţa de Guvern nr.77/2003, care a modificat Ordo-
nanţa de Guvern nr.137/2000 se prevede acordarea de asistenţă de

specialitate victimelor discriminării. În schimb, este neclar în ce constă
expresia de "asistenţă de specialitate". Include acest termen şi asis-
tenţa juridică şi financiară? Rămâne de văzut pe viitor. 

Atribuţiile CNCD vizează prevenirea şi combaterea discrimi-
nării în formele prevăzute de lege, astfel încât doar persoanele a
căror drepturi au fost încălcate în relaţie directă sau indirectă cu
prevederile legii 48/2002 se pot adresa acestui organism instituţional.
Orice persoana care a fost discriminata poate sesiza CNCD cu privire
la incalcarea dispozitiilor contraventionale prevazute in actul normativ. 

O persoană trebuie să se adreseze în scris CNCD, a cărui
sediu se află în Bucureşti. În prezent nu există un formular tip în ceea

Ajută CNCD pe oricine?

Cum trebuie să mă adresez CNCD?

Există un termen limită care trebuie respectat?
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ce priveşte plângerea, necesar a fi completat de victima discriminării.
Referitor la plângerea privind discriminarea, deoarece potrivit

legii, faptele prevăzute sunt contravenţii, aceasta trebuie introdusă în
termenul prevăzut de lege. Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor în art.13 al.1 prevede că: "aplicarea sancţiunii amenzii
contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii
faptei". Astfel, nedepunerea plângerii în termenul prevăzut de lege
atrage după sine imposibilitatea sacţionării contravenţiei. Victima dis-
criminării este responsabilă a introduce plângerea în termenul legal. 

Legea 48/2002 referindu-se la Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării, menţionează că membrii CNCD constată
şi sancţionează contravenţiile prevăzute în lege. Membrii Consiliului
pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent
constatator şi de organ care aplică sancţiunile pentru contravenţiile
stabilite, având competenţele prevăzute în Ordonanţa Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

Potrivit ordonanţei 2/2001, Contravenţia se constată printr-un
proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ
care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic
agenţi constatatori.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în
mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele,
calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele
personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal,
ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei
contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost
savârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi
la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se
sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia
în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul
amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o aseme-
nea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la
care se depune plângerea.

Ce se întâmplă ulterior ?



Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul
constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se
află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va
face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confir-
mate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde
şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura
acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au
condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării primeşte
petiţii şi sesizări privind încălcarea drepturilor omului, dispoziţiilor nor-
mative referitoare la principiul egalităţii şi nediscriminării, de la persoanele
fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop protecţia drep-

turilor omului, alte persoane juridice, instituţii publice, le analizează,
adoptă măsurile corespunzătoare şi comunică răspunsul în termenul
prevăzut de lege. 

Astfel, cu privire la toate petiţiile şi sesizările depuse, CNCD va
comunica petentului sau victimei, ori organizaţiei care a depus o plân-
gere, măsura dispusă, în speţă sancţionarea sau nesancţionarea
faptei care face obiectul pângerii.

V.2. PAŞII ÎN INTRODUCEREA UNEI PLÂNGERI LA CNCD87

Dacă tu crezi că ai fost discriminat, este foarte important să
acţionezi rapid. Există anumite termene care trebuie respectate în
depunerea unei plângeri, atât în faţa CNCD, cât şi a instanţelor de
judecată. Discriminarea nu este o chestiune uşor de probat, uneori
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Când voi ştii dacă CNCD a soluţionat cazul meu?

Plângerea privind discriminarea

Cum trebuie să procedez ?

87Această secţiune este citată din lucrarea "Practici Pozitive în utilizarea mecanismelor spe-
cilizate în combaterea discriminării: Marea Britanie şi România", scrisă de Av. Dezideriu
Gergely, Romani CRISS, 2003.
88Plângerea privind discriminarea se adresează Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării la adresa: B-dul Nicolae Bălcescu, nr.35, Sc. A, Et.5, Ap.10, cod.7000,
Bucureşti, Sector 1, tel.021 3126579, Fax. 0213126578, e-mail: cncd@b.astral.ro

mailto:cncd@b.astral.ro


fiind foarte dificil chiar imposibil. Cea mai bună cale în soluţio-
narea unei astfel de plângeri este să aduci cât mai multe dovezi posi-
bile. Fie că este vorba de martori, acte sau alte probe, este deosebit
de important să le poţi folosi în argumentarea cazului tău. Cu cât sunt
mai multe dovezi, cu atât cazul poate fi mai uşor probat şi soluţionat.88

În primul rând, trebuie să faci o descriere detailată a incidentului
prin care tu consideri că ai fost discriminat. Ideal este să notezi numele
persoanelor care au văzut sau auzit incidentul, deci a martorilor şi
încearcă să îi convingi să scrie o declaraţie referitor la faptul pe care
vrei să îl reclami. Deasemenea, descrierea în detaliu a faptelor de
către tine este relevantă. 

Plângerea în general trebuie să conţină anumite elemente precum:
numele, prenumele, datele personale din actul de identitate ale victimei,

descrierea faptei cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost
săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi
la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite. Precizarea numelui martorilor şi al altor probe sunt relevante
în argumentarea cazului. Precizarea, şi în cel mai bun caz indicarea
numelui contravenientului sau contravenienţilor este un alt element
esenţial. Sub aspect legal, indicarea actului normativ şi a articolelor
din act sunt importante dar acest aspect va fi apreciat de către membrii
CNCD. 

Există anumite organizaţii care te pot ajuta şi îţi pot acorda
consultanţă în ceea ce priveşte plângerea ta. În general, organizaţiile
de apărare a drepturilor omului pot să-ţi ofere sprijin în acest sens:
- Poţi lua legătura cu organizaţii non-guvernamentale din oraşul tău
- În Baroul de Avocaţi din oraşul în care te afli poţi găsi un avocat care
să îţi ofere consultanţă juridică
- Dacă eşti rom, o organizaţie a romilor îţi poate oferi sprijin în acest sens 
- Sindicatul de la locul tău de muncă te poate ajuta (dacă incidentul are
legătură cu locul de muncă, există un sindicat şi eşti membru) 
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Unde sunt soluţionate cazuri de discriminare ?

Unde pot obţine consultanţă? 
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Deoarece legea se referă la elimininarea tuturor formelor de
discriminare, cazurile privind diferite forme de discriminare sunt în
general soluţionate de către membrii Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării. Deasemenea, cazuri de discriminare pot fi
audiate şi în faţa instanţelor civile de judecată şi vizează cereri de
acordare a despăgubirilor în care sunt implicate victime ale discriminării.
În primă instanţă, CNCD poate acorda o sancţiune contravenţională
într-un caz de discriminare iar o instanţă de judecată poate acorda
despăgubiri proporţional cu prejudiciul suferit de victima discriminării.

Da. Există diferite termene limită care trebuie respectate. 
Deoarece potrivit legii, faptele prevăzute în legea 48/2002 sunt con-
travenţii, plângerea trebuie introdusă în termenul prevăzut de lege.
Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în art.13
al.1 prevede că :"aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se
prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei". Astfel,

nedepunerea plângerii în termenul prevăzut de lege, adică cel de 6
luni atrage după sine imposibilitatea sacţionării contravenţiei, deoarece
termenul în care trebuia depusă plângerea nu s-a respectat. Victima
discriminării este responsabilă a introduce plângerea în termenul
legal. 

Atunci când victima se adresează instanţei de judecată, plân-
gerea privind acordarea de despăgubiri trebuie introdusă, deaseme-
nea, în termenul prevăzut de lege. Acest termen în faţa instanţelor de
judecată este de 3 ani de la data săvârşirii faptei care a produs un
prejudiciu89.

Nu. Să demonstrezi că ai fost discriminat, în cele mai multe
cazuri nu este uşor, deoarece: 
- Persoana care invocă discriminarea trebuie să o şi dovedească 
- A găsi probe care să demonstreze discriminarea este deseori dificil,
iar martorii pot fi reticenţi în a continua un proces civil îndelungat 
- Legea în sine privind discriminarea este complexă, o persoană având

Există termene limită pentru a depune o plângere care vizează
un caz de discriminare?

Este uşor să introduci un caz de discriminare?

89 Vezi Decret nr.167 din 1958 si Codul Civil al României 



75

nevoie de consultarea unui spcialist sau asistenţă pentru pregătirea
cazului 
- În faţa instanţelor civile un caz poate dura ani până la finalizarea speţei 
- Reprezentarea legală gratuită este acordată doar în circumstanţe speciale 
- Litigiul în faţa instanţei civile ar trebui să constituie "o ultimă soluţie". 
Este deosebit de important ca victima discriminării să fie hotărâtă să
depună plângere, să caute asistenţă pentru depunerea plângerii în
cel mai scurt timp, şi să aibă în vedere termenele în interiourul cărora
trebuie depusă plângerea.  

Legea 48/2002 şi Hotărârea de Guvern 1194/2001 nu conferă
atribuţii de mediere Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării. Totuşi, cazuri de discriminare soluţionate prin mediere
au fost înregistrate în România dar în afara unui cadru legal şi prin
intermediul unui mecanism instituţional. Romani CRISS încă din anul
2000 până în prezent a monitorizat şi intervenit în diverse cazuri de
discriminare în care soluţiile pe care organizaţia le-a optat, au diferit
de la un caz la altul, de la plângeri adresate diverselor instituţii precum
Poliţie, Avocatul Poporului şi Instanţe civile de judecată, până la
mediere. În astfel de cazuri, scuzele publice au constituit o soluţie de
compromis prin care s-a evitat introducerea unei acţiuni civile în
instanţă90.

Totuşi, o "mediere" sau înţelegere între părţi este posibilă şi în
faţa instanţei de judecată şi poate lua forma juridică a "tranzacţiei judi-
ciare". Această soluţie însă este esenţialmente de natură civilă şi uti-
lizată în faţa instanţei de judecată. 

Prin Ordonanţa de Guvern nr.77/2003 care a modificat
Ordonanţa de Guvern nr.137/2000 medierea este prevăzută ca
atribuţie a CNCD în soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor
apărute în urma săvârşirii unor acte/fapte de discriminare. Cel puţin

Poate fi cazul meu soluţionat prin mediere, în afara unei
instanţe de judecată?

90Vezi Romani CRISS, Raport Anual 2000, Raport anual 2001-Departamentul Drepturile
Omului; cazuri disponibile şi pe pagina de web a Romani CRISS al adresa http://
www.romanicriss.org 
91Vezi în acest sens "Document de pozi ţie" privind propunerea CNCD de modificare a O.G.
137/2000, document realizat de Centrul de Resurse Juridice, Fundaţia pentru o Societate
Deschisă, ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani CRISS, Centrul Parteneriat pentru
Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru Politici Publice adresat CNCD în 31 iulie 2003.  

http://www.romanicriss.org
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până în prezent, este neclar cum se va realiza. În primul rând, este
imperios necesar reglementarea noţiunii de "mediere" în legislaţia
noastră. Pe de altă parte, este necesară crearea prin intermediul unei
legi organice a unei structuri organizatorice a CNCD-ului, care să
cuprindă departamente separate, cu atribuţii distincte, neconflictuale.
Este inadmisibil ca aceleaşi persoane să medieze părţile, iar apoi, în
caz de neînţelegere, să constate şi să sancţioneze faptele de discrimi-
nare91.

Strict în condiţiile prezentate anterior, este necesară reflectarea la

posibilitatea introducerii pe lângă termenul de "mediere" şi pe acela
de "conciliere," datorită înţelesurilor lor complementare. Astfel, într-o
accepţiune tradiţională, medierea se referă la intervenţia imparţială a
unei persoane oficiale pentru rezolvarea unui conflict, asistând la
negocieri şi formulând uneori propuneri. Medierea nu are valoare juridică.
Pe de altă parte, concilierea se referă la procedura de împăcare a
părţilor într-un conflict luând în final forma unei înţelegeri care are valoare
juridică, fiind asemănătoare unei tranzacţii făcute în faţa judecătorului,
din dreptul civil92.

În condiţiile în care sunt întrunite elementele constitutive ale
uneia dintre contravenţiile prevăzute în legea 48/2002, CNCD poate
sancţiona cu amendă între 1.000.000 lei şi 10.000.000 lei, dacă dis-
criminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă între
2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup
de persoane." Prin Ordonanţa de guvern nr.77/2003 a fost modificat
cuantumul amenzilor, astfel că CNCD poate  sancţiona cu amendă
între 2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o
persoană fizică, respectiv cu amendă între 4.000.000 lei şi 40.000.000 lei,
dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. 

De asemenea, potrivit legii, orice persoană discriminată se poate
adresa unei instanţe civile pentru a obţine despăgubiri proporţional cu
prejudiciul suferit, restabilirea situaţiei anterioare sau anularea situ-
aţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea de

Pot obţine asistenţă juridică/reprezentare legală ?

92Idem 

Care sunt posibilele remedii ce pot fi obtinute intr-un caz de
discriminare? 



despăgubire este scutită de taxa judiciară de timbru. La cerere, instanţa
poate dispune retragerea, de către autorităţile emitente, a autorizaţiei
de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discrimina-
torie, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un
prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile legii. 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu acordă
asistenţă judiciară şi reprezentare victimelor discriminării în faţa
instanţelor de judecată. Persoanele-victime ale discriminării se pot 

adresa organizaţiilor nonguvernamentale de apărare a drepturilor
omului, organizaţii ale minorităţilor, în general, şi unor organizaţii ale
romilor ce acordă victimelor discriminării asistenţă judiciară şi
reprezentare prin intermediul avocaţilor ce sunt angajaţi de aceste
organizaţii. Deşi prin Ordonanţa de Guvern nr.77/2003 s-a introdus ca
atribuţie a CNCD asistenţa de specialitate, este neclar dacă aceasta
include asistenţa juridică şi financiară.  

Cel puţin, în prezent, în cazul în care o persoană este victimă
a discriminării şi are posibilităţi materiale, poate să îşi angajeze ca
apărător, un avocat privat.

Romani CRISS este una dintre organizaţiile non-guvernamentale
de apărare a drepturilor omului care acorda asistenţă juridică inde-
pendentă victimelor discriminării. Aceasta însă se acordă victimelor
discriminării etnice şi în special romilor. Pentru informaţii în acest sens,
se poate contacta organizaţia telefonic, în scris sau prin e-mail93.
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93Adresa la care se pot oferi informaţii privind acordarea de asistenţă independentă în
cazurile de discriminare etnică este: Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Intervenţie
Socială şi Studii, Bucureşti, Sector 1, Str. Buzeşti, Nr. 19, tel. 021 231 41 44 sau 021 212 56 05,
sau prin e-mail la adresa criss@dnt.ro şi humanrights@romanicriss.ro, pentru informaţii
despre Romani CRISS vezi şi www.romanicriss.org

mailto:criss@dnt.ro
http://www.romanicriss.org
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A N E X E

A n e x a  1

Ordonanţa de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare94, aprobată prin legea 48/200295 şi 

modificată prin Ordonanţa de Guvern nr.77/200396

CAPITOLUL I

Principii şi definiţii

Art. 197 -  (1) În România, stat de drept, democratic şi social,
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a perso-
nalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate prin lege.

2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi
discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:
a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a
oricărui alt organ jurisdicţional;
b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului
94Ordonanţa de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431 din 2 septembrie
2000.  
95Legea nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000,
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 69 din 31 ianuarie 2002. 
96Ordonanţa de Guvern nr.77/2003 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Guvern nr.137/2000, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 619 din 30
august 2003.  
97Art.1 este redat astfel cum a fost modificată prin Legea 48/2002



împotriva violenţelor sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup
sau instituţie;
c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a par-
ticipa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice;
d) drepturile civile, în special:

(i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;
(ii) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară;
(iii) dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia română;
(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la moştenire;
(vii) dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;
(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;
(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;
(x) dreptul de petiţionare;

e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:
(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de

muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva somajului, la un
salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare;

(ii) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;
(iii) dreptul la locuinţă;
(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi

la servicii sociale;
(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;
(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale

şi sportive;
f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice.
(3) Exercitarea drepturilor enunţate în cuprinsul prezentului articol priveşte
persoanele aflate în situaţii comparabile.
(4) Orice persoana fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile
enunţate la alin. (2)."

Art. 298 - (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se
înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri,
gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă,
infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată care are ca
scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
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98 Art.2 este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de Guvern nr.77/2003
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fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

(2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevede-
rile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite
persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane,
în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt jus-
tificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui
scop sunt adecvate şi necesare.

(3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe
care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori
supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de
persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane
sau comunităţi, atrage răspunderea contravenţională conform
prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.

(4) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată
pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă
agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă una sau mai
multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidenţa legii penale.

(5) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice
tratament advers venit ca reacţie la o plângere cu privire la încălcarea
principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.

(6) Prevederile prezentei ordonanţe nu pot fi interpretate în
sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie
şi a dreptului la informaţie.

(7) Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele
juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane
sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltarii lor fireşti şi reali-
zarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte
persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozi-
tive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare
în sensul prezentei ordonanţe.

(8) În înţelesul prezentei ordonanţe, eliminarea tuturor formelor
de discriminare se realizează prin:
a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor
măsuri speciale, inclusiv a unor acţiuni afirmative, în vederea protecţiei
persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea şanselor;
b) mediere prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în
99 Art.3, Lit. a este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002  



urma săvârşirii unor acte/fapte de discriminare;
c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile
alin. (1)-(5)."

Art. 3. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor per-
soanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor
publice cu atribuţii în ceea ce priveşte:
a)99 condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare,
selectare şi promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare,
formare şi perfecţionare profesională;
b)100 protecţia şi securitatea socială;
c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi;
d) sistemul educaţional;
e) asigurarea libertăţii de circulaţie;
f) asigurarea liniştii şi ordinii publice.
g)101 alte domenii ale vieţii sociale.

Art. 4102 -.În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defa-
vorizata este acea categorie de persoane care fie se află pe o poziţie
de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor
identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de
respingere şi marginalizare

CAPITOLUL II

Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică 
şi în materie de angajare şi profesie

Art. 5103. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori
a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţă sa la o
anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv
de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de
apartenenţa sa la o categorie defavorizată."

Art. 6104. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordo-
nanţe, discriminarea unei persoane pentru motivul că aparţine unei
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100Art.3, Lit. b este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
101Art.3, Lit. g este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002 
102Art.4 este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonan ţa de Guvern nr.77/2003
103Art.5 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
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anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei cate-
gorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului
sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie
socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestată în urmă-
toarele domenii:
a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;
b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă
sau a salariului;

c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;
d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;
e) aplicarea măsurilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 7105 - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordo-
nanţe, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă
o persoană pentru motivul că aceasta aparţine unei anumite rase,
naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defa-
vorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale
a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
condiţionarea ocupării unui post prin anunţ sau concurs, lansat de angaja-
tor ori de reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o anumita rasă,
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defa-
vorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de
convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4).

(3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repar-
tizarea în muncă vor aplica un tratament egal tuturor celor aflaţi în
cautarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii
şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţa cu privire la posibilităţile de
ocupare a unui loc de muncă şi de obţinere a unei calificări şi vor
refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajaţilor. Angajatorii
vor asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasă, naţionalitatea,
etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat
care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă."
105Art.7 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
106Art.8 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
107Art.9 este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonan ţa de Guvern nr.77/2003
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Art. 8106 - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
discriminarea angajaţilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile
sociale acordate, din cauza apartenenţei angajaţilor la o anumită rasă,
naţionalitate, origine etnică, religie, categorie socială sau la o categorie
defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor
promovate de ei.

Art. 9107 - Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul
restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane

care nu corespunde cerinţelor ocupaţionale în domeniul respectiv,
atât timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul
prezentei ordonanţe, iar aceste măsuri sunt justificate obiectiv de un
scop legitim şi metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi
necesare.

Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi
juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

Art. 10. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordo-
nanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, discriminarea
unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei
acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o
anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o
categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului
sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin:
a)108 refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice;
b)109 refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane
la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asis-
tenţa medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau alte
servicii de sănătate;
c)110 refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu des-
tinaţie de locuinţă, cu excepţia situaţiei în care această restrângere
este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a
acelui scop sunt adecvate şi necesare;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip
108Art.10, Lit. a este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
109Art.10, Lit. b este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
110 Art. 10, Lit. c, d, e, f, g este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonan ţa de Guvern
nr.77/2003
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de contract, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este jus-
tificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui
scop sunt adecvate şi necesare;
e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la
serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expo-
ziţii, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este justificată
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop
sunt adecvate şi necesare;

f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la
serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci
sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate
privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care această restrângere
este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a
acelui scop sunt adecvate şi necesare;
g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la
serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion,
vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte
mijloace -, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este jus-
tificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui
scop sunt adecvate şi necesare
h)111 refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane
a unor drepturi sau facilităţi.

Art. 11-14 se abrogă 

Secţiunea a III-a Accesul la educaţie

Art. 15112 - (1). Constituie contravenţie, conform prezentei ordo-
nanţe, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane
la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel,
din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie,
religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. 

(2) Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor fazelor
sau la etapelor din sistemul educaţional, inclusiv la admiterea sau la
înscrierea în unităţile ori instituţiile de învăţământ şi la evaluarea ori
examinarea cunoştintelor.
111Art.10, Lit. h  este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
112 Art.15, alin. 1,3,4 si 6 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
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(3) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
solicitarea unor declaraţii doveditoare a apartenenţei acelei persoane
sau acelui grup la o anumită etnie, care să condiţioneze accesul unei
persoane sau unui grup de persoane la educaţie în limba maternă.
Excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal şi universitar can-
didaţii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minori-
tate şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii
legal constituite a minorităţii respective, a apartenenţei la această minoritate.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul
restrângerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ de a refuza
înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunoştinte ori rezul-
tate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de înscriere
cerute pentru accesul în instituţia respectivă, atât timp cât refuzul nu
este determinat de apartenenţa persoanei în cauză la o anumită rasă,
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defa-
vorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orien-
tării sexuale a acesteia.

(5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi interpretate în sensul
restrângerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ pentru pregătirea
personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane al cărei statut
confesional nu corespunde condiţiilor stabilite pentru accesul în insti-
tuţia respectivă.

(6) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice
îngrădiri pe criterii de apartenenţă la o anumită rasă, naţionalitate,
etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul
de înfiinţare şi de acreditare a instituţilor de învăţământ înfiinţate în
cadrul legislativ în vigoare.

Sectiunea a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera
alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice

Art. 16. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordo-
nanţe, orice acţiuni constând în ameninţări, constrângeri, folosirea
forţei sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau colonizare
de persoane, în scopul modificării compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a
unei zone a ţării sau a unei localităţi.

(2)113.Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
113Art.16, alin. 2 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
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orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în
deportare sau în îngreunarea condiţiilor de viaţă şi de trai cu scopul de
a se ajunge la renunţarea la domiciliul tradiţional al unei persoane sau
al unui grup de persoane aparţinând unei anumite rase, naţionalităţi,
etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora.
Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe atât
obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a părăsi locali-
tatea, aria sau zonele în care locuieşte, cât şi obligarea unui grup de 

persoane aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau 
zone locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale.

Art. 17114.- (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordo-
nanţe, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea
unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un
imobil din cauza apartenenţei acestuia la o anumită rasă, naţionali-
tate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale
a persoanelor în cauză.

(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul
restrângerii dreptului autorităţilor de punere în aplicare a planurilor de
sistematizare şi amenajare a teritoriului, atât timp cât mutarea se face
în condiţiile legii, iar măsura luată nu este determinată de apartenenţa
persoanei sau a grupului de persoane în cauză la o anumită rasă,
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestora."

Art. 18115. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordo-
nanţe, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane
în locurile publice din cauza apartenenţei acestora la o anumitp rasă,
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la oricare altă cate-
gorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului
sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Secţiunea a V-a  Dreptul la demnitatea personală

Art. 19116 - Constituie contravenţie, conform prezentei ordo-
nanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament
114Art.17 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
115Art. 18 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
116Art. 19 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002 



87

manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină,
de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care
are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmos-
fere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare,
îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei
comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţiona-
litate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată
ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.

Secţiunea a VI-a "Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării"

Art. 191117 - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
este autoritatea naţională care investighează şi sancţionează contra-
venţional faptele sau actele de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă.

Art. 192 - În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării îşi desfăşoară activitatea în mod indepen-
dent, fără ca aceasta să fie îngradită sau influenţată de către alte
instituţii ori autorităţi publice.

Art. 193. - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor
prezentei ordonanţe în domeniul său de activitate, precum şi în ceea
ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative
sau administrative care contravin principiului nediscriminării.

Art. 194. - În vederea combaterii faptelor de discriminare,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îşi exercită atribuţiile
în următoarele domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării.

CAPITOLUL III
Sancţiuni

117Art. 191, 192, 193, 194  este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de Guvern nr.
77/2003
118Art.20, alin.1 şi 3,4,5,6 este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de Guvern
nr.77/2003
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Art. 20118. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, 10, art. 15
alin. (1), (3) şi (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 si 19 se sancţionează
cu amendă între 2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea
vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă între 4.000.000 lei şi
40.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau
o comunitate 

(2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.
(3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevede-

rile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contra-
venţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002."

(4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute în prezenta
ordonanţă se va face prin hotărâri ale Guvernului

(5) La cererea agenţilor constatatori, reprezentanţii legali ai
autorităţilor şi instituţiilor publice şi ai agenţilor economici supuşi con-
trolului, precum şi persoanele fizice au obligaţia, în condiţiile legii:
a) să pună la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea
obiectivului controlului;
b) să dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură
cu problemele care formează obiectul controlului;
c) să elibereze copiile documentelor solicitate;
d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a con-
trolului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 2.000.000 lei şi
10.000.000 lei."

Art. 21 - (1) În toate cazurile de discriminare prevăzute în
prezenta ordonanţă, persoanele discriminate au dreptul să pretindă
despăgubiri proporţional cu prejudiciul suferit, precum şi restabilirea
situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin dis-
criminare, potrivit dreptului comun.

(2) Cererea de despăgubire este scutită de taxa judiciară de timbru.
(3) La cerere, instanţa poate dispune retragerea, de către

autorităţile emitente, a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor
juridice care, printr-o acţiune discriminatorie, cauzează un prejudiciu
semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în
mod repetat prevederile prezentei ordonanţe.

Art. 22. - (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop
protecţia drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în
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care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce
atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane.

(2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală
activă şi, în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane
fizice, dacă aceasta din urmă mandatează organizaţia în acest sens.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 23. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării
prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, se con-
stituie Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului.

(2) Structura organizatorică şi celelalte atribuţii ale Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării vor fi reglementate prin
hotărâre a Guvernului.

Art. 24. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de
zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25119 . - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

119Art.25 este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonan ţa de Guvern nr.77/2003
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ANEXA 2 

Probele şi miloacele de probă (texte extrase din Codul de
Procedură Penală al României cu modificări ulterioare,

ultima prin Legea 281/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă
109/2003)

PROBELE ŞI MIJLOACELE DE PROBĂ

Lămurirea cauzei prin probe
Art. 62. - În vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală şi
instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate
aspectele, pe bază de probe.

Probele şi aprecierea lor
Art. 63. - Constituie probă orice element de fapt care serveşte la con-
statarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea
persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare
pentru justa soluţionare a cauzei.
Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecarei probe
se face de organul de urmărire penală şi de instanţa de judecată potrivit
convingerii lor, formată în urma examinării tuturor probelor adminis-
trate şi conducându-se după conştiinţa lor.

Mijloacele de probă
Art. 64. - (1) Mijloacele de probă prin care se constată elementele de
fapt ce pot servi ca probă sunt: declaraţiile învinuitului sau ale incul-
patului, declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii respon-
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sabile civilmente, declaraţiile martorilor, înscrisurile, înregistrările
audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările
tehnico-ştiinţifice, constatările medico-legale şi expertizele. 
(2) Mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în pro-
cesul penal.  

Sarcina administrării probelor
Art. 65. - Sarcina administrării probelor în procesul penal revine
organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.
La cererea organului de urmărire penală ori a instanţei de judecată,
orice persoană care cunoaşte vreo probă sau deţine vreun mijloc de
probă este obligată să le aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze.

Prezumţia de nevinovăţie
Art. 66. - Învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevi-
novăţie şi nu este obligat să-şi probeze nevinovaţia sa.
În cazul când există probe de vinovăţie, învinuitul sau inculpatul are
dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie.

Concludenţa şi utilitatea probei
Art. 67. - În cursul procesului penal părţile pot propune probe şi cere
administrarea lor.
Cererea pentru administrarea unei probe nu poate fi respinsă, dacă
proba este concludentă şi utilă.
Admiterea sau respingerea cererii se face motivat.

Interzicerea mijloacelor de constrângere
Art. 68. - Este oprit a se întrebuinţa violente, ameninţări ori alte
mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri, în
scopul de a se obţine probe.
De asemenea, este oprit a determina o persoană să săvârşească sau
să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe.

Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului
Art. 69. - Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului, făcute în cursul
procesului penal, pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în
care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul
probelor existente în cauză.
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Întrebări şi lămuriri prealabile
Art. 70. - Învinuitul sau inculpatul, înainte de a fi ascultat, este întrebat
cu privire la nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii, numele şi
prenumele părinţilor, cetăţenie, studii, situaţia militară, loc de muncă,
ocupaţie, adresă, antecedente penale şi alte date pentru stabilirea situaţiei
sale personale.
Învinuitului sau inculpatului i se aduce apoi la cunoştinţă fapta care
formează obiectul cauzei, dreptul de a avea un apărător, precum şi
dreptul de a nu face nici o declaraţie, atrăgându-i-se totodată atenţia
că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa. Dacă învinuitul sau
inculpatul dă o declaraţie, i se pune în vedre să declare tot ce ştie cu
privire la fapta şi la învinuirea ce i se aduce în legătură cu aceasta.
Dacă învinuitul sau inculpatul consimte să dea o declaraţie, organul
de urmărire penală, înainte de a-l asculta pe învinuit, îi cere să dea o
declaraţie scrisă personal, cu privire la învinuirea ce i se aduce.

Modul de ascultare
Art. 71. - Fiecare învinuit sau inculpat este ascultat separat.
În cursul urmăririi penale, dacă sunt mai mulţi învinuiţi sau inculpaţi,
fiecare este ascultat fără să fie de faţă ceilalţi.
Invinuitul sau inculpatul este mai intai lasat sa declare tot ce stie in cauza.
Ascultarea invinuitului sau inculpatului nu poate începe cu citirea sau
reamintirea declaraţiilor pe care acesta le-a dat anterior în cauză.
învinuitul sau inculpatul nu poate prezenta ori citi o declaraţie scrisă
de mai înainte, însă se poate servi de însemnări asupra amănuntelor
greu de reţinut.

Întrebări cu privire la faptă
Art. 72. - După ce învinuitul sau inculpatul a făcut declaraţia, i se pot
pune întrebări cu privire la fapta care formează obiectul cauzei şi la
învinuirea ce i se aduce. De asemenea, este întrebat cu privire la pro-
bele pe care înţelege să le propună.

Consemnarea declaraţiilor
Art. 73. -.Declaraţiile învinuitului sau inculpatului se consemnează în
scris. În fiecare declaraţie se vor consemna, totodată, ora începerii şi
ora încheierii ascultării învinuitului sau inculpatului. Declaraţia scrisă
se citeşte acestuia, iar dacă cere, i se dă să o citească. Când este de
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acord cu conţinutul ei, o semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit."
Când învinuitul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, se
face menţiune în declaraţia scrisă.
Declaraţia scrisă este semnată şi de organul de urmărire penală care
a procedat la ascultarea învinuitului sau inculpatului ori de preşedin-
tele completului de judecată şi de grefier, precum şi de interpret când
declaraţia a fost luată printr-un interpret.
Dacă învinuitul sau inculpatul revine asupra vreuneia din declaraţiile
sale sau are de făcut completări, rectificări sau precizări, acestea se
consemnează şi se semnează în condiţiile arătate în prezentul articol.

Ascultarea învinuitului sau inculpatului la locul unde se află
Art. 74. -Ori de câte ori învinuitul sau inculpatul se găseşte în

imposibilitate de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de
urmărire penală sau instanţa de judecată procedează la ascultarea
acestuia la locul unde se află, cu excepţia cazurilor în care legea
prevede altfel.".

Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi 
ale părţii responsabile civilmente

Declaraţiile celorlalte părţi din proces
Art. 75. - Declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii respon-
sabile civilmente făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea
adevărului, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau
împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Explicaţii prealabile
Art. 76. - Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are obligaţia
să cheme, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o vătămare prin
infracţiune, precum şi persoana civilmente responsabilă.
Înainte de ascultare, persoanei vătămate i se pune în vedere că poate
participa în proces ca parte vătămata, iar dacă a suferit o pagubă
materială sau o dauna morală, că se poate constitui parte civilă. De
asemenea, i se atrage atenţia că declaraţia de participare în proces ca
parte vătămată sau de constituire ca parte civilă se poate face în tot
cursul urmăririi penale, iar în faţa primei instanţe de judecată, până la
citirea actului de sesizare.

Modul de ascultare



Art. 77. - Ascultarea părţii vătămate, a parţii civile şi a părţii respon-
sabile civilmente se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea învinu-
itului sau inculpatului, care se aplică în mod corespunzător.

Declaraţiile martorilor
Martorul

Art. 78. - Persoana care are cunoştinţă despre vreo faptă sau despre
vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în pro-
cesul penal poate fi ascultată în calitate de martor.

Ascultarea persoanei obligate a păstra secretul profesional
Art. 79. - Persoana obligată a păstra secretul profesional nu poate fi
ascultată ca martor cu privire la faptele şi împrejurările de care a luat
cunoştinţă în exerciţiul profesiei, fără încuvinţarea persoanei sau a
unităţii faţă de care este obligată a păstra secretul.
Calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de apărător, cu
privire la faptele şi împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte
de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreuneia dintre părţi.

Ascultarea soţului şi a rudelor apropiate
Art. 80. - Soţul şi rudele apropiate ale învinuitului sau inculpatului nu
sunt obligate să depună ca martori. Organele judiciare vor aduce
aceasta la cunoştinţa persoanelor arătate în alineatul precedent, de
îndată ce au fost îndeplinite dispoziţiile alin. 3 din art. 84.

Martor minor
Art. 81. - Minorul poate fi ascultat ca martor. Până la vârsta de 14 ani
ascultarea lui se face în prezenţa unuia dintre părinţi ori a tutorelui său
a persoanei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare.

Persoana vătămată
Art. 82. - Persoana vătămată poate fi ascultată ca martor, dacă nu
este constituită parte civilă sau nu participă în proces ca parte vătămată.

Obligaţia de prezentare
Art. 83. - Persoana chemată ca martor este obligată să se înfăţişeze
la locul, ziua şi ora arătate în citaţie şi are datoria să declare tot ce ştie
cu privire la faptele cauzei.
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Întrebări prealabile
Art. 84. - Martorul este întrebat mai întâi despre nume, prenume,
etate, adresă şi ocupaţie.
În caz de îndoială asupra identităţii martorului, aceasta se stabileşte
prin orice mijloc de probă.
Martorul va fi apoi întrebat dacă este soţ sau rudă a vreuneia dintre
părţi şi în ce raporturi se află cu acestea, precum şi dacă a suferit vreo
pagubă de pe urma infracţiunii.

Jurământul martorului
Art. 85. - Înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ:
"Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce
ştiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
În timpul depunerii jurământului, martorul ţine mâna pe cruce sau pe Biblie.
Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit
credinţei religioase a martorului.
Martorului de altă religie decât cea creştină nu îi sunt aplicabile
prevederile alin. 2. Martorul fără confesiune va depune următorul
jurământ: "Jur pe onoare şi conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu
voi ascunde nimic din ceea ce ştiu".
Martorii care din motive de conştiinţă sau confesiune nu depun jură-
mântul vor rosti în faţa instanţei următoarea formulă: "Mă oblig că voi
spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu".
Situaţiile la care se referă alin. 3, 4 şi 5 se reţin de organul judiciar pe
baza afirmaţiilor făcute de martor.
După depunerea jurământului sau după rostirea formulei prevăzute în
alin. 5, se va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul,
săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.
Despre toate acestea se face menţiune în declaraţia scrisă. Minorul
care nu a împlinit 14 ani nu depune jurământ; i se atrage însă atenţia
să spună adevărul.

Modul şi limitele ascultării martorilor
Art. 86. - Martorului i se face cunoscut obiectul cauzei şi i se arată
care sunt faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora a fost pro-
pus ca martor, cerându-i-se să declare tot ce ştie cu privire la acestea.
După ce martorul a făcut declaraţii, i se pot pune întrebări cu privire
la faptele şi împrejurările care trebuie constatate în cauză, cu privire
la persoana părţilor, precum şi în ce mod a luat cunoştinţă despre



cele declarate.
Dispoziţiile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător şi la ascultarea
martorului.

Protecţia datelor de identificare a martorului
Art. 861. - Dacă există probe sau indicii temeinice ăa prin declararea
identităţii reale a martorului sau a localităţii acestuia de domiciliu ori
de reşedinţă ar fi periclitată viaţa, integritatea corporală sau libertatea
lui ori a altei persoane, martorului i se poate încuviinţa să nu declare
aceste date, atribuindu-i-se o altă identitate sub care urmează să
apară în faţa organului judiciar.
Această măsură poate fi dispusă de către procuror în cursul urmăririi
penale, iar în cursul judecăţii de instanţă, la cererea motivată a
procurorului, a martorului sau a oricărei alte persoane îndreptăţite.
Datele despre identitatea reală a martorului se consemnează într-un
proces-verbal, care va fi păstrat, la sediul parchetului care a efectuat
sau a supravegheat efectuarea urmăririi penale ori, după caz, la sediul
instanţei, într-un loc special, în plic sigilat, în condiţii de maximă sigu-
ranţă. Procesul-verbal va fi semnat de cel care a înaintat cererea,
precum şi de cel care a dispus măsura.
Documentele privind identitatea reală a martorului vor fi prezentate
procurorului sau, după caz, completului de judecată, în condiţii de
strictă confidenţialitate.
În toate cazurile, documentele privind identitatea reală a martorului
vor fi introduse în dosarul penal numai după ce procurorul, prin ordo-
nanţa sau, după caz, instanţa, prin încheiere, a constatat că a
dispărut pericolul care a determinat luarea măsurilor de protecţie a
martorului.
Declaraţiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate, redate în
procesul-verbal al procurorului potrivit art. 862 alin. 5, precum şi
declaraţia martorului, consemnată în cursul judecăţii şi semnată de
procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului şi de preşedin-
tele completului de judecată, potrivit art. 862 alin. 6, teza I, pot servi
la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu
fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în
cauză.
Pot fi audiaţi ca martori cărora li s-a atribuit o altă identitate şi inves-
tigatorii sub acoperire.
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Dispoziţiile prevăzute în alin. 1-6 se aplică şi experţilor.

Modalităţi speciale de ascultare a martorului
Art. 862. - În situaţiile prevăzute în art. 861, dacă există mijloace
tehnice corespunzătoare, procurorul său, după caz, instanţa poate
admite ca martorul să fie ascultat fără a fi prezent fizic la locul unde
se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăşoară
şedinţa de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute în
alineatele următoare.
Luarea declaraţiei martorului, în condiţiile arătate în alin. 1, se face în
prezenţa procurorului.
Martorul poate fi ascultat prin intermediul unei reţele de televiziune cu
imaginea şi vocea distorsionate, astfel încât să nu poata fi recunoscut.
Declaraţia martorului ascultat, în condiţiile arătate în alin. 1 şi 2, se
înregistrează prin mijloace tehnice video şi audio şi se redă integral
în forma scrisă.
În cursul urmăririi penale, se întocmeşte un proces-verbal în care se
redă cu exactitate declaraţia martorului şi acesta se semnează de
procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului şi de organul
de urmărire penală şi se depune la dosarul cauzei. Declaraţia martorului,
transcrisă, va fi semnată şi de acesta şi va fi păstrata în dosarul depus
la parchet, într-un loc special, în plic sigilat, în condiţii de maximă
siguranţă.
În cursul judecăţii, declaraţia martorului va fi semnată de procurorul
care a fost prezent la ascultarea martorului şi de preşedintele comple-
tului de judecată. Declaraţia martorului, transcrisă, va fi semnată şi de
martor, fiind păstrată în dosarul depus la instanţă, în condiţiile
prevăzute în alin. 5.
Casetele video şi audio pe care a fost înregistrată declaraţia martorului,
în original, sigilate cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instanţei de
judecată în faţa căreia s-a făcut declaraţia, se păstrează în condiţiile
prevăzute în alin. 5. Casetele video şi audio înregistrate în cursul
urmăririi penale vor fi înaintate la terminarea urmăririi penale instanţei
competente, împreună cu dosarul cauzei, şi vor fi păstrate în aceleaşi condiţii.
Dispoziţiile art. 78, 85 şi ale art. 86 alin. 1 şi 2 se aplică în mod core-
spunzător.

Verificări privind mijloacele de ascultare a martorilor
Art. 863. - Instanţa de judecată poate admite, la cererea procurorului, a

97



părţilor sau din oficiu, efectuarea unei expertize tehnice privind mijloacele
prin care au fost audiatţ martorii, în condiţiile prevăzute în art. 862.

Audierea martorilor sub 16 ani în anumite cauze
Art. 864. - În cauzele privind infracţiunile de violenţă între membrii
aceleiaşi familii, instanţa poate dispune ca martorul sub 16 ani să nu
fie audiat în şedinţa de judecată, admiţându-se prezentarea unei audieri
efectuate în prealabil, prin înregistrări audio-video, în condiţiile art.
862 alin. 2, 4, 5 şi 7.

Protejarea deplasărilor martorului
Art. 865. - Procurorul care efectuează sau supraveghează cercetarea
penală ori, după caz, instanţa de judecată poate dispune ca organele
poliţiei să supravegheze domiciliul sau reşedinţa martorului ori să-i
asigure o reşedinţă temporară supravegheată, precum şi să-l
însoţească la sediul parchetului sau al instanţei şi înapoi la domiciliu
sau la reşedinţă.
Măsurile prevăzute în alin.1 vor fi ridicate de procuror sau, după caz,
de instanţă, când se constată că pericolul care a impus luarea lor a încetat."

Confruntarea

Obiectul confruntării
Art. 87. - Când se constată că există contraziceri între declaraţiile
persoanelor ascultate în aceeaşi cauză, se procedează la confruntarea
acelor persoane, dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei.

Procedura confruntării
Art. 88. - Persoanele confruntate sunt ascultate cu privire la faptele şi
împrejurările în privinţa cărora declaraţiile date anterior se contrazic.
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate încuviinţa
ca persoanele confruntate să-şi pună reciproc întrebări.
Declaraţiile date de persoanele confruntate se consemnează în
proces-verbal.

Înscrisurile

Mijloacele de probă scrise
Art. 89. - Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă în conţinutul
lor se arată fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.
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Art. 891. - Formularele în care urmează să se consemneze orice
declaraţie, în faza de urmărire penală, vor fi în prealabil înregistrate şi
înseriate, ca formulare cu regim special, iar după completare vor fi
introduse în dosarul cauzei."

Procesul-verbal ca mijloc de probă
Art. 90. - Procesele-verbale încheiate de organul de urmărire penală
sau de instanţa de judecată sunt mijloace de probă.
De asemenea, sunt mijloace de probă procesele-verbale şi actele de
constatare, încheiate de alte organe, dacă legea prevede aceasta.

Cuprinsul şi forma procesului-verbal
Art. 91. - Procesul-verbal trebuie să cuprindă:
a) data şi locul unde este încheiat;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
c) numele, prenumele, ocupaţia şi adresa martorilor asistenţi, când există;
d) descrierea amănunţită a celor constatate, precum şi a măsurilor luate;
e) numele, prenumele, ocupaţia şi adresa persoanelor la care se
refera procesul-verbal, obiecţiile şi explicaţiile acestora;
f) menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale. Procesul-verbal
trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, precum
şi de persoanele arătate la lit. c) şi e). Dacă vreuna dintre aceste persoane
nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta.

Înregistrările audio sau video

Înregistrările convorbirilor
Art. 911. -Înterceptările şi înregistrările pe bandă magnetică sau pe
orice alt tip de suport ale unor convorbiri ori comunicări se vor efectua
cu autorizarea motivată a instanţei, la cererea procurorului, în cazurile
şi în condiţiile prevăzute de lege, dacă sunt date sau indicii temeinice
privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni pentru care
urmărirea penală se efectuează din oficiu, iar interceptarea şi înre-
gistrarea se impun pentru aflarea adevărului. Autorizaţia se dă de către
preşedintele instanţei căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza
în primă instanţă, în camera de consiliu. Interceptarea şi înregistrarea
convorbirilor se impun pentru aflarea adevărului, atunci când stabilirea
situaţiei de fapt sau identificarea făptuitorului nu poate fi realizata în

99



baza altor probe.
Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor pot fi
autorizate în cazul infracţiunilor contra siguranţei naţionale prevăzute
de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul infracţi-
unilor de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte
de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede sau alte valori, în
cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie ori al unor alte
infracţiuni grave care nu pot fi descoperite sau ai căror făptuitori nu
pot fi identificaţi prin alte mijloace ori în cazul infracţiunilor care se
săvârşesc prin mijloace de comunicare telefonică sau prin alte
mijloace de telecomunicaţii.
Autorizarea se dă pentru durata necesară înregistrării, până la cel
mult 30 de zile.
Autorizarea poate fi prelungită în aceleaşi condiţii, pentru motive
temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăţi 30 de zile.
Durata maximă a înregistrărilor autorizate este de 4 luni.
Măsurile dispuse de instanţă vor fi ridicate înainte de expirarea
duratei pentru care au fost autorizate, îndată ce au încetat motivele
care le-au justificat.
Înregistrările prevăzute în alin. 1 pot fi făcute şi la cererea motivată a
persoanei vătămate privind comunicările ce-i sunt adresate, cu autori-
zarea instanţei de judecată.
Autorizarea interceptării şi a înregistrării convorbirilor sau comu-
nicărilor se face prin încheiere motivată, care va cuprinde: indiciile
concrete şi faptele care justifică măsura; motivele pentru care măsura
este indispensabilă aflării adevărului; persoana, mijlocul de comunicare
sau locul supus supravegherii; perioada pentru care sunt autorizate
interceptarea şi înregistrarea.

Organele care efectuează interceptarea şi înregistrarea
Art. 912. - Procurorul procedează personal la interceptările şi înre-
gistrările prevăzute în art. 911 sau poate dispune ca acestea să fie efectuate
de organul de cercetare penală. Persoanele care sunt chemate să
dea concurs tehnic la interceptări şi înregistrări sunt obligate să păstreze
secretul operaţiunii efectuate, încălcarea acestei obligaţii fiind pedep-
sită potrivit Codului penal.
În caz de urgenţă, când întârzierea obţinerii autorizării prevăzute în
art. 911 alin. 1 ar aduce grave prejudicii activităţii de urmărire, procurorul
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poate dispune, cu titlu provizoriu, prin ordonanţa motivată, inter-
ceptarea şi înregistrarea pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de
suport a convorbirilor sau comunicărilor, comunicând aceasta instanţei
imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore.
Instanţa trebuie să se pronunţe în cel mult 24 de ore asupra ordo-
nanţei procurorului şi, dacă o confirmă şi este necesar, va dispune
autorizarea pe mai departe a interceptării şi înregistrării, în condiţiile
art. 911 alin. 1-3. Dacă instanţa nu confirmă ordonanţa procurorului,
ea trebuie să dispună încetarea, de îndată, a interceptărilor şi înre-
gistrărilor şi distrugerea celor efectuate.
Instanţa dispune, până la terminarea urmăririi penale, aducerea la
cunoştinţă, în scris, persoanelor ale căror convorbiri sau comunicări
au fost interceptate şi înregistrate, datele la care s-au efectuat acestea.

Certificarea înregistrărilor
Art. 913. - Despre efectuarea interceptărilor şi înregistrărilor menţio-
nate în art. 911 şi 912, procurorul sau organul de cercetare penală
întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează autorizaţia dată
de instanţă pentru efectuarea acestora, numărul sau numerele pos-
turilor telefonice între care s-au purtat convorbirile, numele persoanelor
care le-au purtat, dacă sunt cunoscute, data şi ora fiecărei convorbiri
în parte şi numărul de ordine al benzii magnetice sau al oricărui alt tip
de suport pe care se face imprimarea.
Convorbirile înregistrate sunt redate integral în forma scrisă şi se
ataşează la procesul-verbal, cu certificarea pentru autenticitate de
către organul de cercetare penală, verificat şi contrasemnat de
procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală în
cauză. În cazul în care procurorul procedează la interceptări şi înre-
gistrări, certificarea pentru autenticitate se face de către acesta, iar
verificarea şi contrasemnarea, de către procurorul ierarhic superior.
Corespondentele în altă limbă decât cea română sunt transcrise în
limba română, prin intermediul unui interpret. La procesul-verbal se
ataşează banda magnetică sau orice alt tip de suport, care conţine
înregistrarea convorbirii, sigilată cu sigiliul organului de urmărire penală.
Banda magnetică sau orice alt tip de suport cu înregistrarea convor-
birii, redarea scrisă a acesteia şi procesul-verbal se înaintează instanţei
care, după ce ascultă procurorul şi părţile, hotărăşte care dintre infor-
maţiile culese prezintă înţeres în cercetarea şi soluţionarea cauzei,
încheind un proces-verbal în acest sens. Convorbirile sau comunicările
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care conţin secrete de stat sau profesionale nu se menţionează în
procesul-verbal. Dacă săvârşirea unor infracţiuni are loc prin convor-
biri sau comunicări care conţin secrete de stat, consemnarea se face
în procese-verbale separate, iar dispoziţiile art. 97 alin. 3 se aplică în
mod corespunzător.
Banda magnetică sau orice alt tip de suport, însoţită de transcrierea
integrală şi copii de pe procesele-verbale, se păstrează la grefa instanţei,
în locuri speciale, în plic sigilat.
Instanţa poate aproba, la cererea motivată a inculpatului, a părţii
civile sau a avocatului acestora, consultarea părţilor din înregistrare
şi din transcrierea integrală, depuse la grefă, care nu sunt consem-
nate în procesul-verbal.
Instanţa dispune prin încheiere distrugerea înregistrărilor care nu au
fost folosite ca mijloace de probă în cauză. Celelalte înregistrări vor fi
păstrate până la arhivarea dosarului.
Înregistrarea convorbirilor dintre avocat şi justiţiabil nu poate fi folosită
ca mijloc de probă.

Alte înregistrări
Art. 914. - Condiţiile şi modalităţile de efectuare a interceptărilor şi
înregistrărilor prevăzute în art. 911-913 sunt aplicabile, în mod core-
spunzător şi, în cazul înregistrării de convorbiri efectuate prin alte
mijloace de telecomunicaţie, autorizate în condiţiile legii.

Înregistrările de imagini
Art. 915. - Dispoziţiile art. 911 şi 912 se aplică în mod corespunzător
şi în cazul înregistrării de imagini, iar procedura de certificare a aces-
tora este cea prevăzută în art. 913, cu excepţia redării în forma scrisă,
după caz.

Verificarea mijloacelor de probă
Art. 916. - Mijloacele de probă prevazute în prezenta secţiune pot fi
supuse expertizei tehnice la cererea procurorului, a părţilor sau din oficiu.
Înregistrările prevăzute în prezenta secţiune, prezentate de părţi, pot
servi ca mijloace de probă, dacă nu sunt interzise de lege."

Martorii asistenţi

Prezenţa martorilor asistenţi
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Art. 92. - Când legea prevede că la efectuarea unui act procedural
este necesară prezenţa unor martori asistenţi, numărul acestora tre-
buie să fie de cel puţin doi. Nu pot fi martori asistenţi minorii sub 14
ani, persoanele interesate în cauză şi cei ce fac parte din aceeaşi uni-
tate cu organul care efectuează actul procedural.

Stabilirea identităţii martorilor asistenţi
Art. 93. - Organul care procedează la efectuarea unui act procedural
în prezenţa martorilor asistenţi este obligat să constate şi să consem-
neze în procesul-verbal pe care îl incheie date privind identitatea mar-
torilor asistenţi, menţionând şi observaţiile pe care aceştia au fost invi-
taţi să le facă cu privire la cele constatate şi la desfăşurarea operaţiilor
la care asistă.

Mijloacele materiale de probă

Obiectele ca mijloc de probă
Art. 94. - Obiectele care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite,
precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului, sunt
mijloace materiale de probă.

Corpuri delicte
Art. 95. - Sunt, de asemenea, mijloace materiale de probă obiectele
care au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârşirea
unei infracţiuni, precum şi obiectele care sunt produsul infracţiunii.

Ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Efectuarea percheziţiilor

Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
Art. 96. - Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are
obligaţia să ridice obiectele şi înscrisurile ce pot servi ca mijloc de
probă în procesul penal.

Predarea obiectelor şi înscrisurilor
Art. 97. -Orice persoană fizică sau persoană juridică, în posesia căreia
se află un obiect sau un înscris ce poate servi ca mijloc de probă, este
obligată să-l prezinte şi să-l predea, sub luare de dovadă, organului de
urmărire penală sau instanţei de judecată, la cererea acestora.
Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază
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că şi o copie de pe un înscris poate servi ca mijloc de probă, reţine
numai copia.
Dacă obiectul sau înscrisul are caracter secret ori confidenţial, prezen-
tarea sau predarea se face în condiţii care să asigure păstrarea
secretului ori a confidenţialităţii.

Reţinerea şi predarea corespondenţei şi a obiectelor
Art. 98. -Instanţa de judecată, la propunerea procurorului, în cursul
urmăririi penale, sau din oficiu, în cursul judecăţii, poate dispune ca
orice unitate poştală sau de transport să reţină şi să predea scrisorile,
telegramele şi oricare altă corespondenţă, ori obiectele trimise de învinuit
sau inculpat, ori adresate acestuia, fie direct, fie indirect."
Măsura prevăzută în alin. 1 se dispune dacă sunt întrunite condiţiile
arătate în art. 911 alin. 1 şi potrivit procedurii acolo prevăzute.
Reţinerea şi predarea scrisorilor, telegramelor şi a oricăror alte core-
spondenţe ori obiecte la care se referă alin. 1 pot fi dispuse, în scris, în
cazuri urgente şi temeinic justificate şi de procuror, care este obligat
să informeze de îndată despre această instanţă.
Corespondenţa şi obiectele ridicate care nu au legătură cu cauza se
restituie destinatarului.

Ridicarea silită de obiecte sau de înscrisuri
Art. 99. - Dacă obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de
bunăvoie, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune
ridicarea silită. În cursul judecăţii dispoziţia de ridicare silită a obiectelor
sau înscrisurilor se comunică procurorului, care ia măsuri de aducere
la îndeplinire prin organul de cercetare penală.

Percheziţia
Art. 100. - Când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect
sau vreun înscris dintre cele arătate în art. 98 tăgăduieşte existenţa
sau deţinerea acestora, precum şi ori de câte ori există indicii temeinice
că efectuarea unei percheziţii este necesară pentru descoperirea şi strân-
gerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia.
Percheziţia poate fi domiciliară sau corporală.
Percheziţia domiciliară poate fi dispusă numai de judecător, prin
încheiere motivată, în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului,
sau în cursul judecăţii.
Percheziţia domiciliară se dispune în cursul urmăririi penale în camera
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de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
Percheziţia corporală poate fi dispusă, după caz, de organul de cercetare
penală, de procuror sau de judecător.
Percheziţia domiciliară nu poate fi dispusă înainte de începerea urmăririi penale."

Percheziţia domiciliară în cursul urmăririi penale
Art. 101. - Percheziţia dispusă în cursul urmăririi penale, potrivit art. 100,
se efectueaza de procuror sau de organul de cercetare penală, însoţit,
după caz, de lucrători operativi."

Percheziţie domiciliară în cursul judecăţii
Art. 102. - Instanţa poate proceda la efectuarea percheziţiei cu ocazia
unei cercetări locale.
În celelalte cazuri, dispoziţia instanţei de judecată de a se efectua o
percheziţie se comunică procurorului, în vederea efectuării acesteia.

Timpul de efectuare a percheziţiei
Art. 103. - Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, precum şi percheziţia
domiciliară se pot face între orele 600-2000, iar în celelalte ore numai în
caz de infracţiune flagrantă sau când percheziţia urmează să se
efectueze într-un local public. Percheziţia începută între orele 600-2000

poate continua şi în timpul nopţii.

Procedura percheziţiei
Art. 104. - Organul judiciar care urmează a efectua percheziţia este
obligat ca, în prealabil, să se legitimeze şi, în cazurile prevăzute de
lege, să prezinte autorizaţia dată de judecător."
Ridicarea de obiecte şi înscrisuri precum şi percheziţia domiciliară se
fac în prezenţa persoanei de la care se ridică obiecte ori înscrisuri,
sau la care se efectuează percheziţia, iar în lipsa acesteia, în prezenţa
unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin, având
capacitate de exerciţiu.
Aceste operaţiuni se efectuează de organul judiciar în prezenţa unor
martori asistenţi.
Când persoana la care se face percheziţia este reţinută ori arestată,
va fi adusă la percheziţie.
În cazul în care nu poate fi adusă, ridicarea de obiecte şi înscrisuri,
precum şi percheziţia domiciliară se fac în prezenţa unui reprezentant
ori a unui membru de familie, iar în lipsa acestora, a unui vecin, având
capacitate de exerciţiu.
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Efectuarea percheziţiei domiciliare
Art. 105. - Organul judiciar care efectuează percheziţia are dreptul să
deschidă încăperile sau alte mijloace de păstrare în care s-ar putea
găsi obiectele sau înscrisurile căutate, dacă cel în măsură să le deschidă
refuză aceasta.
Organul judiciar este obligat să se limiteze la ridicarea numai a
obiectelor şi înscrisurilor care au legătură cu fapta săvârşită; obiectele
sau înscrisurile a căror circulaţie sau deţinere este interzisă se ridică totdeauna.
Organul judiciar trebuie să ia măsuri ca faptele şi împrejurările din
viaţa personală a celui la care se efectuează percheziţia şi care nu au
legătura cu cauza să nu devină publice.

Efectuarea percheziţiei corporale
Art. 106. - Percheziţia corporală se efectuează de organul judiciar
care a dispus-o, cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. 1, sau de
persoana desemnată de acest organ.
Percheziţia corporală se face numai de o persoană de acelaşi sex cu
cea percheziţionată.
……………………….

Procesul-verbal de percheziţie şi de ridicare 
a obiectelor şi înscrisurilor

Art. 108. - Despre efectuarea percheziţiei şi ridicarea de obiecte şi
înscrisuri se întocmeşte proces-verbal.
Procesul-verbal trebuie să cuprindă, în afară de menţiunile prevăzute
în art. 91, şi următoarele menţiuni: locul, timpul şi condiţiile în care
înscrisurile şi obiectele au fost descoperite şi ridicate, enumerarea şi
descrierea lor amănunţită, pentru a putea fi recunoscute.
În procesul-verbal se face menţiune şi despre obiectele care nu au
fost ridicate, precum şi de acelea care au fost lăsate în păstrare.
Copie de pe procesul-verbal se lasă persoanei la care s-a făcut
percheziţia sau de la care s-au ridicat obiectele şi înscrisurile, ori
reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar în lipsă,
celor cu care locuieşte sau unui vecin şi, dacă este cazul, custodelui.

Măsuri privind obiectele ridicate
Art. 109. - Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dis-
pune ca obiectele ori înscrisurile ridicate care constituie mijloace de
probă să fie, după caz, ataşate la dosar sau păstrate în alt mod.
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Obiectele şi înscrisurile ridicate, care nu sunt ataşate la dosar, pot fi
fotografiate. În acest caz, fotografiile se vizează şi se ataşează la dosar.
Până la soluţionarea definitiva a cauzei, mijloacele materiale de probă
se păstrează de organul de urmărire penală sau de instanţa de jude-
cată la care se găseşte dosarul.
Obiectele şi înscrisurile predate sau ridicate în urma percheziţiei, şi
care nu au legătură cu cauza, se restituie persoanei căreia îi aparţin.
Obiectele supuse confiscării nu se restituie.
Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă nu sunt supuse confis-
cării, pot fi restituite persoanei căreia îi aparţin, chiar înainte de solu-
ţionarea definitivă a procesului, afară de cazul când prin această
restituire s-ar putea stânjeni aflarea adevărului. Organul de urmărire
penală sau instanţa de judecată pune în vedere persoanei căreia i-au
fost restituite obiectele că este obligată să le păstreze până la soluţi-
onarea definitivă a cauzei.

Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Art. 110. - Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă sunt dintre
acelea arătate în art. 165 alin. 2 şi dacă nu este cazul a fi restituite,
se conservă sau se valorifică potrivit dispoziţiilor acelui articol.
Folosirea interpreţilor

Cazurile şi procedura de folosire a interpreţilor
Art. 128. - Când una dintre părţi sau o altă persoană care urmează să fie
ascultată nu cunoaşte limba română, ori nu se poate exprima, organul
de urmărire penală sau instanţa de judecată îi asigură în mod gratuit
folosirea unui interpret. Interpretul poate fi desemnat sau ales de părţi; în
acest din urmă caz, el trebuie să fie un interpret autorizat, potrivit legii
Dispoziţiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în
cazul când unele dintre înscrisurile aflate în dosarul cauzei sau prezen-
tate în instanţă sunt redactate într-o altă limbă decât cea română.
Dispoziţiile art. 83, 84 şi 85 se aplică în mod corespunzător şi inter-
pretului.

Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea

Cercetarea la faţa locului
Art. 129. - Cercetarea la faţa locului se efectuează atunci când este
necesar să se facă constatări cu privire la situaţia locului săvârşirii
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infracţiunii, să se descopere şi să se fixeze urmele infracţiunii, să se
stabilească poziţia şi starea mijloacelor materiale de probă şi impre-
jurările în care infracţiunea a fost săvârşită.
Organul de urmărire penală efectuează cercetarea la faţa locului în
prezenţa martorilor asistenţi, afară de cazul când aceasta nu este
posibil. Cercetarea la faţa locului se face în prezenţa părţilor, atunci
când este necesar. Neprezentarea părţilor încunoştiinţate nu impie-
dică efectuarea cercetării.
Când învinuitul sau înculpatul este reţinut ori arestat, dacă nu poate
fi adus la cercetare, organul de urmărire penală îi pune în vedere că
are dreptul să fie reprezentat şi îi asigură, la cerere, reprezentarea.
Instanţa de judecată efectuează cercetarea la faţa locului cu citarea
părţilor şi în prezenta procurorului, când participarea acestuia la jude-
cată este obligatorie.
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate interzice
persoanelor care se află ori vin la locul unde se efectuează cerce-
tarea să comunice între ele sau cu alte persoane, ori să plece înainte
de terminarea cercetării.

Reconstituirea
Art. 130. - Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, dacă
găseşte necesar pentru verificarea şi precizarea unor date, poate să
procedeze la reconstituirea la faţa locului, în întregime sau în parte, a
modului şi a condiţiilor în care a fost săvârşită fapta.
Reconstituirea se face în prezenţa învinuitului sau inculpatului.
Dispoziţiile art. 129 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.

Procesul-verbal de cercetare la faţa locului
Art. 131. - Despre efectuarea cercetării la faţa locului se încheie proces-
verbal, care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor arătate în art. 91,
descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor
examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace
materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe
cât posibil cu dimensiunile respective.
În caz de reconstituire a modului în care a fost săvârşită fapta, se con-
semnează amănunţit şi desfăşurarea reconstituirii.
În toate cazurile se pot face schiţe, desene sau fotografii, ori alte
asemenea lucrări, care se vizează şi se anexează la procesul-verbal.
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ANEXA 3

Plângere model privind discriminarea

Către,
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

DOMNULE PREŞEDINTE 

Prin prezenta, subsemnatul(a) ..........................................................,
domiciliat(a) în....................................................................., formulez:

PLÂNGERE

Împotriva făptuitorului(oarei)/reprezentantului/instituţiei/firmei.............
.............................................................................................................
domiciliat(a)/cu sediul în.......................................................................
.............................................................................................................

MOTIVELE PLÂNGERII

În fapt,
La data de............................, în jurul orei............, mă aflam la.............
.............................................................................................................
(În primul rând trebuie să faci o descriere detailată a incidentului prin
care tu consideri că ai fost discriminat. Trebuie să precizezi clar şi
concis descrierea faptei cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost
săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la
aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube prici-
nuite. Precizarea numelui martorilor şi al altor probe sunt relevante în
argumentarea cazului tău)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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În drept,

Fapta constituie o încălcare a prevederilor O.G.137/2000 privind pre-
venirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată prin
Legea 48/2002. 
(Sub aspect legal, indicarea actului normativ şi a articolelor din act
sunt importante dar acest aspect va fi apreciat de către membrii
CNCD.)

Ca mijloc de probă,

Dovada plângerii o fac cu declaraţiile martorilor 
1 .........................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
2 ..........................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
3 ..........................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Alte probe (se vor menţiona, dacă este cazul, probe precum: înregis-
trări audio, înregistrări video, documente/adrese oficiale etc.)  
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Data depunerii
............................

Semnătura,
............................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU
COMBATEREA DISCRIMINĂRII
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