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Romani CRISS, in cateva cuvinte 
 
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS este o asociatie civica non-
profit, infiintata la 4 aprilie 1993. Membrii fondatori ai organizatiei sunt: Federatia Etnica a 
Romilor (FER), Centrul de Cercetare a Romilor/Tiganilor al Universitatii René Descartes, Paris 
si Institutul de Sociologie al Academiei Romane. 
 
Romani CRISS este o organizatie neguvernamentala care apara si promoveaza drepturile romilor 
din Romania. Romani CRISS ofera asistenta legala in cazurile de abuz si lucreaza pentru 
combaterea si prevenirea discriminarii rasiale impotriva romilor in toate domeniile vietii publice, 
inclusiv in educatie, locuinte si sanatate. 

La Summit-ul EU/US din Londra, in 18 mai 1998, Romani CRISS a primit Premiul pentru 
Democratie si Societate Civila, premiu oferit de catre Uniunea Europeana si Statele Unite ale 
Americii. 
 
 
 
 

RespectaRea dReptului la educatie 
 
 
Contributie la imbunatatirea  politicilor pentru romi in domeniul educatiei 
 
Memorandumul de cooperare privind asigurarea accesului copiilor si tinerilor romi din 
Romania la un invatamant de calitate prin desegregarea scolara si promovarea educatiei 
pentru identitate 
 
In februarie 2007, la initiativa Romani CRISS, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Agentia 
Nationala pentru Romi, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, OSCE/ODIHR, impreuna cu 
grupul de lucru al organizatiilor neguvernamentale, Centrul Rromilor „Amare Rromentza”,  Institutul 
Intercultural Timisoara, Romani CRISS, Salvati Copiii, Centrul Regional PER, Ovidiu Rom si reprezentat 
prin Centrul Romilor „Amare Rromentza”,  Salvati Copiii, Romani CRISS, au semnat in luna februarie 
2007, un memorandum de cooperare privind asigurarea accesului copiilor si tinerilor romi din Romania la 
un invatamant de calitate prin  desegregarea scolara si promovarea educatiei pentru identitate.  
 
Partile semnatare se obligau, prin Memorandum, sa elaboreze o strategie privind desegregarea in sistemul 
de invatamant. In termen de sase luni de la semnarea Memorandumului, partile se angajau sa elaboreze 
instrumente pentru implementarea de planuri de desegregare si sa monitorizeze procesul desegregarii. 
Activitatile din cadrul Memorandumului au inceput prin initierea elaborarii ordinului si a unei metodologii 
privind desegregarea in educatie. 
Memorandumul a fost semnat pentru perioada februarie 2007 - ianuarie 2008. 
 
Ordinul nr.1540/ 19.07.2007, privind interzicerea segregarii scolare a copiilor romi si 
aprobarea Metodologiei pentru prevenirea si eliminarea segregarii scolare a copiilor romi 
 
Urmare a procesului de consultare initiat prin activitatile prevazute in cadrul Memorandumului de 
cooperare, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a adoptat Ordinul nr.1540/ 19.07.2007, privind 
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interzicerea segregarii scolare a copiilor romi si aprobarea Metodologiei pentru prevenirea si eliminarea 
segregarii scolare a copiilor romi. Ordinul are ca obiectiv prevenirea, interzicerea si eliminarea segregarii, 
vazuta ca forma grava de discriminare, cu consecinte negative asupra accesului egal al copiilor la o 
educatie de calitate. Un aspect important al documentului este prevederea de sanctiuni pentru cei care nu 
respecta prevederile Ordinului si ale Metodologiei.  
 
Impreuna cu acest ordin, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a adoptat si Ordinul 
nr.1539/19.07.07 privind normele de incadrare si de activitate ale mediatorului scolar si Ordinul 
nr.1529/18.07.08 privind dezvoltarea problematicii diversitatii in curriculumul national. 
 
Legea invatamantului pre-universitar 
In data de 30-31 august, Romani CRISS in parteneriat cu Consiliul National pentru Combaterea 
Discriminarii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Centrul Romilor „Amare Rromentza” au organizat 
seminarul „Legea invatamantului preuniversitar – o lege inclusiva pentru copiii romi?” 
   
Participantii, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai institutiilor abilitate, au intentionat formularea 
unor recomandari privind educatia copiilor romi care sa fie supuse atentiei Ministerul Educatiei, Cercetarii si 
Tineretului la modificarea Legii invatamantului preuniversitar, in sensul reflectarii mai clare a unor principii 
fundamentale ale educatiei democratice.  
Principalele recomandari de revizuire a proiectului de lege a Invatamantului preuniversitar si a proiectului de lege 
privind statutul personalului didactic privesc, in mod special: 

• Introducerea informatiilor din Ordinele Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind 
diversitatea culturala si interzicerea segregarii; 

• Introducerea notiunilor de educatie interculturala in formarea initiala a cadrelor didactice. 
Principalele propuneri au fost introduse in textul legii, urmand ca altele sa fie retinute in vederea includerii 
in metodologiile care au fost elaborate dupa intrarea in vigore a noilor legi privind invatamantul. 
 
Raportul alternativ de tara privind drepturile copilului 
In luna noiembrie, Romani CRISS, in parteneriat cu Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru 
Copil (FONPC), a organizat masa rotunda intitulata “Respectarea conventiei pentru protejarea drepturilor 
copilului (cu aplicare in comunitatile cu pondere semnificativa  de romi)”, ce a avut drept scop includerea 
cazurilor de segregare scolara monitorizate, precum si alte incalcari ale drepturilor copiilor romi in 
Raportul alternativ de tara privind drepturile copilului.  
 
Rezultate Romani CRISS in proiectele pentru respectarea dreptului la educatie 
Cresterea participarii in invatamantul prescolar si scolar 
 Facilitarea infiintarii a 17 gradinite de vara, prin acordare de sprijin logistic, in 12 judete, 

incluzand Bucuresti.  
 414 copii participanti la gradinitele de vara, dintre care 353 au fost inscrisi in clasa I, ceilalti fiind 

cuprinsi intr-o alta forma de invatamant (grupa pregatitoare sau clasa a II-a). 
 

Cresterea participarii in invatamantul liceal si universitar 
 Implementarea unei campanii de informare si consiliere a parintilor si elevilor romi cu privire la 

masurile afirmative pentru romi la nivelul a 13 judete (Alba, Bistrita, Brasov, Calarasi, Cluj, 
Covasna, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Mures, Neamt, Salaj) si Bucuresti 

 Infiintarea de 13 centre de informare si sprijinite de Romani CRISS prin formarea consilierilor si 
dotarea centrelor cu echipament, inclusiv cu materiale informative  

  incheierea de 13 parteneriate cu inspectoratele scolare judetene pentru a facilita colaborarea 
consilierului cu institutiile de invatamant. 

 Comunitati in care s-a lucrat: 52 
 Elevi informati/consiliati: 2898  
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 Parinti informati/consiliati: 3045 
 Absolventi de liceu informati/consiliati: 179 
 Tineri inscrisi la facultate in urma consilierii: 125 
 Elevi inscrisi la liceu: 343 
 Elevi inscrisi la Scoli de Arte si de Meserii: 346 
 Materiale informative: 2000 afise distribuite la nivel national, 2500 pliante, 1500 fluturasi, 14 

panouri publicitare, 1 spot radio  
 
Educatie interculturala 
 De 1 iunie, Ziua Internationala a Copilului, Romani CRISS a sprijinit initierea unor activitati 

interculturale in Bucuresti si 13 judete 
 Participanti: 992 de copiii romi si ne-romi. 
 Organizarea a doua scoli de vara pe tema identitatii etnice si interculturalitatii 
 Participanti: 110 elevi minoritari si majoritari, care au absolvit cursurile invatamantului 
 gimnazial si au fost inscrisi intr-o forma de invatamant liceal.  
 Organizarea, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, a trei seminarii 

consacrate formarii personalului didactic care lucreaza cu elevii si copiii romi. 84 de cadre 
didactice instruite. 

 Organizarea unei campanii de strangere de fonduri “Si eu sunt copil! Si eu il astept pe Mos 
Craciun!” pentru copiii romi. 200 copii de la doua scoli cu elevi majoritari romi din Bucuresti au 
primit cadouri de Craciun, ca motivatie suplimentara pentru stimularea participarii scolare. Acesti 
copii au fost implicati in programele artistice ale scolilor. Cadourile au fost asigurate de catre 
Compania Coca Cola si Agentia de publicitate Sisters. 

 
Combaterea segregarii in educatie 
 1 sesiune de lucru cu monitorii locali de drepturile omului, din reteaua Romani CRISS, in care 

fiecare a prezentat cazurile de segregare scolara intalnite in judetul sau 
 2 mese rotunde la nivel judetean, pentru construirea unor grupuri mixte care sa elaboreze planuri 

de desegregare 
 Curs de formare privind strategiile de eradicare a segregarii scolare. Au participat 34 persoane 

din judetele Cluj, Dolj, Constanta, Gorj si Brasov. Acest curs a reunit grupuri de lucru mixte  
(reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, ai Inspectoratelor Scolare Judetene, ai scolilor 
si ai primariilor) 

 Elaborarea a 6 planuri de desegregare scolara. 
 
Ziua Internationala a Romilor – 8 aprilie 
Cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, Romani CRISS si Agentia de Monitorizare a Presei, cu sprijinul 
si participarea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, au organizat traditionala receptie la 
Clubul Diplomatic, alaturi de ambasadori, reprezentanti ai guvernului Romaniei, ai institutiilor si ai 
organizatiilor nationale si internationale, cat si personalitati ale vietii publice din Romania. Excelenta Sa, 
dl. Nicholas F. Taubman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, a declarat ca romii sunt 
inca discriminati in societate si ca testul oricarui stat democratic este modul in care-si protejeaza grupurile 
minoritare sau vulnerabile. Receptia a continuat cu un concert extraordinar sustinut de Damian Draghici si 
trupa Damian & Brothers. Celebrul artist, in calitate de ambasador al egalitatii de sanse, isi propune, prin 
muzica sa, sa promoveze identitatea roma 
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RespectaRea dReptului la sanatate 
 
 
Contributie la imbunatatirea  politicilor pentru romi in domeniul sanatatii 
 
Elaborarea si aprobarea standardului ocupational pentru meseria de mediator sanitar  
Procesul de elaborare a standardului ocupational s-a desfasurat pe perioada a sase luni in 2007 si a cuprins 
ca etape analiza ocupationala a meseriei de mediator sanitar, impreuna cu un grup de 24 de mediatoare, 
stabilirea unitatilor de competenta in acord cu legislatia in vigoare si cu nevoile identificate in timpul 
monitorizarii, sustinerea acestui text in fata comisiei sectoriale pe igiena, sanatate si servicii sociale 
(categorie profesionala in care este inclusa meseria de mediator sanitar in clasificarea ocupatiilor din 
Romania). Standardul ocupational a fost aprobat pe 13 decembrie 2007.  
 
Mediatorul sanitar si descentralizarea serviciilor de sanatate  
In cadrul dezbaterii organizata de Romani CRISS cu Ambasada Frantei la Bucuresti, mesajul clar al 
reprezentantului Ministerului Sanatatii Publice a fost ca procesul de descentralizare nu poate fi oprit, dar 
ca putem cauta impreuna solutii ca mediatorii sanitari sa fie asigurati de continuarea programului fara a 
putea fi supusi presiunilor politice de catre autoritatile locale, atunci cand vor fi transferati in subordinea 
lor.  
 
Propunerea de revizuire a Ordinului 619/2002 de functionare a mediatorilor sanitari 
Romani CRISS, ca membru permanent al Comisiei Ministeriale pentru Romi a Ministerului Sanatatii 
Publice, a propus in sedinta din data de 15 februarie, revizuirea ordinului 619/2002 de functionare a 
mediatorilor sanitari.  
Principalele puncte propuse spre schimbare, in consultare cu centrele regionale de sustinere a activitatii 
mediatorilor sanitari, in noua versiune a ordinului sunt:  

• schimbarea contractului de munca al mediatorilor pe perioada determinata in contracte pe 
perioada nedeterminata 

• modificari aduse procesului de selectie a mediatoarelor sanitare, conform standardelor cerute  
• corelarea limbajului ordinului cu standardul ocupational pe mediatori sanitari, aprobat de 

Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor (CNFPA)  
 
Rezultate Romani CRISS in proiectele pentru respectarea dreptului la sanatate 
 Cele 7 centre regionale ale Romani CRISS au devenit o retea de sprijin foarte importanta, atat 

pentru mediatorii sanitari, cat si pentru ele insesi, formandu-se reciproc si devenind mentori unele 
pentru altele, inclusiv personalul Romani CRISS. Pe parcursul unui an de activitate in retea, un 
numar de  129 de comunitati locale rome din 28 de judete au fost vizitate in timpul a 131 de 
vizite in teren, de asemenea un numar de 283 de mediatori sanitari au beneficiat de aceste 
activitati de sprijin. 

 Organizare a 17 mese rotunde locale despre situatia mediatoarelor sanitare. Discutiile din cadrul 
meselor rotunde au fost dominate de trei mari aspecte si anume: contractele de munca ale  
mediatoarelor sanitare, selectionarea acestora de la angajare, precum si locul acestora in procesul 
descentralizarii serviciilor de sanatate publica.  

 Un numar de 62 de mediatori sanitari au beneficiat de 3 cursuri de formare continua.  
 Formarea de baza pentru 125 de mediatoare din care 100 au trecut testele si au fost angajate in 

cadrul autoritatilor de sanatate publica din 9 judete, numarul total al mediatoarelor ridicandu-se la 
aproape 600 la nivel national, cererile de formare de baza continuand sa vina la Romani CRISS.  

 Cazuri de discriminare identificate de mediatoare si centre: segregarea in maternitati in trei 
localitati (Craiova, Salaj si Constanta), abuzul medicilor in practicarea actului medical, refuzul 
tratamentului de catre doctori, abuzul autoritatilor locale asupra mediatoarelor.  
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 2 cursuri de formare pentru monitori locali de drepturile omului si mediatoarele sanitare, 
„Dreptul la sanatate: metode si tehnici de combatere a discrimininarii” 

 O metodologie pentru documentarea cazurilor de discriminare in domeniul accesului la sanatate 
 Elaborare a patru numere din revista „Sastipen”, distribuita de fiecare data unui numar de 550 de 

actori locali si centrali, trimitandu-se in total 2200 de reviste in teren. 
 1 campanie de informare, educare si comunicare (IEC) in domeniul sanatatii in 20 de comunitati 

din 4 judete: Calarasi (Oltenita, Spantov, Ulmeni, Chirnogi, Calarasi), Tulcea (Ceamurlia, Isaccea, 
Babadag, Tulcea si Macin), Galati (Barcea, Ivesti, Targu Bujor, Galati, Umbraresti), Giurgiu 
(Baneasa, Giurgiu, Clejani, Slobozia si Gaujani), incluzand o caravana mobila 

 Realizare a 10 000 de materiale informative 
 4 mese rotunde la nivel judetean si 1 masa rotunda regionala pentru a discuta implementarea 

campaniei IEC, probleme specifice, adaptarea campaniei la contextul local, schimb de experienta 
 Acordarea de premii pentru mediatoarele sanitare, cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor 

Omului (10 decembrie) 
Premiul pentru cea mai veche mediatoare sanitara “Mami” (bunica in limba romani) – Rubina Ferariu 
(Botosani) 
Premiul pentru tanar model de mediatoare sanitara – Geanina Prisan (Vaslui) 
Premiul pentru cea mai varstnica mediatoare sanitara “Bibja” (matusa in limba romani) – Maria 
Bostan (Iasi) 
Premiul pentru voluntariat – Gizella Sandor (Harghita) 
Premiul nondiscriminare – Autoritatea de Sanatate Publica Tulcea 
Premiul pentru cea mai implicata mediatoare sanitara – Isabella Iurmann Tutura (Bistrita Nasaud), 
Jenica Ganea (Ialomita) si Ana Nastase (Iasi) 
Premiul pentru apararea drepturilor omului – Veronica Iordan (Giurgiu) 
Premiul pentru promovarea egalitatii de gen – Claudia Kalai (Cluj) 
Premiul pentru cea mai buna colaborare cu un medic de familie – Dr. Emma Erika Venter  

 
 
 
 

RespectaRea dReptului la locuiRe 
 
Contributie la imbunatatirea  politicilor pentru romi in domeniul locuirii 
 Infiintarea unui Grup de lucru formal referitor la problematica locuirii rome pe langa Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, prin Ordin al Ministrului. 
 
Rezultate Romani CRISS in proiectele pentru respectarea dreptului la locuire 
 Elaborarea unui ghid pentru documentarea cazurilor in domeniul locuintelor  
 1 curs de formare pentru autoritati locale cu privire la protectia dreptului la locuinta a romilor 

din Romania 
 Organizarea, alaturi de OSCE si COHRE, a unui side-event privind evacuarile fortate, in cadrul 

Conferintei la Inalt Nivel a OSCE privind Combaterea Discriminarii si Promovarea Respectului 
Reciproc si a Intelegerii 

 1 metodologie pentru a masura impactul discriminatii romilor (in domeniul locuirii) in 3 orase din 
Romania. O parte din aceasta metodologie va fi preluata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice si Locuintelor intr-o metodologie privind locuirea in conditii de saracie extrema, care va fi 
publicata in 2008.  
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RespectaRea dReptului la nediscRiminaRe 
 
 
Contributie la imbunatatirea  politicilor pentru romi in domeniul nediscriminarii 
Discurs public  
La sesizarea Romani CRISS, Consiliul National al Audiovizualului a transmis posturilor de radio si 
televiziune o Recomandare, prin care solicita evitarea oricarei forme de discriminare pe considerente de 
rasa, etnie, religie, nationalitate sau sex.  
 
Administrarea Justitiei 
La solicitarea Romani CRISS, Consiliul Suprem al Magistraturii a dat dispozitii Institutului National al 
Magistraturii pentru includerea cursurilor cu privire la aspecte legale in materia prevenirii si combaterii 
tuturor formelor de discriminare in procesul de formare continua a magistratilor. 

 
Rezultate Romani CRISS in proiectele pentru respectarea dreptului la 
nediscriminare 
Administrarea justitiei 
 1 protocol cu Institutul National al Magistraturii, Consiliul National pentru Combaterea 

Discriminarii si Centrul de Resurse Juridice, in vederea organizarii unui numar de 4 cursuri de 
formare a magistratilor in domeniul legislatiei anti-discriminarii. 

 1 curs de formare a magistratilor in domeniul legislatiei anti-discriminare organizat de Romani 
CRISS si 2 cursuri de formare a magistratilor in domeniul legislatiei anti-discriminare 
organizate in cadrul protocolului. 

 60 magistrati formati in domeniul legislatiei anti-discriminare in cadrul cursurilor desfasurate de 
partenerii care au semnat protocolul. 

 15 avocati formati in domeniul legislatiei drepturilor omului si, in particular, in domeniul anti-
discriminarii 

 1 intalnire de lucru cu avocatii 
 Infiintarea unui e-group al avocatilor si echipa Romani CRISS 
 

Discurs public 
 Publicarea, in parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, a unui raport: „Monitorizarea 

atitudinilor discriminatorii in mediul on-line romanesc” 
 In contextul exacerbarii manifestarilor discriminatorii prin mijloacele societatii informatice, 

Institutul pentru Politici Publice si Romani CRISS au organizat unui side-event privind “Solutii 
legislative si mecanisme de monitorizare ale fenomenului cyber-hate in Romania. Studiu de caz: 
Forumurile de discutii ale cotidienelor online romanesti”, in cadrul Conferintei la Inalt Nivel a 
OSCE privind Combaterea Discriminarii si Promovarea Respectului Reciproc si a Intelegerii. 

 
Conflicte interetnice 
 Organizarea unei conferinte nationale: „Conflictele interetnice: de la violenta colectiva la 

programe guvernamentale”. 
 Documentarea unui caz de conflict interetnic alaturi de o echipa din cadrul Institutului pentru 

Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii 
 

Organizare intalnire “Anul 2007: intre respectarea principiului tratamentului egal si discriminare” cu 
scopul de a face un bilant al situatiei drepturilor omului in anul 2007, alaturi de asociatia ACCEPT, 
Agentia de Monitorizare a Presei, Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA, Centrul de 
Resurse Juridice, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Fundatia pentru poezie “Mircea 
Dinescu”, Institutul pentru Politici Publice, Roma ACCESS, Romani CRISS si Sanse Egale.  Participantii 
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au discutat despre tratament egal si discriminare – cadrul legislativ, aplicare; monitorizarea respectarii 
drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilitati mintale aflate in institutii - stigma si sanatate mentala, 
drepturile omului si discriminarea minoritatilor sexuale din Romania, incalcarea dreptului la locuire si 
educatie al minoritatii rome, libertate de expresie si manipulare de presa, egalitatea de sanse intre femei si 
barbati: cotidian si institutionalizare, situatia prevenirii si combaterii discriminarii in anul egalitatii de 
sanse pentru toti in Romania.   
 
 

litigaRe 
 
Cazuri documentate/plangeri depuse in atentia Consiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii/actiuni in instanta 
 
 Accesul romilor la educatie - 12 cazuri de segregare in educatie documentate, dintre care s-au 

depus 5 plangeri la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si s-a actionat in instanta 
pentru 5 cazuri. 

 Atingerea demnitatii - 8 cazuri documentate, dintre care au fost depuse 6 plangeri la Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii si s-a actionat in instanta pentru 2 cazuri 

 Abuz al politiei in comunitatile de romi - 4 cazuri documentate, dintre care s-a actionat in instanta 
pentru 3 cazuri 

 Accesul romilor la serviciile de sanatate - 3 cazuri documentate, dintre care s-a depus 1 
plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si s-a actionat in instanta intr-un 
caz 

 Accesul romilor la o locuinta adecvata - 3 cazuri documentate 
 Accesul la locurile publice - 3 cazuri documentate 
 Accesul romilor pe piata muncii- 1 caz documentat 
 Administrarea justitiei - 1 caz documentat, 1 actiune in instanta 
 Conflicte interetnice - 1 caz documentat 
 
 
 

 

capacitaRe oRganizationala 
 
 1 curs de formare in materie de lobby si advocacy pentru 10 organizatii neguvernamentale de 

romi din plan local. 
 7 organizatii neguvernamentale de romi, din plan local, sustinute pentru implementarea unor 

campanii de lobby si advocacy in diverse domenii: acte de identitate, educatie, acces la locurile 
publice, etc. 

 5 organizatii neguvernamentale sustinute cu echipament tehnic  
 un curs de formare pe scriere si management de proiect pentru 20 reprezentanti ai ONG-urilor 

rome locale 
 6 tineri romi care au beneficiat de un program de mentoring pe o perioada de 3 luni 
 3 organizatii asistate in scriere de proiecte concrete. 
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campanii si Relatia cu mass media 
 
Contributie la imbunatatirea  politicilor pentru romi in domeniul nediscriminarii, 
in relatie cu mass media 
„Declaratia de la Constanta privind dreptul la libera exprimare si dreptul de a nu fi supus 
discriminarii in spatiul virtual”, scrisoare adresata societatilor membre, jurnalistilor si 
companiilor simpatizante din cadrul Clubului Roman de Presa, asociatiilor pentru promovarea 
Internetului. 
 
Rezultate Romani CRISS in campanii si proiecte cu mass media  

• Constientizare populatia majoritara despre stereotipuri si prejudecati fata de romi prin: 
o 1 spot TV „Altfel. Dar la fel” difuzat la 5 posturi TV, timp de o luna de zile 
o 1 videoclip cu Hara si Tamango, „Hora Ursarina” cu un mesaj anti-discriminare 

transmis de Mircea Toma. 
o Printuri in presa scrisa cu mesajele campaniei 
o 1 dezbatere cu jurnalisti “Ne-am saturat! Imaginea romilor promovata in presa 

romaneasca ne determina sa chemam in stabor (judecata informala) comunitatea 
jurnalistilor. Cerere de chemare in judecata: jurnalistii sunt subiectivi, influentati politic, 
superficiali - nu sunt obiectivi in relatarile despre minoritatea noastra si renunta la 
principiile codului deontologic in favoarea cresterii vanzarilor. Noi, romii, ii acuzam pe 
jurnalisti de perpetuare de stereotipuri si neprofesionalism. Prezumtia de nevinovatie este 
valida, iar juratii din stabor sunt cei care vor stabili verdictul”. – citat invitatie la 
dezbaterea ”Romii in presa romaneasca - stereotipuri sau realitate?” 

o Eveniment “Rasismometrul” (aparat de testare a nivelului prejudecatilor fata de romi 
lansat cu invitatia “Testeaza-ti sanatate civica!”) in 3 orase: Bucuresti (timp de 3 zile), 
Craiova si Brasov.  800 de chestionare aplicate, 1 studiu de testare a opiniei publice. Unul 
dintre rezultatele surprinzatoare este faptul ca formarea stereotipului negativ fata de romi 
se realizeaza fara influenta experientei personale si ca exista inca un procent ingrijorator 
de mare de raspunsuri extremiste si solutii segregationiste. 

o realizare o brosura de informare „Noi suntem romani. Si ei?” 
o materiale promotionale 

• Concert Amaro Del si Damian&Brothers cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Omului. 
In calitate de ambasador al anului egalitatii de sanse, am realizat acest concert cu certitudinea ca 
prin muzica noastra vom transmite un mesaj antidiscriminare fata de romi si eliberare de 
prejudecati”, a declarat Damian Draghici 

• 5 cursuri de instruire in domeniul drepturilor omului in judetele Timis, Iasi, Constanta, Brasov si 
in Bucuresti pentru 139 de jurnalisti, reprezentanti ai institutiilor locale si ONG-uri. 

• 1 Ghid pentru promovarea si apararea drepturilor omului destinat jurnalistilor – 1500 copii 
• Infiintare un e-group cu 32 de membri participanti ai cursurilor 
• 2 seminarii de identificare a modalitatilor de promovare si respectare a drepturilor omului in 

Romania  
• Monitorizare si 1 Raport de analiza a imaginii romilor in 8 cotidiene centrale si 6 locale timp de 

10 luni de zile 
• In urma monitorizarii, s-au acordat 5 premii jurnalistilor, dupa cum urmeaza:   

o Premiul pentru Profesionalism in domeniul promovarii si respectarii drepturilor omului 
– acordat domnului Alexandru Ganea pentru materialul “Povara discriminarii” publicat 
in Transilvania Expres, in data de 28 mai 2007; 

o Premiul Special pentru Obiectivitate in relatare despre romi – acordat domnului 
George Lacatus pentru articolul “Fabrica de oameni de la Medicina Legala” aparut in 
Cotidianul, in data de 5 iunie 2007; 
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o Premiul pentru Profesionalism in domeniul promovarii si respectarii drepturilor omului 
– acordat domnului Grigore Cartianu pentru materialul “E randul nostru!” publicat in 
Evenimentul Zilei, in data de 29 iunie 2007; 

o Premiul Anul viitor vreau sa castig eu! – acordat domnului Ioan Grosan pentru 
materialul jurnalistic “Cerasela, iubita lui Petrarca” publicat in cotidianul Ziua, in data 
de 23 octombrie 2006 

o Premiul Eu n-am sa inteleg in veci! – acordat domnului Mihai Bratu pentru articolul 
“Mahalaua penala a Iasilor” aparut in Gandul in data de 20 octombrie 2006 

 

 

 

publicatii Romani cRiss 
 

 
Protectia legala impotriva discriminarii si politicile publice fata de romi 

 
Pornind de la un citat din Martin Luther King1

Materialul cuprinde patru capitole. Primul prezinta modul in care este reflectata problematica drepturilor 
omului in mass-media si principii care trebuie respectate de catre jurnalisti pentru a evita discriminarea. Al 
doilea capitol detaliaza modul in care sunt abordate libertatea de expresie si dreptul la libertatea personala 

 si de la constatarea ca, in ciuda progreselor extrem de 
importante in domeniul legislatiei anti-discriminare, nu a fost semnalata o imbunatatire  in ceea ce priveste 
atitudinile reprezentantilor institutiilor fata de romi, raportul “Protectia legala impotriva discriminarii si 
politicile publice fata de romi” trateaza Cadrul legal privind protectia impotriva discriminarii (sistemul 
ONU, al Consiliului Europei, dar si cel romanesc), Initiativele guvernamentale si interguvernamentale 
pentru imbunatatriea situatiei romilor (la nivel national si international), pe care le analizeaza si 
Rapoartele internationale privind Romania. 
 
Iata un paragraf din Cuvant inainte, scris de av. Dezideriu Gergely: „Raportul are aderenta, cu siguranta, 
in randul practicienilor de drept insa, in acelasi timp, se adreseaza actorilor care pot genera politici 
publice. Particularitatea sa este data de abordarea care, de altfel, caracterizeaza doua puncte de vedere 
aparent opuse, care in practica se intrepatrund: pe de o parte cel care identifica problema romilor ca fiind 
preponderent sociala cu nuante economico-educative si sanitare, cu o oarecare tenta de excludere sociala 
si cel care argumenteaza lipsa accesului sau blocajul la drepturi fundamentale al persoanelor apartinand 
minoritatii romilor.”  
 
 

Ghidul de promovare si aparare a drepturilor omului 
 

Ghidul de promovare si aparare a drepturilor omului se adreseaza jurnalistilor si reprezentantilor 
institutiilor publice, constituind un element de sprijin pentru respectarea deontologiei profesionale. Un alt 
grup tinta il reprezinta si cei care militeaza pentru apararea drepturilor celor expusi discriminarii.  
 

                                                 
1 “Sunt cei care ii intreaba pe adeptii drepturilor civile: Cand veti fi multumit? Nu vom fi niciodata multumiti cat timp trupurile 
noastre, obosite dupa o calatorie, nu pot sa se odihneasca in motelurile de pe autostrada sau in hotelurile din orase. Nu putem fi 
multumiti cat timp populatia de culoare are dreptul la miscare atata vreme cat se muta dintr-un ghetou mai mic intr-unul mai 
mare. Nu putem fi multumiti vreodata cat timp un negru din Mississippi nu poate vota si un negru din New York crede ca nu are 
de ce sa voteze. Nu, nu, nu suntem multumiti si nu vom fi multumiti decat atunci cand justitia va curge in valuri si dreptatea va fi 
precum un curent puternic” (trad. neoficiala Romani CRISS).” Martin Luther King “I Have a Dream - Address at March on 
Washington, August 28, 1963. Washington, D.C. 
 



 11 

in legislatia romaneasca, incercand sa raspunda daca pot fi aplicate altfel de sanctiuni decat in cadrul unor 
procese civile, pastrandu-se proportionalitatea. In cel de-al treilea capitol sunt expuse cadrele legislative 
prin care sistemele internationale de referinta, ONU si CE, si cel romanesc ofera protectie impotriva 
discriminarii. Ultima parte completeaza informatiile cu privire la structura sistemul romanesc, prezentand, 
intr-un mod concis, actori si instrumente legale, utile in cazul celor expusi actiunilor de descriminare. 
 

Sastipen 
 
Departamentul Sanatate al Romani CRISS distribuie trimestrial revista „Sastipen” (sanatate in limba 
romani). In 2007 au fost patru numere ale revistei, distribuite mediatoarelor sanitare din tara, Autoritatilor 
de Sanatate Publica, precum si organizatiilor neguvernamentale. Revista a cuprins informatii despre 
descentralizare si despre programele de mediere in procesul descentralizarii, interviuri, prevederile legii  
544/2001 - dreptul la informare, informatii despre sedintele Comisiei Ministeriale pentru Romi din cadrul 
Ministerului Sanatatii Publice, portrete ale mediatoarelor sanitare.  

 
Serviciile de sanatate si romii. Evaluarea sistemului de mediere sanitara 

 
Prin intermediul acestei lucrari, Romani CRISS doreste sa ofere informatii si recomandari diferitilor 
furnizori de servicii medicale/ de sanatate, in urma carora acestia sa poate asigura un tratament egal si o 
atitudine nediscriminatorie in practica de zi cu zi, in lucrul cu pacientii de etnie roma. 
Experienta Romani CRISS in implementarea proiectelor privind medierea sanitara se reflecta in paginile 
acestui material; se fac cunoscute recomandarile expertului contractat sa evalueze munca mediatoarelor 
sanitare si se arata noi modalitati de a intreprinde actiuni pentru imbunatatirea starii de sanatate in 
comunitatile de romi. Raportul Mariei Mailat, expertul contractat pentru evaluarea programului de 
mediere sanitara conceput si derulat de Romani CRISS in parteneriat cu CCFD in Romania, acopera toate 
aspectele programului, facand recomandari la fiecare punct. Continand toate aceste informatii, publicatia 
se adreseaza, prin urmare, personalului medical, populatiei de romi, administratorilor de spital, medici, 
clinici de medicina primara, etc. 
 
 

Dreptul la nediscriminare 
 
Ai fost discriminat, hartuit sau victimizat pentru ca esti de etnie roma? Nu ignora aceasta situatie! Ai 
drepturi! 
Afla din brosura “Dreptul la nediscriminare” care sunt prevederile Ordonantei de Guvern nr.137/2000 
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata. Publicatia explica intr-un 
limbaj accesibil ce este discriminarea directa, discriminarea indirecta, victimizarea si hartuirea si cum poti 
identifica daca te afli intr-o astfel de situatie. Dar, mult mai important, afli ce se poate face, cine te poate 
ajuta si ce se poate obtine daca se foloseste legea.    
 

 
Noi suntem romani. Si ei? 

 
“Crucea romilor 
Romii si-au inceput cariera pe ospitalierele noastre plaiuri, ca sclavi. Sclavia este o stampila greu de sters, 
chiar dupa cateva sute de ani. Marginalizarea perpetua este generatoare de saracie, iar saracia este o sursa 
de delincventa. Saracia si delincventa contribuie la mentinerea stereotipului de “tigani murdari, hoti, lenesi 
si care nu vor sa invete”. La randul sau, stereotipul are efecte sociale – discriminarea. Un nou nascut rom 
are sanse mult mai mici de a atinge o pozitie sociala decenta decat un copil nascut intr-o familie de 
romani. Un argument in plus pentru rasisti sa considere ca saracia si delincventa sunt genetice. 
Discriminarea interzice accesul romilor in societate, ii impinge inapoi in saracie si delincventa. Ceea ce 
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inchide cercul vicios al destinului romilor: fiecare gest de discriminare din partea majoritarilor genereaza 
delincventa care “justifica” discriminarea. 
De ce colt poti sa apuci un cerc vicios ca sa-l rupi?” 
Raspunsul la intrebare sau, cel putin, informatii pentru a incerca sa scapam de stereotipuri despre romi, se 
regasesc in brosura.  
 
 
 

pRoiecte implementate si/ sau initiate de Romani cRiss 
in anul 2007 
 

Titlu proiect Finantator Finantari 
obtinute 

Nevoie de calitate si egalitate in educatie Roma Education Fund 200.000 Euro 
Viziune strategica pentru combaterea discriminarii 
impotriva romilor 

Open Society Institute, 
Budapesta  

100.350 USD 

Capacitarea a 6 organizatii de romi din plan local in 
vederea combaterii rasismului si discriminarii 
romilor 

Ambasada Olandei 31 268 USD 

Monitorizarea aplicarii cadrului legislativ in 
materie de desegregare scolara 

UNICEF 50.155 USD, din 
care 3.530 USD 
plata directa 

Masurarea impactului discriminarii romilor in 
domeniul locuirii 

OSI - Roma Participation 
Program 

11.000 EURO 

Mariajele timpurii in comunitatile de romi: stat de 
drept, autonomie culturala si drepturi individuale 
(copii, femei) 

UNICEF 10 350 USD din 
care 5.000 USD 
plata directa 

Infiintarea si dezvoltarea unei retele de avocati de 
drepturile omului 
 

AIDROM 10.021 Euro 

 

Imbunatatirea controlului tuberculozei la grupurile 
populationale cu risc ridicat   
 

Management Unit of Global 
Fund and World Bank project  

125.000 USD 
 

Sprijin pentru imbunatatirea sistemului de mediere 
sanitara din Romania  
 

CCFD Franta si Ministerul 
Afacerilor Externe Franta  
 

129.365 Euro 

Sprijin institutional  
 

OSI - Roma Participation 
Program 

38.500 USD 
 

Pasi spre Toleranta CEE Trust 100.000 USD 
Romii si mass-media: instruire in domeniul 
promovarii si respectarii drepturilor omului 

PHARE 2004/016-
772.01.02/03/DEM20  

67.850 Euro  

 
ONG-urile rome: eficienta pentru vizibilitate Phare2004/016-

772.01.02/01/ONG42  
17.475  EUR 

Educatie sanitara pentru romii din comunitatile 
dezavantajate 
 

PHARE 2004/016-
772.01.02/01/ONG38 
 

71.267 Euro  
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„Keeping the fire alive” OSI - Roma Participation 
Program 

32 800 USD 

 

paRteneRi 
 

• Ministerul Sanatatii Publice 
• Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
• Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor 
• Institutul National al Magistraturii 
• Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 
• Centrul de Formare a Cadrelor Sanitare Bucuresti  
• Directia de Evidenta Informatizata a Persoanelor, sector 6 
• Institutul pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii 
• Agentia Nationala pentru Romi  
• Ambasada Statelor Unite la Bucuresti  
• OSCE/ODIHR - Punctul de Contact pentru Romi si Sinti  
• Comitetul Catolic impotriva Foamei si pentru Dezvoltare (CCFD)  
• Fundacion General Gitano (FSG) 
• Agentia de Monitorizare a Presei  
• ProVocatie  
• ACCEPT 
• Centrul de Resurse Juridice 
• Institutul pentru Politici Publice 
• APADOR-CH 
• FNOPC 
• Liga Pro Europa 
• Centrul Romilor “Amare Rromentza” 
• Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” 
• Institutul Intercultural Timisoara 
• Ovidiu Rom 
• Salvati Copiii 
• Centrul Regional PER 
• European Roma Grasroots Organisation  
• Fundatia pentru poezie “Mircea Dinescu”  
• Autoritatile judetene pentru Sanatate Publica  
• Reteaua de monitori locali de drepturile omului formata din Asociatia Rhoma Heart – Ilo 

Rrom, Asociatia Sanse Egale, Roma ACCES, Asociatia Maitreyi, Ketaness 2006, 
Asociatia Romii in Europa 

• Reteaua centrelor de sustinere a activitatii mediatorului sanitar formata din Asociatia Pro 
Nobis, Asociatia Parudimos, Asociatia AFER, Asociatia Sanse Egale, Centrul de 
Dezvoltare Comunitara Neamt, Asociatia Ketaness, Asociatia “Generatia 2008” si 
Asociatia Comunitara “Impreuna”.  

• Inspectorate scolare, consilii judetene, prefecturi, primarii si ONG-uri de romi si de 
neromi din intreaga tara. 
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Romani CRISS este membra a Aliantei Civice a Romilor din Romania, al carei scop este 
catalizarea societatii civile rome din Romania si dezvoltarea unei retele deschise de organizatii 
neguvernamentale cu impact sustinut asupra dezvoltarii durabile a comunitatilor de romi.  
 
 
Anexa: 
Cateva cazuri documentate de Romani CRISS in 2007 
 
 

Abuz al politiei  
Cazul Cobzaru  

 
 
In data de 19 septembrie 2007, un echipaj de politie din cadrul sectiei 5 politie Bucuresti, in timp ce 
patrula cu masina in zona soselei Chitila, a observat 2 persoane care se aflau in apropierea unui automobil. 
Cand i-au vazut pe ofiterii de politie, cele 2 persoane au fugit: unul pe jos, iar altul cu masina. La 
intersectia cu soseaua Chitila, masina a iesit de pe carosabil din cauza lucrarilor ce se efectuau, iar soferul 
a fugit, fiind urmarit de unul dintre politisti. La intersectia strazilor Moldovei cu Oastei acesta a intrat in 
curtea unui imobil si, in timp ce incerca sa escaladeze un gard, a fost impuscat mortal (in gat) de catre 
politistul care il urmarea.  

Deoarece actiunea s-a petrecut in jurul orei 3 dimineata intr-o curte a unui imobil, fara martori oculari, 
versiunile de desfasurare a evenimentelor sunt cele prezentate de organelor de politie sau Parchet, iar  
singurele declaratii ale martorilor sunt post-incident si vizeaza aspecte legate de comportamentul 
organelor de politie si modul de realizare a actelor de cercetare a locului faptei. Martorii sustin ca, in timp 
ce incercau sa opreasca sangerarea tanarului, politistul in cauza vorbea la telefon cu unul din sefii sai 
spunandu-i sa aranjeze cu doctorii. Desi martorii au insistat ca politistul sa transporte victima la spital, 
acesta a refuzat pe motiv ca murdaresc masina si o sa vina seful lui sa-l duca la spital. Dupa 45 de minute 
de insistente, victima si mama acestuia au fost transportati la spitalul Floreasca cu masina politiei. La 
spital a decedat in urma “hemoragiei interne si externe, consecinta a unei placi impuscate laterocervicale 
stangi cu leziune de vena jugulara stanga si fractura vertebrala cervicala C2.” 

Potrivit politiei, acestia au initiat urmarirea unei persoane ce parea suspecta si care a refuzat sa opreasca 
masina pentru a se legitima. La intersectia dintre doua strazi, suspectul a franat puternic aruncandu-se din 
masina si a fugit pe jos. In continuare ag pr. S.A. l-a urmarit si l-a somat atat verbal, cat si cu armamentul 
din dotare (prin executarea a doua  focuri de arma in plan vertical). La un moment dat, suspectul a intrat in 
curtea unui imobil incercand  sa escaladeze un gard pentru a scapa de urmarire, asadar ag pr. S.A. care il 
urmarea l-a somat verbal dupa care a executat un foc de arma in dreptul picioarelor. In acelasi moment, 
soferul urmarit s-a dezechilibrat si glontul l-a lovit in jurul gatului, cazand la pamant. Atunci ofiterul de 
politie l-a transportat la spitalul Floreasca unde victima a decedat. 

In acest caz Romani CRISS s-a autosesizat, a documentat cazul si, in urma probelor rezultate, a depus 
plangere la procuror care a decis neinceperea urmaririi penale. S-a facut contestatie la procurorul ierarhic 
superior care a mentinut hotararea. In prezent, cazul este pe rol la Judecatoria sector 1 Bucuresti, 
reprezentat de avocatul contractat de Romani CRISS – proces penal pentru ucidere cu premeditare a 
tanarului de catre ofiterul de politie S.A.   

 
 

Extremism 
Caz Noua Dreapta 
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Reamintim ca in data de 28.04.2006, Romani CRISS a depus plangere cu privire la faptul ca pe site-ul 
www.nouadreapta.org au fost publicate o serie de articole  prin care se promova un comportament care 
vizeaza atingerea demnitatii si crearea unei atmosfere degradante, umilitoare si ofensatoare, indreptate 
impotriva minoritatii romilor. Astfel, au fost depuse plangeri la CNCD – Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii, Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1 si o adresa catre Minsterul 
Administratiei si Internelor.  
 
Prin Hotararea nr.271/ 12.09.2006, Colegiul Director al Cosiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii, examinand continutul petitiei, continutul actelor la dosar si legislatia in vigoare, retine ca 
articolele prezentate au caracter discriminatoriu, aducand atingere demnitatii persoanelor apartinand 
comunitatii rome, iar publicarea acestor articole constitutie fapte de discriminare. De asemenea, CNCD a 
decis sanctionarea autorilor articolelor cu amenda contraventionala sau avertisment, cat si sanctionarea 
organizatiei Noua Dreapta, prin reprezentant, pentru publicarea pe site-ul sau a articolelor cu continut 
discriminatoriu, cu amenda contraventionala in cuantum de 2000 RON. 
 
Romani CRISS a depus plangere penala impotriva organizatiei Noua Dreapta si a unuia dintre autorii 
articolelor, reclamand ca au fost incalcate dispozitiile art. 3, alin. 1 si 2, art. 4, art. 5, coroborat cu art. 2, 
lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si 
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de 
savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii, precum si dispozitiile art. 317, Cod penal. Parchetul de 
pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea 
Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. In februarie 2007, aceasta instanta a dispus neinceperea 
urmaririi cu privire la savarsirea infractiunilor prevazute de art. 3, art. 4 si art. 5 din Legea nr. 107/2006 si 
art. 317 cod penal, motivand, printre altele: “Forumul Crestin Noua Dreapta” a fost infiintat in baza unei 
sentinte civile a Tribunalului Bucuresti si ca aceasta organizatie nu este o miscare fascista/nazista intrucat 
“centralismului etatist de tip totalitar al fascismului Noua Dreapta ii opune democratia participativa si 
distributismul” si ca “functionarea a numeroase organizatii legal infiintate precum: Miscarea Legionara, 
Noua Dreapta etc., si existenta unor publicatii ale acestora, constituie o realitate ce nu poate fi 
ignorata........”.  
 
Rezolutia a fost contestata de Romani CRISS la Prim-Procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti, care a decis respingerea ca neintemeiata a plangerii formulate de Romani CRISS. In urma 
plangerii depuse la Tribunalul Bucuresti, acesta a retinut ca solutiile pronuntate de Parchet au fost legale si 
temeinice. Sentinta Tribunalului Bucuresti a fost contestata cu recurs de Romani CRISS in fata Curtii de 
Apel Bucuresti, solicitandu-se admiterea recursului, desfiintarea celor doua rezolutii si trimiterea cauzei la 
procuror si inceperea urmaririi penale impotriva persoanelor vizate in acestea. Prin decizia penala din 
06.09.2007, Curtea de Apel Bucuresti a constatat nefondat recursul formulat de Romani CRISS si a 
obligat Romani CRISS sa plateasca cheltuieli judiciare si de judecata.  
 

 
Segregare scolara 

Caz Scoala nr.17, Craiova  
 
Documentarea cazului, realizata de monitorul local de drepturile omului, semnaleaza faptul ca, dintr-un 
numar de 1187 de elevi, 217 sunt de etnie roma. Secretariatul scolii a eliberat un centralizator cu 
repartizarea elevilor pe clase, din care reiese faptul ca, la clasele a III a, a IV a si a VI a, elevii romi sunt 
separati de elevii majoritari. Motivatia oferita de catre directorul scolii, B.G. a fost ca parintii romi isi 
inscriu copiii prea tarziu, ceea ce determina sa se formeze clasele unde invata numai elevii de etnie roma.  
 
In data de 07.02.2007, Romani CRISS a depus plangere la Consiliul National pentru Combaterea 
Discriminarii, privind situatia de discriminare la Grupul Scolar Auto cu clasele I-XII, localitatea Craiova, 

http://www.nouadreapta.org/�


 16 

Jud Dolj, fiind aplicat un tratament diferentiat elevilor de etnie roma, prin separarea acestora, la clasele III, 
IV, si a VI-a fata de majoritari. 
 
Prin hotararea nr. 103, Consiliul a constatat existenta faptei de discriminare si a recomandat Grupului 
Scolar Auto Craiova si Inspectoratului Scolar al Judetului Dolj sa adopte masurile necesare astfel incat 
procesul de desegregare sa se incheie cat mai repede.  
 
Romani CRISS a depus plangere in instanta impotriva Grupului Scolar Auto Craiova, privind tratamentul 
diferentiat aplicat elevilor de etnie roma, prin separarea lor. In prezent, cazul se afla pe rolul Judecatoriei 
Craiova.  

 
 

Incalcarea accesului la sanatate 
Caz Romani CRISS vs Spital Victor Babes 

 
Novacovici Denis, un baiat in varsta de 2 ani, din Berini, judetul Timis, a fost dus de catre mama sa la 
spitalul Bega, din Timisoara, in data de 7 Martie 2007, trimis de medicul de familie. Acesta se simtise rau 
timp de 4 zile (febra, voma, etc). Copilul a fost neglijat de personalul medical, iar mama sa a fost tratata in 
mod diferentiat fata de ceilalti pacienti, din cauza faptului ca era de etnie roma. Copilul a fost mutat la 
spitale diferite si, dupa o interventie medicala, a intrat in coma, decedand  in data de 13 martie. Interventia 
medicala aplicata lui Denis solicita, in mod legal, acordul parintilor, dat fiind faptul ca Denis era minor. 
Parintii si familia acestora sustin ca nu au fost informati verbal despre procedura si nici despre riscurile 
acesteia. Mama lui Denis a semnat acordul solicitat de doctori, desi refuzase, in prima faza, mentionand ca 
nu stie sa citeasca si sa scrie.  
 
Romani CRISS a contractat un avocat, pentru a reprezenta cazul in instanta, atat pentru o actiune civila, 
cat si pentru o plangere penala, impotriva personalului spitalului Babes.  
 
 

Evacuare fortata si rasism de mediu 
Caz Miercurea Ciuc 

 
Romani CRISS  a intentat un proces penal impotriva viceprimarului orasului Miercurea –Ciuc, domnul 
Szoke Domoc sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, 
infractiune prevazuta si pedepsita de art.247.din Codul Penal. Instanta de judecata a admis cererea Romani 
CRISS, incepandu-se urmarirea penala impotriva domnului viceprimar. 
 
Reamintim ca, in sentinta din data de 31.10.2003, prin hotararea nr.123 Consiliul Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc, 12 familii de romi (aproximativ 40-50 persoane) au fost mutate dintr-un imobil (demolat 
ulterior) de pe Strada Pictor Nagy Imre nr. 27, din Miercurea Ciuc, in imediata vecinatate a statiei de 
epurare a localitatii Miercurea Ciuc, pe un teren situat gard in gard cu statia de epurare. Pe gardurile statiei 
de epurare, inclusiv pe gardul comun cu terenul pe care locuiesc romii, erau afisate placute care avertizau 
cu privire la pericolul de toxicitate. Romii au acuzat dur conditiile de mediu declarand ca, in ultimul an, au 
murit doi copii, unul de trei luni si unul de patru luni, din cauza toxicitatii mediului inconjurator. Dl. 
Viceprimar a declarat ca: „Nu stiu, dar eu nu m-as muta acolo. Daca ma intrebati pe mine despre 
pericolul reprezentat de statia de epurare pentru sanatatea acestora, de ce nu ii intrebati si pe romi 
despre pericolul pe care il reprezinta pentru sanatatea lor faptul ca nu isi fac curat in curte”.  
 
Directia de Sanatate Publica Harghita, in urma verificarii conditiilor de locuit si de igiena a familiilor care 
locuiesc in strada Primaverii si constatand ca locatia este amplasata in zona de protectie a statiei de 
epurare a instiintat Primaria despre obligatia efectuarii unui studiu de impact privind efectele pe care le are 
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statia de epurare asupra persoanelor care locuiesc in strada Primaverii si /sau schimbarea amplasamentului 
locatiei intr-un loc corespunzator.  

Pentru stabilirea pericolului care il reprezinta activitatea statiei de epurare Agentia pentru Protectia 
Mediului Harghita a solicitat in cadrul procedurii de emitere a autorizatiei de mediu efectuarea bilantului  
de mediu nivel I si II si prezentarea Raportului cu concluziile bilantului de mediu de catre S.C. Goscom 
SA.  Domnul Radu Silberg din cadrul ICCR Cluj-Napoca, realizatorul bilantului,  a aratat ca mutarea 
familiilor de romi in apropierea statiei de epurare reprezinta un atentat la sanatatea si viata celor care 
locuiesc in apropierea statiei de epurare a apei si a recomandat mutarea imediata a acestora din apropierea 
statiei de epurare. 

 
 

Atingerea demnitatii umane 
Caz Romani CRISS vs. Traian Basescu 

 
In dupa-amiaza zilei de 19 mai 2007, dl Traian Basescu, Presedintele Romaniei, s-a adresat jurnalistei 
Andreea Pana astfel: “Mai, pasarica, tu nu ai treaba azi?“, comentand apoi cu sotia, dna Maria Basescu, in 
privat “Cat era de agresiva tiganca asta imputita”.  

Ulterior, Purtatorul de cuvant al presedintelui emite un comunicat de presa prin care se informeaza ca dl 
Basescu regreta ca “o expresie nepotrivita […] a devenit publica”. Nu sunt prezentate scuze publice fata 
de femeile din Romania, nici fata de comunitatea de romi, precizandu-se ca folosirea termenului de 
“tiganca” a fost o formula “utilizata sub imperiul unei stari de maxima presiune politica si mediatica”. 

In data de 21.05.2007, Romani CRISS a inaintat o sesizare Consiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii (CNCD) cu privire la comportamentului d-lui Traian Basescu prin care se viza atingerea 
demnitatii si crearea unei atmosfere degradante, umilitoare si ofensatoare impotriva femeilor si 
persoanelor apartinand comunitatii romilor din Romania.  
Romani CRISS a sustinut, in principal, urmatoarele: 
 Prin utilizarea formularii “Mai pasarica, n-ai si tu treaba azi?” domnul Traian Basescu adopta un 

comportament sexist, intrucat acesta se adreseaza jurnalistei, in public, in conditiile unor raporturi 
profesionale, utilizand un termen jignitor si degradant. In plus, termenul “pasarica” are si o 
conotatie sexuala, contribuind astfel la agravarea caracterului ilegal al comportamentului d-lui 
Basescu.  

 Presedintele Romaniei s-a manifestat profund rasist, aratand “Cat era de agresiva tiganca asta 
imputita!”. In exprimarea sa, Domnul Basescu nu numai ca se pronunta cu privire la apartenenta 
etnica a jurnalistei, dar ii atribuie acesteia epitete cu conotatii vadit peiorative, respectiv 
“agresiva” si “imputita”, agravand astfel caracterul discriminatoriu al comportamentului sau. 
Perceputa sau reala, apartenenta etnica a jurnalistei constituie pentru Presedinte un motiv de 
insulta, ofensa si agresiune verbala.  

 Presedintele Romaniei utilizeaza un limbaj dur, deopotriva sexist si rasist, motiv pentru care se 
impune retinerea circumstantei agravante. 

 Comunicatul de presa al purtatorului de cuvant al Presedintelui Romaniei nu constituie scuze 
publice si nu contribuie la acoperirea prejudiciului creat, ci dimpotriva, agraveaza faptele de 
discriminare savarsite de dl. Basescu. In plus, se releva o certa lipsa de vointa de a recunoaste 
ilegalitatea faptei savarsite si de a depune diligente in scopul acoperirii prejudiciului cauzat. 

De maxima gravitate este savarsirea faptelor de domnul Basescu, fiind persoana ce are calitatea de 
Presedinte al Romaniei si care, prin comportamentul sau, nu doar incalca legea, ci da un semnal de 
toleranta ridicata fata de savarsirea faptelor de discriminare. 

Prin hotararea nr. 92 din 23.05.2007, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis:  
a) Cu sase voturi pentru si doua impotriva, fapta reclamata de discriminare pe criteriu de sex nu este 

de natura sa atraga raspunderea contraventionala potrivit O.G. 137/2000, republicata; 
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b) Cu unanimitate de voturi, fapta reclamata de discriminare pe criteriu de etnie s-a incadrat ca fiind 
discriminare in sensul art. 2 alin. 1 si alin. 4 din O.G. 137/2000, republicata; 

c) Cu sase voturi pentru si doua impotriva, sanctionarea cu avertisment a domnului Traian Basescu. 
 
Romani CRISS a contestat Decizia Colegiului Director al CNCD, atacand decizia privind criteriul de gen, 
atat la CNCD, cat si la Curtea de Apel. CNCD a respins contestatia, dosarul fiind in prezent pe rol la 
Curtea de Apel.  
 
 

Atingerea demnitatii umane 
Caz Romani CRISS vs. Calin Popescu Tariceanu 

 
 In data de 30 mai 2007, in timp ce se afla la reuniunea Delegatiei Permanente a Partidului 
National Liberal in localitatea Brasov, domnul Calin Popescu Tariceanu, Prim-ministrul Romaniei si, 
totodata, presedinte al Partidului National Liberal a facut unele afirmatii referitoare la cetatenii romani de 
etnie roma aflati in capitala Italiei. In urma acestor afirmatii, Romani CRISS a depus plangere la Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii privind incalcarea de catre dl Tariceanu a art.2, alin 4 si art. 15 
din Ordonanta de Guvern 137/2000, republicata. 
 In fapt, dl Premier a declarat: “Este vorba despre numarul de romani, de cetateni romani, atentie, 
de cetateni romani de etnie roma care constituie un grup de multe ori cu caracteristici infractionale 
deosebit de periculoase care se inmulteste la Roma”. Afirmatia d-lui Tariceanu reliefeaza un discurs 
rasist, avand in vedere faptul ca domnia prezinta romii ca fiind un grup care are, de multe ori, 
caracterisitici infractionale “deosebit de periculoase”. Asadar, se face o conexiune certa intre factorul 
etnic si infrationalitate, subliniindu-se si faptul ca, in cazul infractionalitatii romilor, exista un grad de 
periculozitate deosebit.  
 Deosebit de grava este asocierea pe care premierul o face intre mafie si grupuri de romi. Astfel, in 
contextul preocuparii autoritatilor romane si italiene fata de fenomenul infractionalitatii comunitatii rome, 
premierul expliciteaza “pentru ca vreau sa intelegeti foarte bine, daca Italia s-a facut remarcata in anii 
20 din cauza Mafiei, nu vreau ca Romania sa-si afecteze, sa-si strice imaginea din cauza acestor grupuri 
care comit toate infractiunile posibile incepand de la talharii, prostitutie, trafic de droguri, pedofilie si se 
poate continua”.  
 In incercarea laudabila de a proteja imaginea Romaniei in strainatate, premierul prezinta o stare de 
infractionalitate circumscrisa pe criterii etnice si arata ca aceste grupuri de cetateni romani de etnie roma 
(cum i-a descris in mod expres) savarsesc toate infractiunile posibile, de unde rezulta faptul ca domnia sa 
face o afirmatie cu privire la apartenenta etnica a acestora, dar nu arata in mod expres cum a fost stabilit 
faptul ca persoanele in cauza apartin unei etnii sau alteia, si arata ca aceste grupuri de persoane rome 
savarsesc diferite infractiuni, insa nu arata cum a fost stabilita savarsirea infractiunilor prezentate, si nici 
daca exista documente, in speta hotarari judecatoresti, prin care sa se stabileasca savarsirea faptelor si 
apartenenta etnica a persoanelor in cauza. Lucru si mai grav, domnia sa nu diferentiaza, vorbind despre 
comunitatile de romi din Italia, in general. 
 Explicitand originile infractionalitatii la romi, premierul roman arata ca “din cauza fenomenelor 
legate de slaba capacitate de insertie sociala a romilor, apar aceste fenomene care sunt preocupante si 
pentru autoritatile italiene, dar nu numai, pentru toate tarile din Europa si trebuie sa gandim un set de 
masuri speciale”. In mod consecvent, premierul reitereaza conexiunile dintre apartenenta etnica si 
infractionalitate, pornind chiar de la cauzele infractionalitatii, aratand ca acestea au la origine motivatii 
sociale, in speta situatia sociala precara a romilor si, implicit, esecul politicilor de insertie sociala derulate 
pana in prezent. 
 Incercand sa justifice comportamentul sau discriminatoriu, Dl. Tariceanu afirma “Eu nu vreau ca 
din cauza unui grup de oameni toti romanii care muncesc in Italia sa sufere.... Nu vreau ca imaginea sa 
fie proiectata asupra intregii comunitati romanesti din Italia”. Modul in care Premierul prezinta situatia, 
anume ca eventualele reactii ostile ar fi cauzate de un comportmant ilegal al unor persoane de etnie 
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roma, denota faptul ca, in opinia domniei sale, romii sunt singurii, sau macar principalii vinovati pentru o 
atare stare de lucru. 
 In plus, fapta de discriminare savarsita de domnul Tariceanu a avut un caracter agravat deoarece 
acesta a facut afirmatiile in cauza in calitate de premier. O asemenea reactie din partea unui inalt oficial 
al statului roman aduce un prejudiciu clar minoritatii rome, atat in plan intern, cat si in plan 
international, si este de natura sa duca la recrudescenta manifestarilor rasiste si intolerante fata de romi. 
In acest sens, reactiile unor cititori ai articolelor privind acest subiect sunt elocvente in ceea ce priveste 
intarirea stereotipurilor negative la adresa romilor prin mesajul rasist transmis de premier. 
 
Prin decizia nr. 180 din 17.07.2007, CNCD a decis ca faptele sesizate nu constituie discriminare. Decizia 
respectiva a fost atacata de catre Romani CRISS, prin depunerea unei contestatii la CNCD si la Curtea de 
Apel Bucuresti.  
 
 
 


