
Editorial 

Pentru elaborarea unei jurispruden e în materia discrimin rii, deciziile care 
exclud obiectul sesiz rilor din aceast  categorie sunt la fel de importante, precum 
cele care le recunosc. Am insista asupra hot rârii Colegiului Director al CNCD în 
cazul ac iunii petentului B.C.D. împotriva reclamatului SC Intelbiz S. publicat  de 
NRDO: o presupus  discriminare în raport cu sistemul de majorare salarial  aplicat 
de partea reclamat .  

Cineva care analizeaz  faptele enumerate de petent va percepe imediat ie irea lor, 
chiar dac  acestea ar fi adev rate, din sfera competen elor Consiliului Na ional 
pentru Combaterea Discrimin rii. Litigiul de munc  reclamat nu are leg tur  cu 
temele O.G. nr. 137/2000. Membrii Colegiului Director al CNCD care au hot rât 
asupra peti iei au subliniat acest aspect: „solicit rile petentului cu privire la consta-
tarea îndeplinirii unor atribu ii corelativ unei func ii determinate în calitate de angajat 
al p r ii reclamate, f r  forme legale (…) ori recunoa terea efectelor juridice produse 
ca urmare a îndeplinirii acestor func ii (…) exced atribu iile Consiliului Na ional 
pentru Combaterea Discrimin rii”. 

Totu i, Colegiul Director nu a r spuns petentului printr-un simplu „nu”. Plecând 
de la faptul c  în opinia acestuia faptele de discriminare ar fi determinate de 
neîndeplinirea obliga iilor stipulate în legisla ia muncii de c tre partea reclamat , 
Colegiul a f cut o analiz  sistematic  a bazelor normative care ar fi de luat în consi-
derare într-un asemenea caz. Dup  ce a epuizat inventarul reperelor interne i inter-
na ionale, bun de utilizat în toate celelalte situa ii asem n toare i dup  investiga ii la 
locul de munc  al petentului, Colegiul Director a confirmat plasarea actelor 
reclamate de dl B.C.D. în afara categoriei discrimin rii. Totu i, a identificat la fa a 
locului, autosesizându-se implicit, c  majorarea salariilor angaja ilor la SC Intelbiz S. 
s-a realizat pe baza unor criterii ce nu întrunesc un grad suficient de obiectivitate sau 
de transparen . Or, o astfel de situa ie creeaz  prin ea îns i un cadru propice discri-
min rii. Ca urmare, a recomandat p r ii reclamate s - i aduc  sistemul de acordare a 
major rilor salariale la standardele necesare preîntâmpin rii unor situa ii ce duc la 
înc lcarea principiului tratamentului egal între angaja i. 

Rar poate fi v zut  o cauz  în care s  se manifeste o asemenea aten ie, o 
asemenea seriozitate, o astfel de scrupulozitate în raport cu ceea ce se cere institu iei 
i ceea ce realizeaz  ea. Conform actualei împ r iri a activit ii în Colegiul Director, 

un membru are responsabilitatea s  preg teasc  cazul i propune colegilor, în edin , 
o analiz  care acoper  faptele, argumentele i concluziile. Având în vedere 
metodologia, este limpede c  performan a amintit  calific  munca unui membru al 
Colegiului. Prin aceast  munc  a sa, membrul Colegiului Director responsabil de 
cauza B.C.D. versus SC Intelbiz S. a dat demnitate no iunii de public servant; a ar tat 
ce înseamn  punerea demnitarului în serviciul public, principiu fundamental al 
democra iei, dar cu atât de pu ini devota i la noi.  



NRDO • 3-2009 2 

O a doua pies  de excep ie propus  în acest num r al revistei este raportul 
asocia iei Solidaritatea pentru Libertatea de Con tiin : „Expansiunea manifest rilor 
religioase în înv mântul superior românesc”. Subiectul a fost atins par ial în mai 
multe studii publicate – inventariate de altfel de raport – îns  niciodat  nu a fost 
explorat pe o asemenea adâncime i cu atâta cuprindere. Importan a temei pentru 
problematica drepturilor i libert ilor omului este expus  explicit în materialul 
asocia iei. Absen a unui cod privind activit ile religioase în spa iul universitar, în 
universit ile publice sau private din România creeaz  premisele abuzului la adresa 
libert ii de gândire i con tiin . Institu iile publice de înv mânt superior afi eaz  
simboluri confesionale i organizeaz  festivit i religioase în contradic ie cu diver-
sitatea atitudinilor fa  de religie a celor ce i-au legat via a de institu ie. Practica 
unor universit i de a solicita candida ilor (la admitere) i studen ilor informa ii 
despre afilierea lor confesional  este pur i simplu ilegal . Dubla subordonare a 
facult ilor de teologie se dovede te incompatibil  cu autonomia universitar  i cu 
dreptul universitarilor la libertate academic .  

Din perspectiva cerin elor adresate spa iului universitar este necesar  separarea 
universit ilor publice de institu iile religioase, ceea ce implic  declararea formal  
a incompatibilit ii func iilor de ierarh al unui cult religios sau de conduc tor al 
unei asocia ii religioase cu pozi iile de conducere la nivel de universitate. Facul-
t ile de teologie confesional  trebuie s  renun e la dubla specializare, la modulele 
de studiu care conduc la dubl  licen  i la specializ rile laice precum asisten a 
social . În final, raportul recomand  l rgirea studiilor care au ca obiect religia prin 
specializ ri în teologie ecumenic  i/sau în studii religioase, ceea ce ar r spunde i 
tendin elor contemporane din înv mântul superior occidental, i nevoilor reale 
ale societ ii române ti. 

Semnifica ia acestor concluzii va fi în eleas  cu adev rat de abia în urma trecerii 
în revist  a datelor i interpret rilor zecilor de pagini din materialul intitulat „Expan-
siunea manifest rilor religioase în înv mântul superior românesc”. Se va descoperi 
pe urma autorilor cercet rii c  procesul de confesionalizare a sistemului universitar a 
atins ast zi o asemenea propor ie, încât va avea, pe termen lung, un impact amplu 
asupra întregii societ i i negativ în special cu privire la standardele drepturilor i 
libert ilor cet ene ti. 
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