
 

CSABA Asztalos Ferenc 

Analiza diagnostic a cadrului legal i institu ional în domeniul 
egalit ii de anse i de gen în România1 

I. Introducere  

Integrarea României în Uniunea European  a presupus adoptarea i aplicarea 
acquis-ului comunitar aferent capitolelor de negociere, proces cu efecte pe termen 
mediu i lung asupra ordinii juridice interne. Celeritatea procesului de adoptare a 
acquis-ului comunitar într-un timp relativ scurt, volumul mare al acestuia, nu a 
condus instantaneu la aplicarea efectiv  a legisla iei Uniunii Europene, iar în foarte 
multe cazuri a determinat improviza ii juridice. Or, ideile juridice nu se impro-
vizeaz . „Juridicul e în primul rând un social verificat i acceptat. Juridicul nu anti-
cipeaz , ci consacr . De aici stabilitatea ordinii juridice. În acest domeniu impro-
viza ia e surs  de anarhie”2.  

Materialul de fa  constituie o analiz  a sistemului legal i institu ional în dome-
niul egalit ii de anse i de gen în România i are scopul de prezenta instrumentele 
juridice aflate la dispozi ia cet enilor, a organiza iilor neguvernamentale i a insti-
tu iilor publice în demersul lor de a implementa în societate principiul egalit ii de 
anse i de gen. Evaluarea critic  a acestui domeniu ofer  noi solu ii pentru îmbu-

n t irea i accelerarea procesului de implementare a egalit ii de anse i de gen.  

II. Cadrul legal în domeniul egalit ii de anse i de gen  

Analiza cadrului legal în domeniul egalit ii de anse i de gen în România pre-
supune studierea principialului izvor de drept intern: legea. În sistemul de drept din 
România legile pot fi clasificate dup  cum urmeaz : Constitu ia, legi constitu ionale, 
legi organice, legi ordinare, ordonan e i hot râri ale Guvernului.  

Din interpretarea dispozi iilor art. 11, art. 20, respectiv art. 148 din Constitu ia 
României din 31 octombrie 20033, referitoare la raportul dintre reglement rile interne 
i cele interna ionale constat m c  tratatele interna ionale în domeniul drepturilor 

fundamentale ale omului au prioritate fa  de reglement rile interne în caz de necon-
cordan , cu excep ia cazului în care Constitu ia sau legile interne con in dispozi ii 
mai favorabile.  

                                                           
1 Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Re ea multi-regional  de servicii de con-

siliere antidiscriminare pentru incluziunea social  a persoanelor discriminate”, cofinan at din 
Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 i implementat de Centrul de Resurse Juridice Bucure ti. 

2 Aznavorian Hurmuz, Excelen a legii, Ed. Semne, 2007, Bucure ti, p. 60. 
3 Constitu ia României din 1991 a fost modificat  i completat  prin Legea de revizuire a 

Constitu iei României nr. 429/2003, publicat  în M.Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003. 
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În acest sens, unul dintre cele mai importante instrumente juridice în domeniu, 
care a devenit parte integrant  a sistemului român de drept este Conven ia european  
a drepturilor omului, ratificat  de România prin Legea nr. 30/1994. Conven ia 
european  a drepturilor omului, respectiv jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor 
Omului sunt direct aplicabile în sistemul român de drept, au for  constitu ional  i 
supralegislativ 4.  

1. Constitu ia României din 31 octombrie 2003 

Constitu ia are ca obiect reglementarea principiilor fundamentale ale organiz rii 
sociale i de stat, drepturile, libert ile i îndatoririle fundamentale ale cet enilor, 
sistemul organelor i separa ia puterilor în stat. Având o pozi ie deosebit  în ierarhia 
legilor, Constitu ia dispune de o for  juridic  superioar  fa  de celelalte acte nor-
mative, al c ror con inut trebuie s  fie conform cu prevederile constitu ionale5. 

Constitu ia României consacr  în Titlul I Principii generale, egalitatea de anse i 
de nediscriminare. De asemenea, în Titlul II Drepturile, libert ile i îndatoririle 

fundamentale, consacr  principiul egalit ii în drepturi. Dispozi iile constitu ionale 
relevante în domeniul egalit ii de anse i al nediscrimin rii sunt: 

Art. 4 alin. (2). Unitatea poporului i egalitatea între cet eni 
„România este patria comun  i indivizibil  a tuturor cet enilor s i, f r  deose-

bire de ras , de na ionalitate, de origine etnic , de limb , de religie, de sex, de opinie, 
de apartenen  politic , de avere sau de origine social ”.  

Art. 6. Dreptul la identitate 
(1) „Statul recunoa te i garanteaz  persoanelor apar inând minorit ilor na ionale 

dreptul la p strarea, la dezvoltarea i la exprimarea identit ii lor etnice, culturale, 
lingvistice i religioase.  

(2) M surile de protec ie luate de stat pentru p strarea, dezvoltarea i exprimarea 
identit ii persoanelor apar inând minorit ilor na ionale trebuie s  fie conforme cu 
principiile de egalitate i de nediscriminare în raport cu ceilal i cet eni români”.  

Art. 16. alin. (1). Egalitatea în drepturi 
„Cet enii sunt egali în fa a legii i a autorit ilor publice, f r  privilegii i f r  

discrimin ri”.  
Reglementarea constitu ional  a drepturilor, libert ilor i îndatoririlor fundamen-

tale con ine i alte prevederi exprese de interzicere a discrimin rii atunci când se 
stabilesc în art. 30 alin. (7) din Constitu ia României limitele libert ii de exprimare. 
În acela i titlu al Constitu iei în art. 48 referitor la familie se consacr  egalitatea de 
drepturi între so i iar art. 49 i art. 50 din Legea fundamental  oblig  statul de a lua 
m suri de afirmative pentru protec ia copiilor i a tinerilor, respectiv pentru protec ia 
persoanelor cu handicap în vederea asigur rii egalit ii de anse a acestora.  

Litera i spiritul Constitu iei României interzic ambele fe e ale discrimin rii: atât 
cea formal , cât i cea substan ial .  

                                                           
4 Corneliu Bîrsan, Conven ia european  a drepturilor omului, Comentariu pe articole, 

Drepturi i Libert i, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 100-103.  
5 Ioan Ceterchi, Ion Craiovean, Introducere în teoria general  a dreptului, Ed. All, Bucu-

re ti, 1993, p. 59. 
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Suntem în prezen a discrimin rii formale sau de iure atunci când exist  o dife-
ren iere sau un tratament diferit între dou  persoane sau situa ii neexistând nicio dis-
tinc ie relevant  între ele. Astfel, Curtea Constitu ional  a decis în mod constant c  
„principiul egalit ii implic  un tratament egal pentru to i cet enii afla i în situa ii 
egale”6.  

De asemenea, Curtea Constitu ional  a re inut c  „principiul egalit ii consacrat 
de art. 16 alin. (1) din Constitu ie nu înseamn  uniformitate, a a încât, dac  la situa ii 
egale trebuie s  corespund  un tratament egal, la situa ii diferite, tratamentul juridic 
nu poate fi decât diferit. Egalitatea p r ilor nu exclude, ci chiar implic  un tratament 
juridic diferen iat”7 în aceast  situa ie. 

În cazul discrimin rii substan iale sau de factor, atunci când se trateaz  într-o 
manier  identic  dou  sau mai multe persoane sau situa ii care sunt în fapt diferite, 
Curtea Constitu ional  a ar tat c  tratarea diferit  a unor probleme ce in de inega-
litate nu este numai permis , ci chiar cerut . 

Jurispruden a Cur ii Constitu ionale consacr  ca instrument de realizare efectiv  a 
egalit ii de anse adoptarea m surilor afirmative de c tre stat, atunci când arat  c  
„nu este contrar  principiului egalit ii cet enilor în fa a legii i a autorit ilor 
publice instituirea unor reguli speciale, atâta timp cât ele asigur  egalitatea juridic  a 
cet enilor în utilizarea lor. Principiul egalit ii nu înseamn  uniformitate, a a încât, 
dac  la situa ii egale trebuie s  corespund  un tratament egal, la situa ii diferite trata-
mentul nu poate fi decât diferit”8. 

Curtea arat  c  „un tratament diferit nu poate fi expresia aprecierii exclusive a 
legiuitorului, ci trebuie s  se justifice ra ional, în respectul principiului egalit i”9. 

Prin aceste solu ii Curtea Constitu ional  recunoa te dreptul la diferen 10. 
Prevederile art. 16 alin. (1) din Constitu ie se refer  la egalitatea în drepturi a 

cet enilor i nu a persoanelor juridice11, de asemenea principiul are în vedere egali-
tatea în drepturi a cet enilor în fa a legii i a autorit ilor publice, iar nu egalitatea 
dintre cet eni i autorit i publice.  

Beneficiarii drepturilor i libert ilor în condi ii de egalitate consacrate prin 
Constitu ie i alte legi sunt cet enii, conform art. 15 alin. (1) din Constitu ie. Arti-
colul 18 alin. (1) din Constitu ie asigur  cet enilor str ini i apatrizilor care locuiesc 
în România protec ia general  a persoanelor i a averilor, garantat  de Constitu ie i 
de alte legi.  

Constitu ia României asigur  exercitarea în condi ii de egalitate a drepturilor i 
libert ilor fundamentale oric rei persoane care se afl  legal pe teritoriul României. 

                                                           
6 Decizia nr. 349/2001 (M.Of. nr. 240 din 10 aprilie 2002). 
7 Decizia nr. 312/2001 (M.Of. nr. 99 din 5 februarie 2002), Decizia nr. 82/2002 (M.Of.  

nr. 261 din 18 aprilie 2002).  
8 Decizia nr. 116/2002 (M.Of. nr. 317 din 14 mai 2002), Decizia nr. 92/2002 (M.Of.  

nr. 338 din 21 mai 2002).  
9 Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994 (M.Of. 69 din 16 martie 1004). 
10 Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993 (M.Of. nr. 307 din 27 decembrie 1993); Decizia 

nr. 74 din 13 iulie 1994 (M.Of. nr. 189 din 22 iulie 1994); Decizia nr. 139 din 19 noiembrie 
1996 (M.Of. nr. 7 din 20 ianuarie 1997). 

11 Decizia nr. 102/1995 (M.Of. nr. 287 din 11 decembrie 1995). 
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În cazul cet enilor str ini i a apatrizilor exist  restric ii în privin a exercit rii drep-
turilor electorale i limite în domeniul acord rii presta iilor sociale de c tre stat.  

Din interpretarea coroborat  a art. 20 alin. (1) i art. 148 alin. (2) din Constitu ie 
rezult  c  enumerarea posibilelor criterii de discriminare din art. 4 alin. (2) din Legea 
fundamental  este cu titlu exemplificativ. Astfel, consider m c  la analiza unei situa-
ii de discriminare trebuie admise i alte posibile criterii de discriminare, care nu sunt 

enumerate expres în art. 4 alin. (2) din Constitu ie. Critic m Decizia nr. 599 din 14 
aprilie 2009 a Cur ii Constitu ionale, care în opinia separat  arat  c  nu se poate lua 
în considerare analiza unei excep ii de neconstitu ionalitate pe criteriul de vârst , 
deoarece acesta nu este men ionat expres în art. 4 alin. (2) din Constitu ie12. 

 
Concluzii 
 
Litera i spiritul Constitu iei României consacr  ca valoare fundamental  prin-

cipiul egalit ii de anse i al nediscrimin rii. De i jurispruden a Cur ii Constitu io-
nale cunoa te o dinamic  i o evolu ie pozitiv  în interpretarea i aplicarea principiu-
lui egalit ii de anse i al nediscrimin rii în conformitate cu tratatele interna ionale 
la care România este parte i potrivit jurispruden ei Cur ii Europene a Drepturilor 
Omului, exist  totu i un grad ridicat de inconsecven  în solu ionarea cauzelor din 
perspectiva principiului constitu ional al egalit ii de anse i de gen. De asemenea, 

calitatea motiv rilor în aceste cazuri este deficitar .  

2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicat
13

 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discri-
minare, republicat , a constituit la data adopt rii un instrument juridic modern în 
domeniul egalit ii de anse. Prin modific ri succesive care au r spuns cerin elor 
rezultate din implementarea în practic  a actului normativ, respectiv celor izvorâte 
din procesul de integrare a României în Uniunea European , O.G. nr. 137/2000 pri-
vind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, transpune pre-
vederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalit ii de 
tratament între persoane, f r  deosebire de origine rasial  sau etnic , publicat  în 
Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, i pre-
vederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea 

                                                           
12 Decizia nr. 599/2009 (M.Of. nr. 329 din 18 mai 2009). 
13 Republicat  în temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea i completarea 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare (M.Of. 
nr. 626 din 20 iulie 2006), dându-se textelor o nou  numerotare. O.G. nr. 137/2000 a fost 
publicat  în M.Of. nr. 431 din 2 septembrie 2000 i a fost aprobat  cu modific ri i complet ri 
prin Legea nr. 48/2002 (M.Of. nr. 69 din 31 ianuarie 2002). Ulterior adopt rii i aprob rii prin 
lege, O.G. nr. 137/2000 a mai fost modificat  si completat  prin: 

- O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea i completarea O.G. nr. 137/2000 a fost publicat  în 
M.Of. nr. 619 din 30 august 2003, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 27/2004 
(M.Of. nr. 216 din 11 martie 2004); 

- Legea nr. 324/2006 pentru modificarea i completarea O.G. nr. 137/2000 privind pre-
venirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare (M.Of. nr. 626 din 20 iulie 2006). 
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egalit ii de tratament, în ceea ce prive te încadrarea în munc  i ocuparea for ei de 
munc , publicat  în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE) nr. L303 din 
2 decembrie 2000. 

De asemenea, actul normativ este în concordan  cu prevederile tratatelor interna-
ionale în domeniul drepturilor omului, în particular cu cele referitoare la principiul 

egalit ii de anse i al nediscrimin rii, la care România este parte.  
Potrivit actului normativ, în România, demnitatea omului, drepturile i libert ile 

cet enilor, libera dezvoltare a personalit ii umane reprezint  valori supreme i sunt 
garantate de lege. Statul garanteaz  principiul egalit ii între cet eni, al excluderii 
privilegiilor i discrimin rii în exercitarea drepturilor i libert ilor fundamentale14. 

Exercitarea în condi ii de egalitate a drepturilor i libert ilor fundamentale pri-
ve te persoane aflate în situa ii comparabile15. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea 
i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare reglementeaz  atât discriminarea for-

mal  cât i cea substan ial . 
Principiul egalit ii între cet eni, al excluderii privilegiilor i discrimin rii în 

exercitarea drepturilor i libert ilor fundamentale trebuie respectat de orice persoan  
fizic  sau juridic . Legea nu face distinc ie în cazul persoanelor juridice între carac-
terul public sau privat al acestora16. 

O.G. nr. 137/2000 se aplic  tuturor persoanelor care se afl  pe teritoriul Româ-
niei, împotriva oric ror forme de discriminare bazate pe orice criteriu, indiferent de 
na ionalitatea, cet enia persoanei în cauz . 

În cazul cet enilor str ini i a apatrizilor exist  restric ii în privin a exercit rii drep-
turilor electorale i limite în domeniul acord rii presta iilor sociale de c tre stat17. 

 
Forme ale discrimin rii 
 
O.G. nr. 137/2000, modificat  i republicat , define te urm toarele forme ale dis-

crimin rii: discriminarea direct , discriminarea indirect , victimizare, h r uire, ordi-
nul de a discrimina, discriminarea multipl , dreptul la demnitate personal .  

 
Discriminarea direct  
 
Pentru existen a discrimin rii directe trebuie îndeplinite cumulativ urm toarele 

condi ii18:  
- existen a unui tratament diferen iat manifestat prin: orice deosebire, excludere, 

restric ie sau preferin ; 
- existen a unui criteriu de discriminare – criteriile enumerate în defini ia legal  

sunt cu titlu de exemplu, fapt exprimat prin sintagma „ i orice alt criteriu”; 

                                                           
14 Art. 1 alin. (1) i alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tutu-

ror formelor de discriminare, modificat  i republicat .  
15 Art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000. 
16 Ibidem. 
17 Art. 18 alin. (1), art. 36, art. 37 din Constitu ia României din 2003. 
18 Art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000. 
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- tratamentul diferen iat are ca scop sau efect restrângerea, înl turarea recunoa -
terii, folosin ei sau exercit rii, în condi ii de egalitate a drepturilor omului i a liber-
t ilor fundamentale sau a unui drept recunoscut de lege; 

- existen a unor persoane sau situa ii aflate în pozi ii comparabile – art. 1  
alin. (3) din O.G. nr. 137/2000; 

- tratamentul diferen iat nu este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele 
de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare. 

În aplicarea testului pentru discriminare, trebuie hot rât ce grupuri sau indivizi 
urmeaz  a fi compara i pentru a stabili dac  exist  un tratament diferen iat. Egalitatea 
este un concept comparativ: o persoan  poate s  stabileasc  dac  are „egalitate” 
numai comparând condi iile lui cu ale altora. Conceptul de comparator a jucat un rol 
central în legea egalit ii. În multe jurisdic ii, legea recunoa te c  discriminarea apare 
atunci când o persoan  cu un statut protejat demonstreaz  cum el sau ea a avut parte 
de un tratament mai pu in favorabil în compara ie cu persoane cu un statut opus. 
Desigur, compara iile se pot realiza în multe feluri. Depinde îns  de punctele de 
referin  folosite: de exemplu, grupurile sau indivizii care sunt compara i, cum sunt 
ele/ ei definite/ defini i sau cum m sura contestat  face distinc ia între aceste grupuri.  

Datorit  nevoii de a recunoa te diferen a în cazul sarcinii sau a dizabilit ii, 
comparatorul a trebuit s  se descurce i f r  aceast  cerin  în contextele respective. 
Situa iile care derog  de la regula comparatorului pun accent pe cauza i efectele 
discrimin rii, includ conceptul de demnitate i în elegerea discrimin rii ca înc lcarea 
i diminuarea demnit ii unei persoane. În situa ia sarcinii sau a dizabilit ii cauza 

este legat  de starea fizic  (dizabilitatea poate fi i psihic ), iar efectele discrimin rii 
in de înc lcarea exercit rii unui drept fundamental sau a unui drept recunoscut de 

lege. În toate situa iile de discriminare pe criteriul sarcinii sau a dizabilit ii exist  o 
înc lcare a dreptului la demnitate uman . Ca atare, consider m c  regula compara-
torului nu este determinant  în aceste situa ii.  

Exemple de discriminare direct  din practica Consiliului Na ional pentru Comba-
terea Discrimin rii:  

- Directorul Societ ii Bancare X emite un ordin de disponibilizare a angajatului 
Y cu urm torul con inut: „întrucât a i împlinit vârsta de 52 de ani i nu corespunde i 
politicii de întinerire a angaja ilor B ncii, v  anun m c  sunte i disponibilizat cu data 
de 1 mai 2005”. Tratamentul diferen iat const  în excluderea angajatului Y, prin 
concedierea acestuia pe criteriul de vârst . Compara ia se poate realiza între angajatul 
Y i ceilal i angaja i ai societ ii comerciale. Prin tratamentul diferen iat s-a înc lcat 
dreptul la munc 19.  

- Patronul unui restaurant din localitatea Boto ani a afi at un anun  în cadrul 
loca iei cu urm torul con inut: „în acest restaurant nu se servesc igani”. Tratamentul 
diferen iat const  în restric ia, în refuzul accesului unei persoane într-un loc public, 
pe criteriul etniei, care are ca efect i înc lcarea dreptului la demnitate uman . 
Compara ia s-a realizat raportat la liberul acces în loca ia în cauz  a celorlalte per-
soane, indiferent de na ionalitate. Consider m c  în acest caz nu trebuie s  se aplice 

                                                           
19 Hot rârea Colegiului Director al CNCD nr. 48/09.03.2005, nepublicat . 



 CSABA Asztalos Ferenc 67 

regula comparatorului, deoarece exist  o înc lcare a demnit ii umane ca efect al 
faptei de tratament diferen iat20.  

- Ordin al Ministrului Ap r rii din 2005 privind admiterea la institu iile militare: 
„la înscrierea pentru admiterea în institu iile militare aflate în subordinea MAPN, 
femeile au obliga ia s  depun  un test de sarcin  i o declara ie pe proprie r spundere 
potrivit c reia î i asum  s  p r seasc  cursurile institu iei militare i s  pl teasc  
cheltuielile de colarizare dac  pe parcursul studiilor r mân îns rcinate i dau na tere 
copilului”. Suntem în prezen a unei deosebiri pe criteriu de gen, prin solicitarea unor 
condi ii suplimentare la admiterea în institu iile militare pentru femei fa  de b rba i. 
Se încalc  principiul egalit ii de anse între femei i b rba i în accesul egal la înv -

mânt prin solicitarea unui test de sarcin , cerin  interzis  expres de lege. Al turi de 
dreptul la demnitate uman , în spe a de fa , se încalc  i dreptul la via  intim , 
familial  i privat  (art. 26 din Constitu ie), astfel încât femei înscrise în institu iile 
militare i se restrânge dreptul de a dispune de ea îns i, adic  dreptul de a r mâne 
îns rcinat  pe timpul studiilor, respectiv în cazul na terii copilului pe timpul studiilor 
femeia suport  consecin e disciplinare i materiale21.  

- În urma promov rii examenului de admitere în magistratur , petenta Y se 
prezint  la testul medical unde arat  c  în urma unei opera ii de cancer la sân s-a 
vindecat de aceast  afec iune. Din cauza acestui motiv, a acestei afec iuni, Ministerul 
Justi iei refuz  s  angajeze petenta. Criteriul de discriminare este cel de boal  necon-
tagioas , iar prin tratamentul diferen iat s-a înc lcat dreptul la munc . Petenta Y cu 
doi ani înainte de promovarea examenului de admitere în magistratur  a fost supus  
unei opera ii de îndep rtate a cancerului la sân, recuperarea postoperatorie fiind 
foarte bun , astfel încât la momentul examenului medical pentru accederea în magis-
tratur  petenta nu mai suferea de boala în cauz 22. 

- Compania aerian  TAROM lanseaz  o promo ie de cump rare a 2 bilete la pre  
de 1 pentru perechi iubi i cu ocazia zilei Sf. Valentin. Un cuplu de homosexuali s-a 
prezentat la o agen ie TAROM pentru a beneficia de promo ie. Agen ia TAROM a 
refuzat vânzarea biletelor la promo ie pentru cuplul de homosexuali. În spe  se 
încalc  dreptul de a avea acces la servicii în condi ii de egalitate pe criteriul orient rii 
sexuale. Compara ia se realizeaz  între cuplurile cu orientare heterosexual  i cuplu-
rile cu o alt  orientare sexual 23.  

- Ordin al Ministrului Justi iei de acordare a unor premii cu ocazia s rb torilor de 
iarn : „se acord  premii cu ocazia s rb torilor de iarn  magistra ilor care au o 
vechime în munc  de cel mult 3 ani”. În exemplul de fa  se încalc  dreptul de a 
beneficia în condi ii de egalitate de acordarea a altor drepturi decât cele reprezentând 
salariul. Acordarea de premii i stimulente presupune o evaluare pe criterii obiective 
de performan . Nu exist  un drept de a primii premii, dar exist  un drept de a fi eva-
luat în mod obiectiv, pe criterii de performan  aplicabil uniform, tuturor angaja ilor. 

                                                           
20 Hot rârea Colegiului Director al CNCD nr. 132/26.04.2006, nepublicat . 
21 Hot rârea Colegiului Director al CNCD nr. 178/19.07.2005, nepublicat . 
22 Hot rârea Colegiului Director al CNCD nr. 140/06.04.2006, nepublicat . 
23 Hot rârea Colegiului Director al CNCD nr. 102/24.05.2007, nepublicat . 
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Stabilirea unui criteriu de vârst  pentru acordarea de premii nu constituie un criteriu 
obiectiv de performan 24. 

 
Discriminarea indirect  
 
Prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaz  anumite 

persoane, pe baza criteriilor prev zute la alin. (1), fa  de alte persoane, reprezint  o 
discriminare indirect , în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici 
sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop 
sunt adecvate i necesare. 

Pentru existen a discrimin rii indirecte trebuie îndeplinite acelea i condi ii ca în 
cazul discrimin rii directe, diferen a între cele dou  forme de discriminare const  în 
caracterul neutru, greu de identificat, al criteriilor i practicilor care au stat la baza 
tratamentului diferen iat25.  

Exemple:  
- introducerea unei în l imi obligatorii pentru persoanele care doresc s  ocupe un 

loc de munc , chiar dac  cerin a profesional  nu justific  acest fapt;  
- solicitarea studiilor cu bacalaureat pentru ocuparea unor locuri de munc  care au 

ca obiect cur enia spa iilor publice;  
- solicitarea cunoa terii obligatorie a unei limbi str ine la angajare. 
 
Victimizarea  
 
Orice tratament advers, venit ca reac ie la o plângere sau ac iune în justi ie cu pri-

vire la înc lcarea principiului tratamentului egal i al nediscrimin rii constituie victi-
mizare26. 

Condi ii: 
- existen a unei plângeri sau ac iuni în justi ie cu privire la înc lcarea principiului 

tratamentului egal i al nediscrimin rii; 
- existen a unui tratament advers ca r spuns la acest demers al victimei; 
- tratamentul advers are ca efect crearea unei atmosfere ostile, degradante, umili-

toare sau are consecin e asupra condi iilor de munc  ale victimei.  
În cazurile de victimizare nu are relevan  dac  plângerea sau ac iunea în justi ie 

cu privire la înc lcarea principiului tratamentului egal i al nediscrimin rii a fost 
admis  sau nu.  

Exemple:  
Angajatul A.F. al Regiei de Gospod rie Local  a Municipiului Oradea depune o 

plângere în care reclam  angajatorul de discriminare i h r uire datorit  orient rii sale 
sexuale.  

                                                           
24 Hot rârea Colegiului Director al CNCD nr. 198/19.03.2008, nepublicat . 
25 Art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000. 
26 Idem, alin. (7). 
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Dup  efectuarea de investiga ii i audieri de c tre CNCD la sediul p r ii recla-
mate, aceasta din urm  dispune schimbarea locului de munc  al petentului A.F. de la 
îngrijitor la Gr dina Zoologic  la îngrijitor la Cimitirul Municipiului Oradea.  

 
H r uirea, ordinul de a discrimina i discriminarea multipl  
 
H r uirea – orice comportament pe baza unui criteriu prev zut de lege care duce 

la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv27. 
Ordinul de a discrimina – dispozi ia de a discrimina persoanele pe baza unui crite-

riu prev zut de lege28. 
 
Exemple: 

Proprietarul unui club din Municipiul Bucure ti a solicitat angaja ilor s i care 
aveau în atribu ie supravegherea accesului în club s  nu permit  intrarea persoanelor 
de etnie rom .  

Discriminarea multipl  – discriminarea s vâr it  pe baza a dou  sau mai multe 
criterii constituie circumstan  agravant 29. 

 
Exemple: 

Anun  de angajare: „angaj m consilier juridic în vârst  de pân  la 30 de ani, 
b rbat, exclus rom”. 

Libertatea de exprimare versus dreptul la demnitate personal  i nediscriminare: 
„Prevederile prezentei ordonan e nu pot fi interpretate în sensul restrângerii drep-

tului la libera exprimare, a dreptului la opinie i a dreptului la informa ie30. 
O.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organiza iilor i simbolurilor cu caracter 

fascist, rasist sau xenofob i a promov rii cultului persoanelor vinovate de s vâr irea 
unor infrac iuni contra p cii i omenirii sanc ioneaz  promovarea cultului persoa-
nelor vinovate de s vâr irea unei infrac iuni contra p cii i omenirii sau promovarea 
ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagand , s vâr it  prin orice mij-
loace publice (art. 5). De asemenea, art. 6 i art. 8 al actului normativ sanc ioneaz  
negarea în public a holocaustului ori efectelor acestuia. Actul normativ introduce 
limit ri ale libert ii de exprimare în cazul în care se neag  fapte istorice de net -
g duit.  

Orice comportament manifestat în public având caracter de propagand  na io-
nalist- ovin , de instigare la ur  rasial  sau na ional  ori acel comportament care are 
ca scop sau vizeaz  atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, 
ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, 
unui grup de persoane sau unei comunit i i legat de apartenen a acestora la o anu-
mit  rasa, na ionalitate, etnie, religie, categorie social  sau la o categorie defavorizat  
ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual  a acestuia31. 
                                                           

27 Idem, alin. (5). 
28 Idem, alin. (2). 
29 Idem, alin. (6). 
30 Idem, alin. (8). 
31 Art. 15 din O.G. nr. 137/2000. 
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Textele de lege citate exprim  un conflict între dou  drepturi fundamentale ale 
omului: libertatea de exprimare i dreptul la demnitate personal .  

Libertatea de exprimare nu este un drept absolut i comport  limit ri în situa ii 
expres prev zute de lege. În acest sens, este relevant  practica Cur ii Drepturilor 
Omului de la Strasbourg în aplicarea art. 14 din Conven ia european  a drepturilor 
omului. Necesitatea oric rei restric ii privitoare la exerci iul libert ii de exprimare 
trebuie s  fie stabilit  de o manier  conving toare iar autorit ii na ionale revine atri-
butul evalu rii existen ei unei „nevoi sociale imperioase”, susceptibile de o anumit  
marj  de apreciere32.  

Limit rile libert ii de exprimare izvor sc din necesitatea de a p stra pacea i de a 
ap ra drepturile morale ale grupurilor care istoric au suferit discrimin ri. Aceste 
limit ri sunt legitimate de o form  de lupt  împotriva oric rei tentative de a restaura 
o ideologie totalitar  i de eforturile pentru eliminarea discrimin rii rasiale i a nega-
ionalismului. Curtea European  a Drepturilor Omului a precizat c  anumite scrieri 

putea merge împotriva valorilor fundamentale ale Conven iei, astfel cum men io-
neaz  Preambulul acesteia, respectiv pacea i justi ia. „Aceast  argumentare este 
reluat  de Curte în cauza Garaudy (Garaudy c. Fran a, CEDO 24 martie 2003), 
considerând c  cartea litigioas  are un pregnant caracter nega ionist i c , prin 
urmare, nu respect  aceste valori fundamentale”. Judec torii de la Strasbourg au con-
siderat c  reclamantul încearc  s  deturneze art. 10 de la voca ia sa utilizând dreptul 
s u la libertatea de exprimare în scopuri contrare Conven iei, care ar putea contribui 
la distrugerea drepturilor i libert ilor garantate de Conven ie iar în acest caz recla-
matul nu se poate prevala de dispozi iile art. 10 din Conven ie33. 

Achies m la opiniile potrivit c rora protejarea imaginii femeii în publicitate prin 
incriminare este incompatibil  cu libertatea de exprimare. Sanc ionarea unui text care 
aduce atingere imaginii femeii se conformeaz  exigen elor ingerin ei statului, întrucât 
urm re te un scop legitim i este necesar  într-o societate democratic , r spunzând 
unor nevoi sociale. Cu respectarea principiului propor ionalit ii, un astfel de text 
incriminator nu este contrar art. 10 din Conven ie. Imaginile care incit  la violen  
împotriva femeilor sau la discriminare pe motiv de sex constituie o atingere absolut  
a demnit ii fiin ei umane34. 

Credem c  dreptul la demnitate personal  i nediscriminare are prioritate fa  de 
libertatea de exprimare ca drept fundamental, dar se impune o alegere adecvat  a 
sanc iunilor în asemenea situa ii, o sanc iune care s  nu interzic  libertatea de expri-
mare. Sanc iunea trebuie s  respecte principiul propor ionalit ii dar în toate cazurile 
consider m c  astfel de manifest ri trebuie condamnate public.  

„Libertatea nu este un instinct. Nu este un instinct, fiindc  instinctul e s lbatic, 
dezordonat i mai ales anarhic. Libertatea este o disciplin , în regimul politic demo-
cratic. La baza libert ii este legea, i nu putem concepe în via a politic  o alt  
libertate decât o libertate legal . (…) libertatea e semnul de noble e al omului, dar, ca 

                                                           
32 Corneliu Bîrsan, op. cit., p. 801. 
33 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al omului, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 

2009, p. 173-174. 
34 Idem, p. 198-199. 
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orice noble e, ea implic  responsabilit i. Exerci iul libert ii f r  sentimentul respon-
sabilit ii, înseamn  condamnarea ei”35. 

 
Excep ii de la interzicerea tratamentului diferen iat 
 
Cerin ele ocupa ionale determinate – diferen e de tratament pe criteriul vârstei 
 
Prevederile legale nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angaja-

torului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerin elor ocupa io-
nale în domeniul respectiv36. 

O.G. nr. 137/2000 prevede excep ii pentru îndeplinirea cerin elor ocupa ionale 
determinate. În consecin , un angajator poate selecta o persoan  pentru un anumit 
post bazându-se pe o anumit  cerin  ocupa ional  determinat . 

Respectiva cerin  ocupa ional  trebuie s  fie esen ial  având în vedere natura 
muncii cerute i contextul în care aceasta se desf oar . Astfel, condi ia de a dispune 
de studii liceale cu diplom  de bacalaureat solicitat  de societatea comercial  la 
angajarea de persoane pentru între inerea cur eniei str zilor nu este esen ial  pentru 
desf urarea muncii de cur enie i între inere a spa iilor publice. 

De asemenea, este necesar ca obiectivul urm rit s  fie legitim i cerin a propor-
ional .  

Practicile îndelungate cu privire la o anumit  tipologie de persoan  cerute pentru 
a ocupa un anumit post sau pentru o anumit  profesie pot s  nu treac  testul obiec-
tivului legitim i al propor ionalit ii. De exemplu, un angajator probabil nu va reu i 
s  demonstreze c  pentru postul de recep ioner este nevoie de o persoan  „tân r  i 
agreabil ”, o astfel de cerin  poate fi discriminatorie pe criteriul vârstei sau al diza-
bilit ii.  

 
Ac iunea pozitiv  sau m surile afirmative  
 
„M surile luate de autorit ile publice sau de persoanele juridice de drept privat în 

favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunit i, vizând asi-
gurarea dezvolt rii lor fire ti i realizarea efectiv  a egalit ii de anse a acestora în 
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunit i, precum i m surile 
pozitive ce vizeaz  protec ia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în 
sensul prezentei ordonan e”37. 

O.G. nr. 137/2000 recunoa te faptul c  pentru a ob ine respectarea principiului 
egalit ii, în practic  este nevoie de mai mult decât de prevederi prohibitive; prin 
urmare, ele prev d posibilitatea de a adopta m suri pentru prevenirea sau compen-
sarea dezavantajelor istorice suferite de anumite grupuri identificate pe un criteriu 
sau altul. Dac  anumite grupuri nu au fost niciodat  angajate pentru a realiza anumite 
tipuri de munc , atunci ac iuni pozitive ar putea încuraja persoane din aceste grupuri 
s  se preg teasc  pentru acele tipuri de munci sau profesii.  

                                                           
35 Aznavorian Hurmuz, op. cit., p. 68 
36 Art. 9 din O.G. nr. 137/2000. 
37 Art. 2 alin. (9) din O.G. nr. 137/2000. 
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Articolul 6 alin. (1) dreptul la identitate, art. 32 alin. (3) dreptul la înv tur  a 
minorit ilor na ionale, art. 49 protec ia copiilor i a tinerilor i art. 50 protec ia 
persoanelor cu handicap din Constitu ie sunt prevederi care comport  obligativitatea 
statului de a implementa ac iuni pozitive pentru diferite categorii de persoane.  

De asemenea, apreciem c  din defini ia egalit ii între cet eni din art. 4 alin. (2) 
i egalit ii în drepturi din art. 16 alin. (1), respectiv a jurispruden ei Cur ii Constitu-
ionale putem s  concluzion m c  exist  o obligativitate constitu ional  a statului de 

a implementa ac iuni pozitive în sprijinul categoriilor de persoane care sunt pe o 
pozi ie de inegalitate cu majoritate datorit  unor cauze obiective, în scopul de a 
asigura acestora exercitarea drepturilor fundamentale ale omului.  

 
Categorie defavorizat   
 
Categorie defavorizat  este acea categorie de persoane care fie se afl  pe o pozi ie 

de inegalitate în raport cu majoritatea cet enilor datorit  diferen elor identitate fa  
de majoritate, fie se confrunt  cu un comportament de respingere i marginalizare38. 

Condi ii: 
- categoria de persoane s  fie pe o pozi ie de inegalitate cu majoritatea cet enilor; 
- inegalitatea generat  de diferen e identitate fa  de majoritate; 
- sau se confrunt  cu un comportament de respingere sau marginalizare.  
 
Calitatea procesual  activ  a organiza iilor neguvernamentale 
 
Organiza iile neguvernamentale care: 
- au ca scop protec ia drepturilor omului sau care au un interes legitim în com-

baterea discrimin rii; 
- au calitate procesual  activ  în cazul în care discriminarea se manifest  în 

domeniul lor de activitate i aduce atingere unei comunit i sau unui grup de 
persoane39.  

 
Probele în materia nediscrimin rii i inversarea sarcinii probei 
 
„Persoana interesat  are obliga ia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se 

presupune existen a unei discrimin ri directe sau indirecte, iar persoanei împotriva 
c reia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi c  faptele nu constituie dis-
criminare40. 

 În fata Colegiului Director se poate invoca orice mijloc de prob , inclusiv înre-
gistr ri audio i video sau date statistice”41. 

În privin a sarcinii probei re inem urm toarele:  
- inversarea sarcinii probei este o excep ie de la regula general  în materia pro-

belor; 
                                                           

38 Art. 4 din O.G. nr. 137/2000. 
39 Art. 28 din O.G. nr. 137/2000. 
40 Art. 20 alin. (6) i art. 27 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000. 
41 Art. 20 alin. (6) i art. 27 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000. 
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- în fapt este o partajare a sarcinii probei; 
- nu se aplic  în materia penal ; 
- se aplic  atât în fa a autorit ilor administrativ, cât i a celor judec tore ti.  
Inversarea sarcinii probei nu opereaz  în mod automat. Persoana care se consider  

discriminat  trebuie s  produc  o prezum ie simpl  de tratament diferen iat, iar pârâ-
tului îi revine sarcina s  demonstreze c  tratamentul diferen iat a fost justificat obiec-
tiv. Deci, „sarcina probei care incub  în principiu reclamantului este, în aceste cazuri, 
împ r it : reclamantul stabile te numai elementul material, i anume existen a unei 
diferen e de tratament f r  a se preocupa de inten ia pârâtului, în timp ce acesta din 
urm  va putea demonstra c  discriminarea era justificat  în mod obiectiv i nu era 
dispropor ionat , precizându-se c  îndoiala îi profit ”42. 

Directiva european  cu privire la sarcina probei introduce mecanismul probatoriu 
elaborat de jurispruden a european . Astfel, sarcina probei nu este r sturnat , ci 
numai orientat  spre pârât de la momentul în care exist  aparen a unei discrimin ri: 
„reclamantul trebuie s  eviden ieze faptele care creeaz  prezum ia de existen  a unei 
discrimin ri, iar pârâtul va avea posibilitatea în continuare s  combat  aceast  pre-
zum ie”43. 

 
Dispozi ii speciale privind domeniile de protec ie împotriva discrimin rii  
 
Legea-cadru reglementeaz  în dispozi iile speciale urm toarele domenii în care 

ofer  protec ie împotriva discrimin rii:  
- egalitatea în activitatea economic  i în materie de angajare i profesie;  
- accesul la servicii publice administrative i juridice, de s n tate, la alte servicii, 

bunuri i facilit i; 
- accesul la educa ie; 
- libertatea de circula ie, dreptul la liber  alegere a domiciliului i accesul în locu-

rile publice; 
- dreptul la demnitate personal . 
 
Modalit i de sesizare a s vâr irii faptelor de discriminare 
 
Persoana care se consider  discriminat  are la dispozi ie dou  c i pentru a for-

mula o sesizare: o cale administrativ  i o cale judec toreasc 44. 
 
Calea administrativ  
 
Persoana care se consider  discriminat  poate sesiza Consiliul Na ional pentru 

Combaterea Discrimin rii (în continuare Consiliul) asupra s vâr irii unei fapte de 
discriminare. Termenul de sesizare a Consiliului este de un an de la data s vâr irii 
faptei sau de la data de la care putea s  ia cuno tin  de s vâr irea ei45. 
                                                           

42 
Jean-François Renucci, op. cit., p. 662. 

43 Ibidem. 
44 Art. 20 alin. (8), alin. (9) i alin. (10) din O.G. nr. 137/2000. 
45 Art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000. 
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Consiliul solu ioneaz  sesizarea în termen de 90 de zile prin hot rârea a Cole-
giului Director care trebuie s  cuprind  printre altele motivele de fapt i de drept ale 
deciziei46. 

Hot rârea Colegiului Director este un act administrativ jurisdic ional care poate fi 
atacat  în termen de 15 zile de la comunicare la instan a de contencios administrativ 
potrivit legii.  

Plângerea introdus  pe cale administrativ  în fa a Consiliului se solu ioneaz  cu 
citarea obligatorie a p r ilor47, asigurându-se dreptul la ap rare a p r ilor într-o cauz  
care se solu ioneaz  pe cale administrativ .  

 
Calea judec toreasc  
 
Persoana care se consider  discriminat  poate formula, în fa a instan ei de jude-

cat  o cerere pentru acordarea de desp gubiri i restabilirea situa iei anterioar  discri-
min rii sau anularea situa iei creat  prin discriminare, potrivit dreptului comun. 
„Cererea este scutit  de tax  de timbru i nu este condi ionat  de sesizarea obligatorie 
a Consiliului.  

Termenul de sesizare a instan ei este de 3 ani i curge de la data s vâr irii faptei 
sau de la data la care persoana interesat  putea s  ia cuno tin  de s vâr irea ei”48. 

Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului, caz în care institu ia 
va emite un punct de vedere consultativ, o expertiz , cu privire la fapta supus  jude-
c ii49. 

Legea nu reglementeaz  situa ia în care persoana interesat  introduce simultan la 
instan a de judecat , respectiv la Consiliu o cerere cu obiect identic. Consider m c  
în acest caz Consiliul trebuie s  emit  c tre instan a de judecat  un punct de vedere 
consultativ.  

 
Sanc iuni în cazul constat rii faptelor de discriminare 
 
Faptele de discriminare reglementate de O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i 

sanc ionarea tuturor formelor de discriminare sunt definite ca fiind contraven ii i în 
cazul constat rii acestora Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii(în con-
tinuare Consiliul) poate aplica sanc iunea amenzii contraven ionale. Cuantumul 
amenzii este între 400 i 4.000 lei atunci când discriminarea vizeaz  o persoan  
fizic , respectiv între 600 i 8.000 de ei dac  discriminarea vizeaz  un grup de per-
soane sau o comunitate50. 

Dac  hot rârea Consiliului r mâne definitiv  i irevocabil , victima discrimin rii 
poate solicita desp gubiri pe calea instan elor judec tore ti. Dac  fapta de discri-
minare este constat  direct pe calea ac iunii judec tore ti, atunci victima discrimin rii 
poate ob ine restabilirea situa iei anterioare i desp gubiri.  
                                                           

46 Art. 20 alin. (2), alin. (7), alin. (8) i alin. (9) din O.G. nr. 137/2000. 
47 Art. 20 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000. 
48 Art. 27 alin. (1), alin. (2) i alin. (3) din O.G. nr. 137/2000. 
49 Art. 27 din O.G. nr. 137/2000. 
50 Art. 26 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000. 
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La cerere, instan a poate dispune retragerea sau suspendarea de c tre autorit ile 
emitente a autoriza iei de func ionare a persoanelor juridice care, printr-o ac iune dis-
criminatorie cauzeaz  un prejudiciu semnificativ sau care, de i cauzeaz  un preju-
diciu redus, încalc  în mod repetat prevederile în materia nediscrimin rii51. 

 
Concluzii 
 
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discri-

minare ofer  instrumente juridice optime victimelor discrimin rii în demersul aces-
tora de a ob ine o reparare a prejudiciului suferit.  

3. Codul Muncii – Legea nr. 53/2003
52

 

Codul Muncii reglementeaz  totalitatea raporturilor individuale de munc , modul 
în care se efectueaz  controlul aplic rii reglement rilor din domeniul raporturilor de 
munc , precum i jurisdic ia muncii53. 

Prevederile privitoare la egalitatea de anse i de gen, respectiv prevenirea i 
combaterea discrimin rii din Codul muncii sunt urm toarele: 

Art. 5: 
- în cadrul rela iilor de munc  func ioneaz  principiul egalit ii de tratament fa  

de to i salaria ii i angajatorii; 
- interzicerea discrimin rii directe i indirecte; 
- defini ia discrimin rii directe i indirecte.  
Art. 6. 
- orice salariat care presteaz  o munc  beneficiaz  de condi ii de munc  adecvate 

activit ii desf urate, de protec ie social , de securitate i s n tate în munc , precum 
i de respectarea demnit ii i a con tiin ei sale, f r  nicio discriminare; 

- dreptul la plat  egal  pentru munc  egal . 
Art. 154 alin. (3). La stabilirea i acordarea salariului este interzis  orice discri-

minare. 
Art. 258. Regulamentul intern al angajatorului cuprinde, printre altele, în mod 

obligatoriu reguli privind respectarea principiului nediscrimin rii i al înl tur rii 
oric ror forme de înc lcare a demnit ii.  

Codul muncii consacr  principiul egalit ii de tratament în cadrul raporturilor de 
munc  i interzice toate formele de discriminare. Principiul egalit ii de tratament se 
extinde la drepturile salariatului, la respectarea demnit ii i a con tiin ei acestuia 
f r  nicio discriminare. De asemenea, actul normativ interzice discriminarea la sta-
bilirea i acordarea salariului i prevede dreptul la plat  egal  pentru munc  egal .  

Angajatorul are obliga ia s  cuprind  reguli privind respectarea nediscrimin rii i 
înl tur rii oric ror forme de înc lcare a demnit ii. Îndeplinirea acestei obliga ii 
comport  i sarcini de preg tire a salaria ilor în domeniul prevenirii i combaterii 
discrimin rii, de elaborarea i aplicarea de proceduri interne de solu ionare a posi-
bilelor fapte de discriminare. Prin aplicarea legii angajatorii implementeaz  în pro-

                                                           
51 Art. 27 alin. (5) din O.G. nr. 137/2000. 
52 M.Of. nr. 72 din 5 februarie 2003. 
53 Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003. 
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pria cultur  institu ional  principiul egalit ii de anse i de gen, respectiv cel al 
nediscrimin rii.  

4. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i sti-
mularea ocup rii for ei de munc  

Aceast  lege reglementeaz  m surile pentru realizarea strategiilor i politicilor 
elaborate în vederea protec iei persoanelor pentru riscul de omaj, asigur rii unui 
nivel ridicat al ocup rii i adapt rii for ei de munc  la cerin ele pie ei muncii54. 

Unele dintre obiectivele acestor m suri sunt: sprijinirea ocup rii persoanelor apar-
inând unor categorii defavorizate ale popula iei i asigurarea egalit ii anselor pe 

pia a muncii55. Legea exclude discriminarea în aplicarea ei astfel56: 
În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discrimin ri pe 
criterii politice, de ras , na ionalitate, origine etnic , limb , religie, categorie social , 
convingeri, sex i vârst . 

Lista e închis  i lipse te criteriul orient rii sexuale i al dizabilit ii. 
Legea acord  îns  stimulente financiare i/ sau facilit i fiscale pentru angajatorii 

care încadreaz  în munc  pe o perioad  nedeterminat  absolven i din rândul persoa-
nelor cu handicap, proasp t absolven i de institu ii de înv mânt57, omeri în vârst  
de peste 45 de ani sau omeri p rin i unici sus in tori ai unor familii monoparentale58. 

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse între femei i b rba i
59

 

Actul normativ reglementeaz  m surile pentru promovarea egalit ii de anse i 
de tratament între femei i b rba i, în vederea elimin rii tuturor formelor de dis-
criminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vie ii publice din România. Prin 
egalitate de anse i de tratament între femei i b rba i se în elege luarea în consi-
derare a capacit ilor, nevoilor i aspira iilor diferite ale persoanelor de sex masculin 
i, respectiv, feminin i tratamentul egal al acestora60. 

Legea nr. 202/2002 reglementeaz  formele de discriminare stabilite i de O.G.  
nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, 
re inând doar un singur criteriu de discriminare, cel de sex. Din acest punct de vedere 
o serie de prevederi din Legea nr. 202/2002 constituie o reglementare paralel  cu 

                                                           
54 Art. 2 din Legea nr. 76/2002. 
55 Art. 3 lit. c) i d) din Legea nr. 76/2002. 
56 Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002. 
57 Art. 80 din Legea nr. 76/2002. 
58 Art. 84 din Legea nr. 76/2002. 
59 Republicat  în temeiul art. III din O.U.G. nr. 56/2006 pentru modificarea i completarea 

Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de anse între femei i b rba i (M.Of. nr. 768 din  
8 septembrie 2006), aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 507/2006 (M.Of.  
nr. 10 din 8 ianuarie 2007), dându-se textelor o nou  numerotare. Legea nr. 202/2002 a mai 
fost republicat  în M.Of. nr. 135 din 14 februarie 2005 i ulterior a mai fost modificat  prin 
Legea nr. 340/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
anse între femei i b rba i (M.Of. nr. 642 din 25 iulie 2006). 

60 Art. 1 din Legea nr. 202/2002. 
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actul normativ cadru privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discri-
minare, respectiv cu prevederile din Codul muncii.  

Domeniile de implementare a egalit ii de anse i de tratament între femei i b r-
ba i sunt:  

- egalitatea de anse i de tratament între femei i b rba i în domeniul muncii; 
- egalitatea de anse i de tratament în ceea ce prive te accesul la educa ie, la 

s n tate, la cultura i la informare; 
- egalitatea de anse între femei i b rba i în ceea ce prive te participarea la luarea 

deciziei. 
Persoana discriminat  pe criteriul de gen la locul de munc  poate formula o 

peti ie angajatorului. În cazul nesolu ion rii prin mediere a peti iei, persoana discri-
minat  se poate adresa instan ei de judecat  competente sau pe cale administrativ , 
institu iei specializate61. 

Implementarea Legii nr. 202/2002 revine Agen iei Na ionale pentru egalitate de 
anse între femei i b rba i organ al administra iei centrale în subordinea Ministerului 

Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei.  
Aplicarea contraven iilor prev zute de Lege nr. 202/2002 este de competen a 

inspectorilor de munc  din cadrul inspectoratelor teritoriale de munc , în cazul 
contraven iilor din domeniul lor de activitate i în celelalte cazuri contraven iile se 
vor constata i sanc iona de Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii62. 

6. Legea audiovizualului nr. 504/2002
63

 

Legea Audiovizualului ofer  cadrul general privind activitatea radio difuzorilor i 
a Consiliului Na ional al Audiovizualului din România. Codul de reglementare a 
con inutului audiovizual detaliaz  obliga iile posturilor de radio i de televiziune 
licen iate în România în ceea ce prive te con inutul editorial, precum informarea 
corect , protec ia demnit ii umane, dreptul la replic , protec ia minorilor i respec-
tarea regimului publicit ii. 

Alte acte normative incidente în domeniul audiovizualului sunt: legisla ia în 
domeniul alegerilor, Legea privind combaterea pornografiei, Legea publicit ii sau 
Legea privind combaterea practicilor incorecte ale comercian ilor în rela ia cu consu-
matorii. 

Potrivit Legii comunic rile comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de ser-
vicii media audiovizuale trebuie s  respecte, printre altele, i urm toarele condi ii:  

- s  nu includ  nici o form  de discriminare pe motiv de ras , etnie, na ionalitate, 
religie, credin , handicap, vârst , sex sau orientare sexual ;  

- s  nu aduc  ofens  convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor i 
radioascult torilor;  

- s  nu stimuleze comportamentele indecente sau imorale64. 

                                                           
61 Art. 39 alin. (1) i alin. (2) din Legea nr. 202/2002. 
62 Art. 46 alin. (3) din Legea nr. 202/2002. 
63 (http://www.cna.ro/Legea-audiovizualului.html) 
64 Art. 29 din Legea nr. 504/2002. 
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Este interzis  difuzarea de programe care con in orice form  de incitare la ur  pe 
considerente de ras , religie, na ionalitate, sex sau orientare sexual 65. 

Înc lcarea dispozi iilor care interzic discriminarea în domeniul audiovizualului 
constituie contraven ie, competen a de constatare i aplicare a sanc iunii revine Con-
siliului Na ional al Audiovizualului.  

7. O.U.G. nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalit ii de tratament 

între b rba i i femei în cadrul schemelor profesionale de securitate 

social
66

  

Ordonan a de urgen  reglementeaz  m surile pentru aplicarea principiului egali-
t ii de tratament între b rba i i femei în schemele profesionale de securitate social . 
Principiul egalit ii de tratament implic  absen a oric rei discrimin ri directe sau 
indirecte pe criteriul de sex, cu referire în special la starea civil  sau familial , mai 
ales în privin a:  

- domeniului de aplicare a schemelor profesionale de securitate social  i a con-
di iilor de acces la acestea;  

- obliga iei de a contribui i a calcului contribu iilor;  
- calculului presta iilor, inclusiv al presta iilor suplimentare datorate so ului/ so iei 

sau persoanelor aflate în între inere, precum i a condi iilor ce privesc durata i 
men inerea dreptului la presta ii.  

Principiul egalit ii de tratament nu aduce atingere dispozi iilor referitoare la pro-
tec ia femeii în caz de maternitate, prev zute de lege i de contractele colective de 
munc  aplicabile67. 

Orice persoan  care se consider  v t mat  ca urmare a neaplic rii prevederilor 
ordonan ei de urgen  are dreptul de a se adresa instan elor judec tore ti competente 
direct sau dup  sesizarea autorit ilor abilitate aplicarea i controlul aplic rii legisla-
iei privind egalitatea de anse i tratament între femei i b rba i.  

8. O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalit ii de 
tratament între femei i b rba i în ceea ce prive te accesul la bunuri i 

servicii i furnizarea de bunuri i servicii
68

 

Ordonan a de urgen  reglementeaz  m surile pentru aplicarea principiului ega-
lit ii de tratament între femei i b rba i în ceea ce prive te accesul la bunuri i ser-
vicii i furnizarea de bunuri i servicii. Ordonan a de urgen  se aplic  tuturor per-
soanelor fizice i juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor 
publice, care furnizeaz  bunuri i servicii aflate la dispozi ia publicului, independent 
de persoana în cauz , atât în ceea ce prive te sectorul public, cât i cel privat, i care 
sunt oferite în afara vie ii private i familiale i privesc tranzac iile care se deruleaz  
în acest cadru. 

                                                           
65 Art. 40 din Legea nr. 504/2002. 
66 M.Of. nr. 443 din 29 iunie 2007. 
67 Art. 27 din O.U.G. nr. 67/2007. 
68 M.Of. nr. 385 din 2008, aprobat  prin Legea nr. 62/2009. 
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Excep ii de la aplicarea ordonan ei: 
a) mass-media i publicit ii; 
b) educa iei; 
c) ocup rii for ei de munc , al muncii i al activit ilor independente69. 
Prin principiul egalit ii de tratament se în elege:  
- c  nu va exista nicio discriminare direct  bazat  pe criteriul de sex, inclusiv apli-

carea unui tratament mai pu in favorabil femeilor pe motive de sarcin  i maternitate;  
- c  nu va exista nicio discriminare indirect  bazat  pe criteriul de sex.  
Conform actului normativ orice persoan  discriminat  în ce prive te accesul la 

bunuri i servicii i furnizarea de bunuri i servicii se poate adresa instan ei de 
judecat  sau Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii. 

Sarcinile pentru implementarea legii revin ANES, CNCD, Comisiei de Suprave-
ghere a Asigur rilor i Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 
Constatarea i sanc ionarea contraven iilor stabilite de lege revin în competen a 
Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii70. 

9. Legea educa iei na ionale
71

 

Potrivit Legii educa iei na ionale, serviciul public de înv mânt se organizeaz  i 
func ioneaz  în România cu respectarea principiului echit ii i egalit ii de anse, 
potrivit c ruia accesul la oportunit ile de înv are se realizeaz  f r  discriminare, 
inclusiv prin asigurarea serviciilor sociale i educa ionale pentru copiii afla i în situa-
ii speciale: copii/ tineri proveni i din medii socio-economice defavorizate, din familii 

monoparentale, dezmembrate sau în care p rin ii au probleme de s n tate, copii/ 
tineri cu cerin e educa ionale speciale i al ii asemenea.  

Actul normativ define te segregarea în sistemul na ional de înv mânt i inter-
zice aceast  form  de discriminare72. 

10. Legea nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor per-

soanelor cu handicap
73

 

Legea reglementeaz  drepturile i obliga iile persoanelor cu dizabilit i acordate 
în scopul integr rii i incluziunii sociale a acestora. De dispozi iile legii beneficiaz  
copiii i adul ii cu dizabilit i, cet eni români, cet eni ai altor state sau apatrizi, pe 
perioada în care au, conform legii, domiciliul ori re edin a în România.  

Protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilit i au la baz  urm -
toarele principii:  

- respectarea drepturilor i a libert ilor fundamentale ale omului;  
- prevenirea i combaterea discrimin rii;  

                                                           
69 Art. 3 din O.U.G. nr. 61/2008. 
70 Art. 16 din O.U.G. nr. 61/2008. 
71 Legea educa iei na ionale a fost adoptat  prin asumarea r spunderii Guvernului în fa a 

Parlamentului României la data de 15 septembrie 2009.  
72 Art. 5 pct. 48), art. 6 pct. a), art. 8 alin. (5) i alin. (6) din Legea educa iei na ionale. 
73 M.Of. nr. 1006 din 18 decembrie 2006. Legea a fost republicat  în M.Of. nr. 1 din  

3 ianuarie 2008. Actul a intrat în vigoare la data de 6 ianuarie 2008. 
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- egalizarea anselor;  
- egalitatea de tratament în ceea ce prive te încadrarea în munc  i ocuparea for ei 

de munc ;  
- solidaritatea social ;  
- responsabilizarea comunit ii;  
- subsidiaritatea;  
- adaptarea societ ii la persoana cu handicap;  
- interesul persoanei cu handicap;  
- abordarea integrat ;  
- parteneriatul;  
- libertatea op iunii i controlul sau decizia asupra propriei vie i, a serviciilor i 

formelor de suport de care beneficiaz ;  
- abordarea centrat  pe persoan  în furnizarea de servicii;  
- protec ie împotriva neglij rii i abuzului;  
- alegerea alternativei celei mai pu in restrictive în determinarea sprijinului i 

asisten ei necesare;  
- integrarea i incluziunea social  a persoanelor cu handicap, cu drepturi i obli-

ga ii egale ca to i ceilal i membri ai societ ii74. 
Actul normativ con ine semnifica ia termenilor i expresiilor cu care se opereaz  

în domeniu, reglementeaz  drepturile i obliga iile persoanelor cu handicap în dome-
nii concrete, respectiv prevede obliga iile persoanelor fizice i juridice de drept 
public i privat fa  de persoanele cu dizabilit i.  

Sarcina implement rii legii speciale revine Autorit ii Na ionale pentru persoane 
cu Handicap, Consiliului Na ional al Dizabilit ii din România, Autorit ii Na ionale 
pentru Protec ia Drepturilor Copilului, Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de 

anse, Ministerului S n t ii Publice, respectiv autorit ilor locale la nivel de jude e 
i de consilii locale.  

11. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei în 

familie
75

 

În sensul legii, violen a în familie reprezint  orice ac iune fizic  sau verbal  
s vâr it  cu inten ie de c tre un membru de familie împotriva altui membru al 
aceleia i familii, care provoac  o suferin  fizic , psihic , sexual  sau un prejudiciu 
material. Constituie, de asemenea, violen  în familie împiedicarea femeii de a- i 
exercita drepturile i libert ile fundamentale76. 

Legea prin membru de familie în elege: so ul, ruda apropiat , astfel cum este defi-
nit  la art. 149 C.pen. De efectele prezentei legi beneficiaz  i persoanele care au 
stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i sau dintre p rin i i copil, dovedite pe 
baza anchetei sociale. 

Apreciem c  legea trebuie s  sufere modific ri pentru a oferi instrumente juridice 
eficiente pentru protec ia victimelor violen ei în familie. 

                                                           
74 Art. 3 din Legea nr. 448/2006. 
75 M.Of. nr. 367 din 29 mai 2003. 
76 Art. 2 din Legea nr. 217/2003. 
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12. Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului 

Legea reglementeaz  cadrul legal privind respectarea, promovarea i garantarea 
drepturilor copilului. Autorit ile publice, organismele private autorizate, precum i 
persoanele fizice i persoanele juridice responsabile de protec ia copilului sunt obli-
gate s  respecte, s  promoveze i s  garanteze drepturile copilului stabilite prin Con-
stitu ie i lege, în concordan  cu prevederile Conven iei Organiza iei Na iunilor 
Unite cu privire la drepturile copilului, ratificat  prin Legea nr. 18/1990, republicat , 
i ale celorlalte acte interna ionale în materie la care România este parte. Legea, 

respectiv orice alte reglement ri adoptate în domeniul respect rii i promov rii drep-
turilor copilului, precum i orice act juridic emis sau, dup  caz, încheiat în acest 
domeniu se subordoneaz  cu prioritate principiului interesului superior al copilului. 

Sarcinile de implementare a legii revin Autorit ii Na ionale pentru Protec ia 
Copilului. În materie de protec ie a copilului trebuie s  amintim i Legea nr. 273/2004 
privind regimul juridic al adop iei publicat în M.Of. nr. 557 din 23 iunie 2004.  

13. Legea nr. 47/2006 privind sistemul na ional de asisten  social  

Conform acestei legi77:  
- sistemul na ional de asisten  social  reprezint  ansamblul de institu ii i m suri 

prin care statul, prin autorit ile administra iei publice centrale i locale, colec-
tivitatea local  i societatea civil  intervin pentru prevenirea, limitarea sau înl turarea 
efectelor temporare ori permanente ale unor situa ii care pot genera marginalizarea 
sau excluziunea social  a persoanei, familiei, grupurilor ori comunit ilor 

- asisten a social  cuprinde serviciile sociale i presta iile sociale acordate în vede-
rea dezvolt rii capacit ilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, 
cre terea calit ii vie ii i promovarea principiilor de coeziune i incluziune social . 

Astfel, conform art. 4, pentru a garanta accesul egal la drepturile prev zute de 
legisla ia în vigoare, sistemul de asisten  social  se întemeiaz  pe urm toarele prin-
cipii generale: 

- universalitatea; 
- respectarea demnit ii umane;  
- solidaritatea social ; 
- parteneriatul; 
- subsidiaritatea; 
- participarea beneficiarilor; 
- transparen a; 
- nediscriminarea, potrivit c ruia accesul la drepturile de asisten  social  se 

realizeaz  f r  restric ie sau preferin  fa  de ras , na ionalitate, origine etnic , 
limb , religie, categorie social , opinie sex ori orientare sexual , vârst  apartenen  
politic , dizabilitate, boal  cronic  necontagioas , infectare HIV sau apartenen  la o 
categorie defavorizat , precum i orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect res-
trângerea folosin ei sau exercit rii, în condi ii de egalitate, a drepturilor omului i 
libert ilor fundamentale. 

                                                           
77 Art. 2 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul na ional de asisten  social . 
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Defini ia nediscrimin rii este una complet , în conformitate cu O.G. nr. 137/2000. 
Agen ia Na ional  pentru Presta ii Sociale prin structurile sale deconcentrate stabi-
le te prin decizie acordarea de presta ii sociale, decizie ce poate fi contestat  în fa a 
comisiei de mediere social  iar decizia acestei comisii, care trebuie s  fie luat  în 
termen de maxim 30 de zile, poate fi contestat  în instan  în termen de 30 de zile de 
la emitere78. 

14. Codul penal al României
79

 

Articolul 77 C.pen. al României re ine ca circumstan  agravant  s vâr irea 
infrac iunii pentru motive legate de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, gen, 
orientare sexual , opinie ori apartenen  politic , avere, origine social , vârst , diza-
bilitate, boal  cronic  necontagioas  sau infec ie HIV/ SIDA ori pentru alte împre-
jur ri de acela i fel, considerate de f ptuitor drept cauze ale inferiorit ii unei per-
soane în raport cu celelalte.  

Prin art. 369 se incrimineaz  incitarea la ur  sau discriminare, astfel „incitarea 
publicului, prin orice mijloace, la ur  sau discriminare împotriva unei categorii de 
persoane se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend ”.  

15. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea i combaterea violen ei cu ocazia 

competi iilor i a jocurilor sportive
80

 

Organizatorii competi iilor sportive au obliga ia s  interzic  afi area în arena 
sportiv  a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu con inut obscen sau care incit  la 
denigrarea rii, la xenofobie, la ura na ional , rasial , de clas  ori religioas , la dis-
crimin ri de orice fel i la violen , indiferent pe ce suport ar fi inscrip ionate.  

Constituie contraven ie utilizarea în arena sportiv  a simbolurilor fasciste, rasiste 
sau xenofobe, r spândirea ori de inerea, în vederea r spândirii, de asemenea simbo-
luri în arena sportiv  constituie infrac iune i se pedepse te potrivit art. 4 din O.G.  
nr. 31/2002.  

16. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii
81

 

Legea care reglementeaz  domeniului s n t ii publice,a asisten ei de s n tate 
public  cuprinde o serie de prevederi care consacr  principiul egalit ii de anse i de 
gen, astfel: 

- art. 98 alin. (7). „primul ajutor calificat i asisten a medical  de urgen  se 
acord , f r  nici o discriminare legat  de, dar nu limitat  la, venituri, sex, vârst , 
etnie, religie, cet enie sau apartenen a politic , indiferent dac  pacientul are sau nu 
calitatea de asigurat medical”; 

- art. 374 alin. (3). „deciziile i hot rârile cu caracter medical vor fi luate avându-
se în vedere interesul i drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, 
                                                           

78 Art. 45 i art. 46 din Legea nr. 47/2006 . 
79 Legea nr. 286/2008 a Codului penal (M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009). 
80 M.Of. nr. 24 din 11 ianuarie 2008. 
81 Textul ini ial a fost publicat în M.Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006. 



 CSABA Asztalos Ferenc 83 

nediscriminarea între pacien i, respectarea demnit ii umane, principiile eticii i 
deontologiei medicale, grija fa  de s n tatea pacientului i s n tatea public ”;  

- art. 652 alin. (2). „medicul dentist, asistentul medical/ moa a nu pot refuza s  
acorde asisten  medical / îngrijiri de s n tate pe criterii etnice, religioase i orien-
tarea sexual  sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege”. 

Consider m c  principiul egalit ii de anse i de gen este aplicabil în toate 
etapele ale serviciilor din domeniul acord rii asisten ei de s n tate public , respectiv 
i în domeniul acord rii asisten ei de s n tate în sistem privat.  

17. O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribu ii i 
competen e exercitate de Ministerul S n t ii Publice c tre autorit ile 
administra iei publice locale 

Legat de asisten a medical  comunitar , aceast  lege define te ce înseamn  din 
perspectiva statului român grupuri vulnerabile în ceea ce prive te s n tatea astfel82: 

(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se g sesc în urm -
toarele situa ii: 

a) nivel economic sub pragul s r ciei; 
b) omaj; 
c) nivel educa ional sc zut; 
d) diferite dizabilit i, boli cronice; 
e) boli aflate în faze terminale care necesit  tratamente paleative; 
f) graviditate; 
g) vârsta a treia; 
h) vârsta sub 16 ani; 
i) fac parte din familii monoparentale; 
j) risc de excluziune social . 
(3) Serviciile i activit ile de asisten  medical  comunitar  sunt asigurate de 

urm toarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar i mediatorul sani-
tar. Mediatorul sanitar este o persoan  extrem de important  pentru via a comuni-
t ilor de romi. Rolul s u este definit în normele metodologice din 29 ianuarie 200983 
de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008, art. 6. În principal, mediatorul sanitar face leg -
tura între comunitatea de romi i serviciile de s n tate, cartografiaz  problemele de 
s n tate ale comunit ii, contribuie activ la includerea comunit ii în campaniile 
na ionale, i educ  comunitatea cu privire la norme de s n tate.  

III. Cadrul institu ional din România în domeniul egalit ii de anse i 
de gen i strategii relevante 

1. Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii 

Articolul 16 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor for-
melor de discriminare, republicat  cu modific rile ulterioare: 

                                                           
82 Art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 162/2008. 
83 M.Of. nr. 91 din 16 februarie 2009. 
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- autoritatea de stat în domeniul discrimin rii, autonom , cu personalitate juridic ; 
- autonom ; 
- cu personalitate juridic ; 
- aflat  sub control parlamentar;  
- garant al respect rii i aplic rii principiului nediscrimin rii, în conformitate cu le-

gisla ia intern  în vigoare i cu documentele interna ionale la care România este parte. 
Articolul 17 din O.G. nr. 137/2000 privind, republicat  cu modific rile ulterioare: 
- în exercitarea atribu iilor sale, Consiliul î i desf oar  activitatea în mod 

independent; 
- f r  ca aceasta sa fie îngr dit  sau influen at  de c tre alte institu ii ori autorit i 

publice. 
Autonomia i independen a institu iei specializate au fost 2 criterii expres soli-

citate de Uniunea European  i se exprim  prin:  
- autonomie în gestionarea bugetului anual al institu iei – pre edintele institu iei 

este ordonator principal de credite; 
- exist  un sistem transparent de numire a membrilor Colegiului Director. Membri 

Colegiului Director al CNCD sunt numi i de Parlamentul României pe un mandat de 
5 ani în urma unei proceduri publice, care presupune publicarea candidaturilor, 
posibilitatea de contesta ie a candida ilor, audierea public  a candida ilor i votul 
Parlamentului României; 

- exist  un mandat determinat al membrilor Colegiului Director i norme exprese 
de revocare a acestora. Membrii Colegiului Director pot fi revoca i sau elibera i din 
func ie numai în urm toarele cazuri: demisie, expirarea duratei mandatului, 
incapacitate de munca, potrivit legii, dac  au fost condamna i definitiv pentru o fapta 
prev zut  de legea penal , dac  nu mai îndeplinesc condi iile prev zute la alin. (3), la 
propunerea fundamental  a cel pu in doua treimi din num rul acestora84;  

- Consiliul are obliga ia de a prezenta un raport anual în fa a Parlamentului, o 
eventual  respingere a unui astfel de raport nu conduce la destituirea membrilor 
Colegiului Director; 

- actele Consiliului sunt supuse în totalitate controlului instan elor judec tore ti 
prin posibilitatea atac rii acestora pe calea contenciosului administrativ.  

 
Competen e generale ale Consiliului  
 
Articolul 18 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor for-

melor de discriminare, republicat  cu modific rile ulterioare: 
- Consiliul este responsabil cu aplicarea i controlul respect rii prevederilor pre-

zentei legi în domeniul s u de activitate, precum i în ceea ce prive te armonizarea 
dispozi iilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin 
principiului nediscrimin rii; 

- Consiliul elaboreaz  i aplic  politici publice în materia nediscrimin rii; 
- în acest sens, Consiliul va consulta autorit ile publice, organiza iile neguver-

namentale, sindicatele i alte entit i legale care urm resc protec ia drepturilor omu-
lui sau care au un interes legitim în combaterea discrimin rii. 

                                                           
84 Art. 23 alin. (5) din O.G. nr. 137/2000. 
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Discriminarea poate interveni în cel pu in 2 etape:  
- în procesul de legiferare; 
- în procesul de aplicare a legilor. 
Dac  Consiliul este sesizat cu o discriminare prin efectul unei dispozi ii legale în 

temeiul competen elor de armonizare legislativ , institu ia, dac  ajunge la concluzia 
c  dispozi ia legal  în cauz  are efecte discriminatorii poate emite o recomandare 
c tre entitatea care are drept de ini iativ  legislativ  pentru a modifica actul normativ 
discriminatoriu.  

Recomandarea nu comport  o obliga ie juridic  pentru entitatea fa  de care s-a 
formulat. Petentul poate invoca, în cadrul unui proces aflat pe rolul instan elor jude-
c tore ti, pe calea excep iei de neconstitu ionalitate caracterul discriminatoriu al unor 
dispozi ii legale în vigoare.  

Raportat la competen a Consiliului de armonizare a dispozi iilor din cuprinsul 
actelor normative care contravin principiului nediscrimin rii Decizia nr. 997/2008 a 
Cur ii Constitu ionale admite excep ia de neconstitu ionalitatea a art. 20 alin. (3) din 
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare 
în m sura în care sunt interpretate în sensul c  acord  Consiliului Na ional pentru 
Combaterea Discrimin rii competen a ca, în cadrul activit ii sale jurisdic ionale, s  
anuleze ori s  refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând c  
sunt discriminatorii, i s  le înlocuiasc  cu norme create pe cale judiciar  sau cu 
prevederi cuprinse în alte acte normative. 

În interpretarea noastr , Consiliul poate s  sesizeze Avocatul poporului atunci 
când consider  c  o prevedere legal  încalc  principiul egalit ii de anse, acesta din 
urm  având competen a legal  de a se adresa Cur ii Constitu ionale, potrivit art. 146 
din Constitu ia României.  

În toate cazurile de discriminare prin acte normative în vigoare Consiliul poate 
emite un punct de vedere, o expertiz , care nu comport  efecte juridice.  

Au existat i alte încerc ri de limitare a competen ei Consiliului. Astfel, prin 
O.U.G. nr. 75/2008 cazurile de discriminare care priveau drepturile salariale ale func-
ionarilor publici i a bugetarilor erau exceptate de la competen a Consiliului. La 

adoptarea O.U.G. nr. 75/2008 de c tre Parlamentul României, limitarea de compe-
ten  a CNCD de a solu iona peti ii care au ca obiect drepturi salariale ale func io-
narilor publici i a bugetarilor a fost abrogat . 

 
Atribu ii specifice ale Consiliului  
 
Articolul 19 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor for-

melor de discriminare, republicat  cu modific rile ulterioare:  
În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul î i exercita atribu iile în 

urm toarele domenii: 
- prevenirea faptelor de discriminare; 
- medierea faptelor de discriminare; 
- investigarea, constatarea i sanc ionarea faptelor de discriminare; 
- monitorizarea cazurilor de discriminare; 
- acordarea de asisten  de specialitate victimelor discrimin rii. 
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Consider m c  medierea faptelor de discriminare nu poate fi îndeplinit  de 
Consiliu, datorit  faptului c  nu îndepline te condi iile de mediator, având simultan i 
competen e de investigare, constatare i sanc ionare. Medierea faptelor de discrimi-
nare de c tre Consiliu are loc în majoritatea cazurilor în momentul investiga iei sau a 
constat rii faptei de discriminare, atunci când partea care a s vâr it discriminarea 
admite c  a înc lcat legea în domeniu. În aceste cazuri se elimin  fapta de discri-
minare i procedeaz  în majoritatea cazurilor la restabilirea situa iei anterioare. 

Medierea faptelor de discriminare se poate realiza de Avocatul Poporului, de 
Agen ia Na ional  pentru Egalitatea de anse între Femei i B rba i, de Agen ia 
Na ional  pentru Romi, de institu ia prefectului i de reprezentan i ai organiza iilor 
neguvernamentale.  

Acordarea de asisten  de specialitate a victimelor discrimin rii este o alt  com-
peten  care poate fi îndeplinit  doar în parte de Consiliu. Consiliul trebuie s  fie 
echidistant fa  de p r ile care se afl  pe pozi ii cu interese contrare într-o peti ie. 
Doar p strând aceast  echidistan  Consiliul asigur  dreptul la ap rare a p r ilor.  

Astfel, asisten a de specialitate a victimelor discrimin rii se exprim  doar prin 
prezentarea instrumentelor juridice pe care le are la dispozi ie persoana discriminat .  

Consiliul nu acord  asisten  de specialitate victimelor discrimin rii în fa a instan-
elor de judecat .  

2. Agen ia Na ional  pentru Egalitate de anse între Femei i B rba i  

Problematica egalit ii de anse între femei si b rba i a fost abordat  în societatea 
româneasc  odat  cu începerea demersurilor României de aderare la Uniunea Euro-
pean  i a transpunerii acquis-ului comunitar în legisla ia na ional , de i înc  din 
1957 în Tratatul de la Roma se prevedea necesitatea promov rii în Comunitatea 
European  a egalit ii între femei i b rba i. 

Pentru armonizarea legisla iei na ionale cu cea european , a fost adoptat  O.G.  
nr. 84/2004 pentru modificarea Legii nr. 202/2002 privind Egalitatea de anse i de 
tratament între femei i b rba i, prin care s-a transpus integral Directiva 2002/73/EC 
de amendare a Directivei 76/207/EEC, directive din domeniul egalit ii de gen. Tex-
tul consolidat al Legii nr. 202/2002 cu modific rile i complet rile ulterioare a fost 
republicat în M.Of. nr. 135/2005. De asemenea, începând din octombrie 2003, 
România a beneficiat de sprijinul Uniunii Europene printr-un Proiect de înfr ire 
institu ional  România-Spania (PHARE/RO02/IB/SO-01) intitulat „Înfiin area Agen-
iei Na ionale pentru Egalitatea de anse între Femei i B rba i” în cadrul c ruia au 

fost realizate analiza legisla iei comunitare i române ti în acest domeniu, preg tirea 
proiectelor de acte normative privind constituirea ANES i preg tirea personalului 
prin cursuri de formare de formatori.  

ANES func ioneaz  ca un organ de specialitate al administra iei publice centrale, 
cu personalitate juridic , în subordinea Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale i 
Familiei. ANES este o institu ie care promoveaz  egalitatea de anse între femei i 
b rba i i asigur  integrarea de gen în toate politicile i programele na ionale.  
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ANES îndepline te urm toarele func ii:  
- de strategie;  
- de armonizare; 
- de reprezentare; 
- de autoritatea de stat, prin care se asigur  integrarea activ  i vizibil  a per-

spectivei de gen în toate politicile i programele na ionale, controlul aplic rii i res-
pect rii reglement rilor în domeniu.  

În exercitarea func iilor sale, ANES îndepline te, în principal, urm toarele atri-
bu ii:  

- coordoneaz  aplicarea strategiilor i politicilor Guvernului în domeniul egalit ii 
între femei i b rba i; 

- propune MMSF proiecte de acte normative, planuri na ionale de ac iune pentru 
egalitatea de anse i de tratament între femei i b rba i i asigur  aplicarea acestora;  

- elaboreaz  rapoarte, studii, analize i prognoze privind aplicarea principiului 
egalit ii de anse în toate domeniile de activitate; 

- coordoneaz  i implementeaz  programele Comisiei Europene privind egalitatea 
de anse în toate domeniile de activitate;  

- prime te reclama ii i plângeri privind înc lcarea actelor normative referitoare la 
principiul egalit ii de anse, pe care le avizeaz  i le transmite Consiliului Na ional 
pentru Combaterea Discrimin rii de tratament între femei i b rba i i al discrimin rii 
dup  criteriul de sex.  

ANES coordoneaz  activitatea Comisiei Na ionale în domeniul egalit ii de anse 
între femei i b rba i – CONES care este alc tuit  din reprezentan i ai ministerelor i 
ai altor organe de specialitate ale administra iei publice centrale din subordinea 
Guvernului, ai organiza iilor sindicale, asocia iilor patronale i organiza iilor negu-
vernamentale. De asemenea, ANES are reprezentare i la nivel teritorial prin Comi-
siile Jude ene în domeniul egalit ii de anse – COJES.  

Conform art. 32 din Legea nr. 202/2002, ANES coordoneaz  activitatea Comisiei 
Na ionale in domeniul egalit ii de anse între femei i b rba i – CONES care este 
alc tuit  din reprezentan i ai ministerelor i ai altor organe de specialitate ale admi-
nistra iei publice centrale din subordinea Guvernului, ai organiza iilor sindicale, aso-
cia iilor patronale si organiza iilor neguvernamentale, conform Deciziei nr. 318/21.04.2005. 
ANES avea i reprezentare teritorial  prin Comisiile Jude ene în domeniul egalit ii 
de anse între femei i b rba i. Structurile teritoriale ale ANES au fost îns  des-
fiin ate, pe motive legate de criza economic , prin H.G. nr. 1381/18.11.2009. 

Apreciem c  ANES nu îndepline te condi iile de independen  cerute institu iilor 
specializate în domeniul egalit ii de anse, astfel: numirea i mandatul pre edintelui 
institu iei este la latitudinea total  a deciziei politice, iar pre edintele institu iei nu 
este ordonator principal de credite. 

ANES nu are competen e de a aplica sanc iuni la constatarea nerespect rii legis-
la iei în domeniul egalit ii de anse între femei i b rba i.  
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3. Avocatul Poporului 

Institu ia Avocatul Poporului: 
- are drept scop ap rarea drepturilor i libert ilor cet enilor în raporturile aces-

tora cu autorit ile publice85; 
- este autoritate public  autonom  i independent  fa  de orice alt  autoritate 

public , în condi iile legii; 
- în exercitarea atribu iilor sale nu se substituie autorit ilor publice;  
- nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl 

poate obliga pe Avocatul Poporului s  se supun  instruc iunilor sau dispozi iilor sale. 
Activitatea Avocatului Poporului, a adjunc ilor s i i a salaria ilor care lucreaz  sub 
autoritatea acestora are caracter public. 

La cererea persoanelor lezate în drepturile i libert ile lor sau datorit  unor 
motive întemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confiden ial 
al activit ii sale86. Autorit ile publice sunt obligate s  comunice sau, dup  caz, s  
pun  la dispozi ia Avocatului Poporului, în condi iile legii, informa iile, documentele 
sau actele pe care le de in în leg tur  cu cererile care au fost adresate Avocatului 
Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribu iilor sale87. 

Avocatul Poporului este numit pe o durat  de 5 ani, pentru ap rarea drepturilor i 
a libert ilor persoanelor fizice. Adjunc ii Avocatului Poporului sunt specializa i pe 
domenii de activitate88. Avocatul Poporului î i exercit  atribu iile din oficiu sau la 
cererea persoanelor lezate în drepturile i în libert ile lor, în limitele stabilite de lege. 

Autorit ile publice sunt obligate s  asigure Avocatului Poporului sprijinul 
necesar în exercitarea atribu iilor sale89. Avocatul Poporului prezint  celor dou  
Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot con-
ine recomand ri privind legisla ia sau m suri de alt  natur , pentru ocrotirea drep-

turilor i a libert ilor cet enilor90. 
Avocatul Poporului are urm toarele atribu ii: 
- prime te i repartizeaz  cererile f cute de persoanele lezate prin înc lcarea 

drepturilor sau libert ilor cet ene ti de c tre autorit ile administra iei publice i 
decide asupra acestor cereri; 

- urm re te rezolvarea legal  a cererilor primite i cere autorit ilor sau func-
ionarilor administra iei publice în cauz  încetarea înc lc rii drepturilor i libert ilor 

cet ene ti, repunerea în drepturi a peti ionarului i repararea pagubelor; 
- formuleaz  puncte de vedere, la cererea Cur ii Constitu ionale; 
- poate sesiza Curtea Constitu ional  cu privire la neconstitu ionalitatea legilor, 

înainte de promulgarea acestora; 

                                                           
85 Art. 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea i func ionarea institu iei Avocatului 

Poporului. 
86 Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 35/1997. 
87 Art. 4 din Legea nr. 35/1997. 
88 Art. 58 din Constitu ia României. 
89 Idem, art. 59. 
90 Idem, art. 60. 
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- poate sesiza direct Curtea Constitu ional  cu excep ia de neconstitu ionalitate a 
legilor i ordonan elor; 

- în cazul sesiz rii privind excep ia de neconstitu ionalitate a legilor i ordonan-
elor care se refer  la drepturile i libert ile cet enilor, Curtea Constitu ional  va 

solicita i punctul de vedere al institu iei Avocatul Poporului; 
- Avocatul Poporului poate fi consultat de ini iatorii proiectelor de legi i ordo-

nan e, care, prin con inutul reglement rilor, privesc drepturile i libert ile cet e-
nilor, prev zute de Constitu ia României, de pactele i celelalte tratate interna ionale 
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte; 

- Avocatul Poporului poate media conflictele între cet eni i persoane juridice. 
Avocatul Poporului a organizat 15 birouri teritoriale pe structura organizatoric  a 

Cur ilor de apel. În exercitarea atribu iilor sale, Avocatul Poporului emite recoman-
d ri care nu pot fi supuse controlului parlamentar i nici controlului judec toresc. Cu 
toate acestea, îns  legea nu prevede sanc iuni în cazul în care aceste recomand ri nu 
sunt respectate. Primul Avocat al Poporului a pledat pentru eficientizarea institu iei 
prin includerea de sanc iuni pentru autorit ile publice i func ionarii publici care 
refuzau s  pun  în aplicare recomand rile Avocatului poporului, pentru posibilitatea 
avocatului poporului s  duc  în instan  autorit ile pentru a ob ine un r spuns la 
solicit rile sale sau pentru a interveni în fa a Cur ii Constitu ionale al turi de peti-
ionar91. Actualul Avocat al poporului vede institu ia ca pe una a medierii i a dialo-

gului92, în timp ce media i ONG-urile acuz  lipsa de activitate i politizarea insti-
tu iei93. 

Consider m c  Avocatul Poporului, într-o democra ie consolidat , este institu ia 
cea mai complex  i important  în ap rarea drepturilor i libert ilor cet ene ti.  

4. Consiliul Na ional al Audiovizualului  

Consiliul Na ional al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, este 
autoritate public  autonom  sub control parlamentar i garantul interesului public în 
domeniul comunic rii audiovizuale. Consiliul are competen e de a aplica sanc iuni 
contraven ionale operatorilor din domeniul audiovizual pentru emisiuni care con in 
mesaje discriminatorii. De asemenea, Consiliul poate promova campanii publice 
pentru respectarea principiului egalit ii de anse i al nediscrimin rii. Num rul sanc-
iunilor pe cazuri de discriminare aplicate de Consiliu în domeniul audiovizual se 

explic  i prin num rul redus de sesiz ri depuse la institu ia specializat .  
Consider m c  în cadrul Consiliului Na ional al Audiovizualului se impun luarea 

unor m suri de cre tere a capacit ii institu ionale în domeniul prevenirii i comba-
terii discrimin rii în audiovizual.  

                                                           
91 Raport Anual 1997-1998. 
92 Prezentare General  a institu iei la (http://www.avp.ro/) (10.11.2009) 
93 Voica Stelu a, Cosmeanu Marius, Avocatul poporului din România: omul invizibil, în 

Cotidianul, 23.11.2007, disponibil la (http://www.cotidianul.ro/avocatul_poporului_din_romania_ 

omul_invizibil-36054.html) (9.11.2009). 
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5. Inspec ia Muncii
94

  

Obiectivele principale ale activit ii Inspec iei Muncii sunt:  
- controlul aplic rii prevederilor legale referitoare la rela iile de munc , la secu-

ritatea i s n tatea în munc , la protec ia salaria ilor care lucreaz  în condi ii deo-
sebite i a prevederilor legale referitoare la asigur rile sociale; 

- informarea autorit ilor competente despre deficien ele legate de aplicarea 
corect  a dispozi iilor legale în vigoare;  

- furnizarea de informa ii celor interesa i despre cele mai eficace mijloace de 
respectare a legisla iei muncii; 

- asistarea tehnic  a angajatorilor i angaja ilor, pentru prevenirea riscurilor pro-
fesionale i a conflictelor sociale;  

- ini ierea de propuneri adresate Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale pentru 
îmbun t irea legisla iei existente i elaborarea de noi acte legislative în domeniu.  

În îndeplinirea obiectivelor de mai sus, Inspec ia muncii are, printre altele, urm -
toarele atribu ii: în domeniul stabilirii rela iilor de munc  controleaz : 

- încadrarea în munc  i încetarea activit ii persoanelor care desf oar  orice 
activitate în temeiul unui contract individual de munc  sau al unei conven ii civile de 
prest ri de servicii; 

- stabilirea i respectarea duratei timpului de lucru; 
- stabilirea i acordarea drepturilor salariale, precum i a celorlalte drepturi decur-

gând din munca prestat ; 
- accesul f r  nicio discriminare pe pia a muncii al tuturor persoanelor apte de 

munc , respectarea normelor specifice privind condi iile de munc  ale tinerilor, 
femeilor, precum i ale unor categorii de persoane defavorizate; 

- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legisla ia muncii i a clauzelor con-
tractelor colective de munc .  

Inspec ia Muncii coordoneaz  activitatea de instruire i informare a angaja ilor în 
domeniul securit ii, s n t ii i al rela iilor de munc  i urm re te activitatea de 
formare a speciali tilor în domeniu. Inspec ia Muncii are atribu ii de control în ceea 
ce prive te respectarea dispozi iilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i 
de tratament între femei i b rba i, în domeniul s u de competen 95. 

Având o reprezentare teritorial  la nivelul fiec rui jude  (Inspectoratele Terito-
riale de Munc ) apreciem c  Inspec ia Muncii este cea mai important  institu ie de 
implementare, monitorizare i control a principiului egalit ii de anse i al nediscri-
min rii în domeniul rela iilor de munc . Acest principiu este parte integrant  a legis-
la iei muncii. Angajatorii au o obliga ie de raportare c tre Inspec ia muncii. În cadrul 
acestui proces de raportare, pentru ob inerea unor baze de date cu privire la egalitatea 
de anse i de gen pe pia a muncii, Inspec ia muncii are posibilitatea s  solicite astfel 
de date angajatorilor. 

                                                           
94 Legea nr. 108/1999, republicat , pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii, 

M.Of. nr. 740 din 10 octombrie 2002. 
95 Art. 33 lit. c) din Legea nr. 202/2002, republicat , privind egalitatea de anse i de tra-

tament între femei i b rba i. 
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Inspectoratul Muncii este institu ia care poate controla i obliga angajatorii s  
implementeze principiul egalit ii de anse în cultura institu ional  a acestora.  

Din p cate îns , Inspec ia muncii nu controleaz  respectarea principiului egalit ii 
de anse decât pe criteriile gen i dizabilitate, îndeplinindu- i doar par ial atribu iile 
de control. De asemenea, în domeniile pe care le controleaz  se rezum  la a constata 
probleme în termeni generali i nu are ini iative de remediere a problemelor sesizate, 
conform legii96. Mai mult, printre directivele europene pe care le men ioneaz  în 
raportul s u anual ca fiind relevante în activitatea de control, inspec ia muncii nu 
men ioneaz  directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în 
favoarea tratamentului egal privind ocuparea for ei de munc  i condi iile de munc , 
transpus  în legisla ia româneasc  prin O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc-
ionarea tuturor formelor de discriminare97, dând astfel m sura în care inspectorii de 

munc  î i îndeplinesc atribu iile în acest domeniu. 

6. Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc  

Obiectivele principale ale Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc  
sunt:  

- institu ionalizarea dialogului social în domeniul ocup rii i form rii profe-
sionale; 

- aplicarea strategiilor în domeniul ocup rii i form rii profesionale; 
- aplicarea m surilor de protec ie social  a persoanelor neîncadrate în munc .  
Pentru realizarea serviciilor de ocupare i formare profesional  Agen ia Na ional  

pentru Ocuparea For ei de Munc  va respecta: 
- accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocup rii i form rii 

profesionale; 
- neutralitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori i for a de munc ; 
- orientarea activit ii c tre nevoile clien ilor prin întocmirea planurilor indivi-

duale de ac iune i promovarea unor servicii rapide i de calitate; 
- respectarea caracterului concuren ial al activit ilor de pe pia a muncii; 
- confiden ialitatea datelor personale ale clien ilor; 
- transparen a în activitatea desf urat  i în privin a rezultatelor ob inute; 
- descentralizarea serviciilor i a procesului de luare a deciziilor; 
- adaptabilitatea serviciilor la modific rile din mediul social i economic98. 
Cu toate c  Agen ia este obligat  s  respecte accesul nediscriminatoriu pe pia a 

muncii, este important de subliniat ce în elege Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , pe care o aplic  în 
acest sens ANOFM. Conform art. 4 alin. (1):  

                                                           
96 Raport de activitate a inspec iei muncii - 2008, conform conven iilor nr. 81 i 129 ale 

Organiza iei Interna ionale a Muncii, p. 4 i 68-69, disponibil la (http://www.inspectmun.ro/ 

RAPORT%20ANUAL/Raport%20IM%202008.pdf) (19.12.2009).  
97 Ibidem. 
98 Art. 100 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea 

ocup rii for ei de munc  (M.Of. nr. 103 din 6 februarie 2002). 
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În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discrimin ri pe 
criterii politice, de ras , na ionalitate, origine etnic , limb , religie, categorie social , 
convingeri, sex i vârst .  

Lista de criterii nu corespunde celei din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i 
sanc ionarea tuturor formelor de discriminare. Lipsesc, printre altele, criteriul dizabi-
lit ii, de i aceea i lege acord  facilit i celor care angajeaz  persoane cu handicap99, 
dar i criteriul orient rii sexuale, în condi iile în care România înregistreaz  cel mai 
mare grad de respingere a persoanelor de o alt  orientare sexual  din Uniunea Euro-
pean , iar discriminarea pe pia a muncii transform  comunitatea LGBT într-una 
invizibil 100. 

Procedurile privind accesul la m surile pentru stimularea ocup rii for ei de 
munc , modalit ile de finan are i instruc iunile de implementare a acestora vor fi 
elaborate de Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc , vor fi avizate de 
Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale i vor fi aprobate prin hot râre a Guver-
nului101. 

Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc  întocme te la sfâr itul 
fiec rui an bilan uri de ocupare, prin care se eviden iaz  efectele m surilor de sti-
mulare a ocup rii, realizate în perioada respectiv 102. Nici un astfel de bilan  nu apare 
pe pagina de web a Agen iei103. 

Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc  are reprezentare teritorial , 
la nivelul fiec rui jude  i constituie una dintre institu iile care pot s  ofere date 
relevante cu privire la categoriile de persoane neîncadrate în munc . În prezent îns , 
statisticile ANOFM arat  doar rata omajului, incluzând omajul feminin, deci rele-
vant doar pentru criteriul de gen. 

7. Autoritatea Na ional  pentru Persoanele cu Handicap (APNH), Direc-
iile Generale de Asisten  Social  i Protec ia Copilului i Serviciul Public 

de Asisten  Social  

Autoritatea Na ional  pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) este organ de 
specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , în subordinea 
Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. Autoritatea coordoneaz  la nivel 
central activit ile de protec ie si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, 
elaboreaz  politicile, strategiile i standardele în domeniul promov rii drepturilor 
persoanelor cu handicap, asigur  urm rirea aplic rii reglement rilor din domeniul 
propriu i controlul activit ilor de protec ie special  a persoanelor cu handicap104. 

                                                           
99 Art. 80 alin. (2). 
100 Danish Institute for Human Rights for the European Union Agency for Fundamental 

Rights, The social situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual 
orientation in Romania, 2009, disponibil la (http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ 

FRA-hdgso-part2-NR_RO.pdf). 
101 Art. 95 din Legea nr. 76/2002. 
102 Art. 96 alin. (1) din Legea nr. 76/2002. 
103 (www.anofm.ro) (19.12.2009) 
104 Art. 8 din Legea nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor 
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Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protec iei persoanelor cu handicap, 
Autoritatea îndepline te urm toarele func ii105: 

- strategie – prin care asigur  fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare 
Guvernului, precum i aplicarea strategiei na ionale în domeniu i a programelor de 
reform  în domeniul protec iei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea 
tratatelor interna ionale la care România este parte; 

- reglementare – prin care asigur  elaborarea cadrului normativ necesar în vederea 
realiz rii obiectivelor Strategiei na ionale privind protec ia special  i integrarea 
social  a persoanelor cu handicap i armoniz rii legisla iei interne cu principiile i 
normele tratatelor interna ionale la care România este parte;  

- administrare – prin care asigur  gestionarea bunurilor din domeniul public i 
privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosin , dup  caz;  

- de autoritate de stat – prin care exercit  controlul asupra modului în care sunt 
respectate i promovate de c tre institu iile publice i celelalte persoane juridice, 
drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legisla ia în vigoare;  

- reprezentare – prin care asigur , în domeniul s u de activitate, reprezentarea pe 
plan intern i extern a statului român. 

La nivel local, principalele atribu ii în domeniu revin Direc iilor Generale de 
Asisten  Social  i Protec ia Copilului – DGASPC, înfiin at  în subordinea consi-
liilor jude ene respectiv a consiliilor locale ale municipiului Bucure ti prin comasarea 
serviciului public de asisten  social  i a serviciului public specializat pentru 
protec ia copilului la nivelul jude ului, cu rolul de a asigura la nivel jude ean, printre 
altele, aplicarea la nivel jude ean respectiv la nivelul sectoarelor Municipiului Bucu-
re ti, politicile i strategiile de asisten  social  în domeniul persoanelor cu han-
dicap.106 Mai precis, în acest domeniu, DGASPC îndepline te urm toarele atribu ii107 
în domeniul protec iei persoanei adulte: 

a) completeaz  evaluarea situa iei socio-economice a persoanei adulte aflate în 
nevoie, a nevoilor i resurselor acesteia. Asigur  furnizarea de informa ii i servicii 
adecvate în vederea refacerii i dezvolt rii capacit ilor individuale i ale celor 
familiale necesare pentru a dep i cu for e proprii situa iile de dificultate, dup  epui-
zarea m surilor prev zute în planul individualizat privind m surile de asisten  social ; 

b) verific  i reevalueaz  trimestrial i ori de câte ori este cazul modul de îngrijire 
a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o m sur  de asisten  social  
într-o institu ie, în vederea men inerii, modific rii sau revoc rii m surii stabilite; 

c) asigur  m surile necesare pentru protec ia în regim de urgen  a persoanei adulte 
aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea i asigurarea func ion rii în structura pro-
prie a unor centre specializate; 

                                                                                                                                                
cu handicap, republicat  în M.Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008. 

105 Art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 14/2003 privind înfiin area, organizarea i func ionarea 
Autorit ii Na ionale pentru persoanele cu handicap. 

106 H.G. nr. 1434/2004 privind atribu iile i regulamentul cadru de organizare i func io-
nare ale direc iei generale de asisten  social  i protec ia copilului, republicat  în M.Of.  
nr. 547 din 21 iulie 2008. 

107 Conform art. 2 din H.G. nr. 1434/2004. 
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d) depune diligen ele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform pla-
nului individualizat privind m surile de asisten  social ; 

e) coordoneaz  i sprijin  activitatea autorit ilor administra iei publice locale din 
jude  în domeniul asisten ei sociale i protec iei copilului; 

f) evalueaz  i preg te te persoane, identificate de serviciul public local de asis-
ten  social , care pot deveni asisten i personali ai persoanelor cu handicap i supra-
vegheaz  activitatea acestor asisten i; 

g) asigur  acordarea i plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu 
handicap; 

h) sprijin  i dezvolt  un sistem de informare i de consultan  accesibil persoa-
nelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap i oric ror persoane 
aflate în nevoie, precum i familiilor acestora, în vederea exercit rii tuturor drep-
turilor prev zute de actele normative în vigoare; 

i) ac ioneaz  pentru promovarea alternativelor de tip familial la protec ia institu-
ionalizat  a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 

j) organizeaz  activitatea de selectare i angajare a personalului din aparatul pro-
priu i institu iile/ serviciile din subordine, de evaluare periodic  i de formare con-
tinu  a acestuia; 

k) asigur  serviciile administrative i de secretariat ale comisiei pentru protec ia 
copilului respectiv ale comisiei de expertiz  medical  a persoanelor adulte cu 
handicap. 

Tot în subordinea consiliilor jude ene se înfiin eaz  prin hot râre a acestora, 
comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul i ce se ocup  cu înca-
drarea persoanelor în grad de handicap108. 

Tot la consiliului local se afl  Serviciul public de asisten  social 109 ce realizeaz  
m surile de asisten  social  în domeniul protec iei copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum i a oric ror per-
soane aflate în nevoie110. 

Conform regulamentului cadru, Serviciul desf oar  activit i în urm toarele 
domenii111: 

 
A. În domeniul protec iei persoanelor adulte 
a) evalueaz  situa ia socio-economic  a persoanei, identific  nevoile i resursele 

acesteia; 
b) identific  situa iile de risc i stabile te m suri de preven ie i de reinser ie a 

persoanelor în mediul familial natural i în comunitate; 
c) elaboreaz  planurile individualizate privind m surile de asisten  social  pentru 

prevenirea sau combaterea situa iilor de risc social inclusiv interven ii focalizate 

                                                           
108 Art. 13 din O.G. nr. 14/2003 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Autorit ii 

Na ionale pentru persoanele cu handicap (M.Of. nr. 63 din 1 februarie 2003). 
109 H.G. nr. 90/2003 actualizat  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i 

func ionare a serviciului public de asisten  social  (M.Of. nr. 81 din 7 februarie 2003). 
110 Art. 2 alin (2) din Regulamentul-cadru. 
111 Art. 3 alin (2) din Regulamentul-cadru. 
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pentru consumatorii de droguri, alcool, precum i pentru persoanele cu probleme 
psihosociale; 

d) organizeaz  acordarea drepturilor de asisten  social  i asigur  gratuit con-
sultan a de specialitate în domeniul asisten ei sociale, colaboreaz  cu alte institu ii 
responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

e) organizeaz  i r spunde de plasarea persoanei într-o institu ie de asisten  
social  i faciliteaz  accesul acesteia în alte institu ii specializate (spitale, institu ii de 
recuperare etc.); 

f) evalueaz  i monitorizeaz  aplicarea m surilor de asisten  social  de care 
beneficiaz  persoana precum i respectarea drepturilor acesteia; 

g) asigur  consiliere i informa ii privind problematica social  (probleme fami-
liale, profesionale, psihologice, de locuin , de ordin financiar i juridic etc.); 

h) asigur  prin instrumente i activit i specifice asisten ei sociale prevenirea i 
combaterea situa iilor care implic  risc crescut de marginalizare i excludere social , 
cu prioritate a situa iilor de urgen ; 

i) asigur  rela ionarea cu diversele servicii publice sau alte institu ii cu respon-
sabilit i în domeniul protec iei sociale; 

j) realizeaz  eviden a beneficiarilor de m suri de asisten  social ; 
k) dezvolt  parteneriate i colaboreaz  cu organiza ii neguvernamentale i cu al i 

reprezentan i ai societ ii civile în vederea acord rii i diversific rii serviciilor sociale, 
în func ie de realit ile locale, pentru persoanele cu handicap i persoanele vârstnice; 

l) colaboreaz  cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea 
dezvolt rii de programe de asisten  social  de interes local; 

m) sus ine financiar i tehnic realizarea activit ilor de asisten  social , inclusiv 
serviciile sociale acordate la domiciliu sau în institu ii; 

n) asigur  sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin 
realizarea unei re ele eficiente de asisten i personali i îngrijitori la domiciliu pentru 
ace tia; 

o) sprijin  activitatea unit ilor protejate pentru persoanele cu handicap; 
p) asigur  amenaj rile teritoriale i institu ionale necesare, astfel încât s  fie per-

mis accesul neîngr dit al persoanelor cu handicap; 
q) asigur  realizarea activit ilor de asisten  social , în conformitate cu respon-

sabilit ile ce îi revin, stabilite de legisla ia în vigoare. 
 
B. În domeniul institu iilor de asisten  social  publice sau private 
a) înfiin eaz  i organizeaz  institu ii de asisten  social , în func ie de nevoi i de 

num rul de poten iali beneficiari; 
b) finan eaz  sau cofinan eaz  institu iile de asisten  social ; 
c) asigur  resursele tehnice, materiale i de personal necesare pentru buna func-

ionare a institu iilor de asisten  social , în conformitate cu standardele de calitate 
aprobate; 

d) evalueaz  i monitorizeaz  activitatea desf urat  în cadrul institu iilor de asis-
ten  social  în conformitate cu responsabilit ile stabilite de legisla ia în vigoare; 

e) controleaz  modul de utilizare a fondurilor acordate institu iilor de asisten  
social  de la bugetul local; 
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f) dezvolt  i diversific , singur sau în parteneriat cu organiza iile neguvernamen-
tale, serviciile acordate în cadrul institu iilor de asisten  social , în vederea cre terii 
calit ii vie ii persoanelor asistate. 

8. Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Drepturilor Copilului (ANPDC) 

i Direc iile Generale de Asisten  Social  i Protec ia Copilului 

Misiunea Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Drepturilor Copilului (ANPDC) 
este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor i de a lua toate m surile 
pentru a contribui la crearea unei societ i demne pentru copii, implicând în acest pro-
ces autorit ile administra iei publice locale i centrale, societatea civil , p rin ii i copiii. 

Constituit  în baza prevederilor Legii nr. 275/2004, odat  cu intrarea în vigoare a 
pachetului legislativ privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, prin 
reorganizarea Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Copilului i Adop ie, ANPDC 
asigur  respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului, prin interven ia, în 
condi iile legii, în procedurile administrative i judiciare privind respectarea i 
promovarea drepturilor copilului. 

Autoritatea este organizat  i func ioneaz  ca organ de specialitate al adminis-
tra iei publice centrale, cu personalitate juridic , în subordinea Ministerului Muncii, 
Solidarit ii Sociale i Familiei. 

La nivel local, în subordinea consiliului jude ean i, respectiv, a consiliilor locale 
ale sectoarelor municipiului Bucure ti func ioneaz  Comisia pentru protec ia copi-
lului, ca organ de specialitate al acestora, f r  personalitate juridic , având urm -
toarele atribu ii principale:  

- stabilirea încadr rii în grad de handicap i orientarea colar  a copilului;  
- pronun area, în condi iile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare la 

stabilirea unei m suri de protec ie special  a copilului;  
- solu ionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal;  
- alte atribu ii prev zute de lege112. 
Organizarea i metodologia de func ionare a Comisiei pentru protec ia copilului 

se reglementeaz  prin hot râre a Guvernului. Serviciul public specializat pentru pro-
tec ia copilului, existent în subordinea consiliilor jude ene i a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucure ti, precum i serviciul public de asisten  social  de 
la nivelul jude elor i sectoarelor municipiului Bucure ti se reorganizeaz  ca direc ie 
general  de asisten  social  i protec ia copilului.  

Direc ia general  de asisten  social  i protec ia copilului este institu ie public  
cu personalitate juridic , înfiin at  în subordinea consiliului jude ean, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure ti, care preia, în mod cores-
punz tor, func iile serviciului public de asisten  social  de la nivelul jude ului i, 
respectiv, atribu iile serviciului public de asisten  social  de la nivelul sectoarelor 
municipiului Bucure ti113. 

                                                           
112 Art. 100 din Legea nr. 275/2004. 
113 H.G. nr. 1434/2004. 
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În domeniul protec iei copilului, DGASPC îndepline te urm toarele atribu ii114: 
1. întocme te raportul de evaluare ini ial  a copilului i familiei acestuia i pro-

pune stabilirea unei m suri de protec ie special ; 
2. monitorizeaz  trimestrial activit ile de aplicare a hot rârilor de instituire a 

m surilor de protec ie special  a copilului; 
3. identific  i evalueaz  familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul; 
4. monitorizeaz  familiile i persoanele care au primit în plasament copii, pe 

toat  durata acestei m suri; 
5. identific , evalueaz  i preg te te persoane care pot deveni asisten i maternali 

profesioni ti, în condi iile legii, încheie contracte individuale de munc  i asigur  for-
marea continu  de asisten i maternali profesioni ti atesta i, evalueaz  i monitori-
zeaz  activitatea acestora; 

6. acord  asisten  i sprijin p rin ilor copilului separat de familie, în vederea 
reintegr rii în mediul s u familial; 

7. reevalueaz , cel pu in o dat  la 3 luni i ori de câte ori este cazul, împrejur rile 
care au stat la baza stabilirii m surilor de protec ie special  i propune, dup  caz, 
men inerea, modificarea sau încetarea acestora; 

8. îndepline te demersurile vizând deschiderea procedurii adop iei interne pentru 
copiii afla i în eviden a sa; 

9. identific  familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc s  
adopte copii; evalueaz  condi iile materiale i garan iile morale pe care acestea le 
prezint  i elibereaz  atestatul de familie sau de persoan  apt  s  adopte copii; 

10.  monitorizeaz  evolu ia copiilor adopta i, precum i a rela iilor dintre ace tia i 
p rin ii lor adoptivi; sprijin  p rin ii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obliga iei de 
a-l informa pe acesta c  este adoptat, de îndat  ce vârsta i gradul de maturitate ale 
copilului o permit; 

11.  îndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege. 

9. Departamentul pentru Rela ii Interetnice 

Departamentul pentru Rela ii Interetnice (în continuare DRI) este o structur  
guvernamental  care are misiunea de a promova diversitatea etnic  din România prin 
consolidarea i l rgirea cadrului de protec ie oferit societ ii multiculturale. În acest 
scop, ini iaz  i dezvolt  programe menite s  îmbun t easc  sistemul de protec ie a 
minorit ilor na ionale, elaboreaz  strategii pentru combaterea rasismului i xeno-
fobiei i sprijin  organiza iile active în acest domeniul115. 

10. Agen ia Na ional  pentru Romi – ANR i Strategia Guvernului 
României de îmbun t ire a situa iei romilor 

Agen ia Na ional  pentru Romi este structura guvernamental  de reprezentare a 
romilor în plan na ional. Institu ia func ioneaz  ca organ de specialitate al admi-
nistra iei publice centrale, cu personalitate juridic , în subordinea Guvernului i este 
coordonat  de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului116.  
                                                           

114 Conform art. 2 lit. b) din H.G. nr. 1434/2004. 
115 (http://www.dri.gov.ro/) 
116 (http://www.anr.gov.ro/) 
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Agen ia aplic , coordoneaz , monitorizeaz  i evalueaz  m surile din domeniile 
sectoriale de interven ie social , cuprinse în Strategia Guvernului României de îmbu-
n t ire a situa iei romilor, aprobat  prin H.G. nr. 430/2001, modificat  prin H.G.  
nr. 522/2006. Structurile de implementare a Strategiei sunt:  

- Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi format din secretari de stat 
ai ministerelor ce implementeaz  Strategia, i reprezentantul ANR care coordoneaz  
i controleaz  implementarea Strategiei; 

- Comisiile ministeriale pentru romi organizate la nivelul fiec rui minister relevant; 
- Birourile jude ene pentru romi; 
- Exper ii locali pentru problemele romilor. 
Aceast  ordine institu ional  este deficitar  din perspectiva posibilit ii de imple-

mentare, ANR neavând autoritatea i for a necesare s  controleze activitatea minis-
terelor în implementarea Strategiei. Nu exist  o evaluare oficial  a rezultatelor imple-
ment rii Strategiei. 

În exerci iul atribu iilor sale, ANR ini iaz , particip  i promoveaz , împreun  cu 
institu iile i organiza iile neguvernamentale specializate, ac iuni, proiecte i pro-
grame sectoriale, în scopul îmbun t irii situa iei romilor. ANR func ioneaz  al turi 
de structura central  cu 8 birouri regionale organizate pe structura regiunilor de 
dezvoltare economic .  

11. Inspec ia Social  

Inspec ia social  are un rol important în combaterea discrimin rii, deoarece, în 
exercitarea func iei de control, printre altele are i urm toarele atribu ii:117 

- controleaz  respectarea prevederilor legale privind accesul egal i nediscri-
minatoriu al cet enilor la drepturile sociale; 

- sesizeaz  organele competente în cazul constat rii înc lc rii altor dispozi ii 
legale decât cele aplicabile în domeniul s u de activitate, dac  exist  indicii temei-
nice c  aceste fapte întrunesc elemente constitutive ale unor infrac iuni 

- monitorizeaz  modul în care entit ile supuse inspec iei respect  dispozi iile 
legale cu privire la realizarea adapt rilor în vederea accesului neîngr dit al persoanei 
cu handicap i face propuneri de remediere/ sanc ionare. 

În exercitarea func iei de evaluare, are urm toarele atribu ii118: 
- realizeaz  evaluarea performan ei i eficien ei furnizorilor de servicii în raport 

cu respectarea standardelor de calitate din domeniul asisten ei sociale; 
- elaboreaz  propuneri i recomand ri de îmbun t ire a cadrului legal i institu-

ional, precum i a sistemului de finan are aferent domeniului asisten ei sociale; 
- evalueaz  impactul politicilor sociale în ceea ce prive te eficien a programelor 

de presta ii i servicii sociale. 
În exercitarea func iei de consiliere, are urm toarele atribu ii119: 

                                                           
117 Art. 10 pct. A din H.G. nr. 1059/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

i func ionare al Inspec iei Sociale. 
118 Idem, pct. B. 
119 Idem, pct. C. 
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- acord  îndrum rile i recomand rile necesare îmbun t irii activit ilor i reme-
dierii deficien elor constatate ca urmare a activit ilor de evaluare i control; 

- asigur  îndrumarea metodologic  privind respectarea standardelor de calitate a 
serviciilor sociale; 

- asigur  consiliere în vederea prevenirii s vâr irii faptelor de înc lcare a pre-
vederilor legale. 

De la 1 ianuarie 2007 Inspec ia Social  a preluat atribu iile i responsabilit ile 
referitoare la inspec ie, precum i personalul aferent de la Autoritatea Na ional  
pentru Persoane cu handicap i de la Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Dreptu-
rilor Copilului120. Prin toate aceste func ii, Inspec ia Social  se afl  în pozi ia de a 
preveni i combate discriminarea i de a promova egalitatea de anse i de gen având 
posibilitatea unei abord ri integrate – mainstreaming – a egalit ii în întreg sistemul 
de asisten  social  pornind de la oameni la mecanisme i proceduri de interac iune i 
interven ie, în vederea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. 

12. Strategia na ional  de implementare a m surilor de prevenire i 
combatere a discrimin rii (2007-2013) 

Strategia, elaborat  de Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii în 
2007 pentru perioada 2007-2013, are ca scop, conform art. 3 alin. (1), stabilirea unor 
linii directoare de ac iune în domeniul prevenirii i combaterii discrimin rii i dez-
voltarea unei societ i incluzive i interculturale i este bazat  pe politici care pro-
moveaz  interac iunea, egalitatea de anse, în elegerea reciproc  i respectul. 

Pentru îndeplinirea scopului, CNCD î i propune, conform art. 3 alin. (2) din 
Strategie: 

- s  construiasc  i s  consolideze un sistem na ional eficient pentru prevenirea 
discrimin rii, prin stabilirea unor standarde în materia nediscrimin rii prin legisla ia 
i jurispruden a CNCD, respectiv prin dezvoltarea capacit ii institu ionale a CNCD; 

- s  adapteze i s  îmbun t easc  procedurile de solu ionare a peti iilor privind 
acte sau fapte de discriminare, prin: îmbun t irea managementului peti iilor indivi-
duale i a solu ion rii, reac ia prompt  împotriva actelor de discriminare, u urarea 
procedurilor în vederea asigur rii accesului i a garant rii unui remediu efectiv 
pentru drepturile înc lcate, asigurarea unei rela ion ri interdependente între activi-
t ile de prevenire i cele de combatere a discrimin rii; 

- s  consolideze cooperarea cu societatea civil , institu iile administra iei publice 
centrale, locale i mass-media, prin: atingerea unui impact mai mare asupra grupu-
rilor, comunit ilor i a sectoarelor/ domeniilor de aplicare a legisla iei antidiscrimi-
nare, con tientizarea de c tre func ionarii publici a efectelor discrimin rii i asigura-
rea unei mai bune cunoa teri a drepturilor, precum i a unei abord ri multisectoriale; 

- s  creasc  gradul de cunoa tere al publicului cu privire la fenomenul discri-
min rii, prin: mediatizarea cazurilor de discriminare solu ionate de CNCD, crearea 
unui impact mai mare i eficientizarea folosirii resurselor proprii, precum i con-
tientizarea de c tre public a problemelor discrimin rii, institu ia specializat  în 

domeniu i ob inerea remediului dreptului înc lcat prin discriminare. 
Obiectivele Strategiei sunt urm toarele: 

                                                           
120 Art. 50 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul na ional de asisten  social . 
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- protec ie efectiv  i remediu împotriva discrimin rii; 
- asigurarea incluziunii i a egalit ii de anse în domeniul economic i în materie 

de angajare i profesie; 
- asigurarea egalit ii în acces, participare i rezultate în ceea ce prive te serviciile 

publice i private destinate publicului larg; 
- intensificarea recunoa terii i con tientiz rii diversit ii având ca int  media, 

cultura i sportul; 
- concentrarea eforturilor c tre aplicarea unei politici de toleran  zero fa  de 

orice forme de discriminare în societatea româneasc . 
Fiecare obiectiv este detaliat în priorit i prezentate într-un context specific ce 

explic  importan  priorit ii pentru egalitatea de anse i fiecare prioritate este 
urmat  de enumerarea unor m suri concrete.  

Aplicarea strategiei se va face cu implicarea beneficiarilor, a grupurilor vulne-
rabile, conform art. 30. Articolul 31 men ioneaz  îns  c  Strategia depinde de cola-
borarea multor altor autorit i în toate etapele ei: 

În vederea implement rii SNImPCD exist  un num r de actori cheie a c ror 
participare condi ioneaz  succesul acesteia. Actori-cheie identifica i în acest proces 
sunt: institu iile centrale i locale, institu iile specializate, institu ii cu experien  în 
domeniu, organiza ii neguvernamentale i orice entit i legal constituite care au un 
interes în prevenirea i combaterea discrimin rii. 

Contribu ia acestor actori-cheie are în vedere: 
- participarea în coordonare, cooperare i colaborare prin structurile stabilite de 

strategie; dezvoltarea i participarea la implementarea m surilor prev zute în strategie; 
- participarea la diseminarea strategiei în rândul grupurilor vulnerabile discrimin rii; 
- participarea în monitorizare i revizuirea strategiei. 
Din p cate, pân  acum, Strategia a r mas o declara ie de bune inten ii, ea fiind 

implementat  doar pe componentele unde CNCD a avut competen  direct , i în 
condi iile sc derii bugetului CNCD în 2008121. 

13. Raportul Na ional Strategic pentru Protec ie Social  i Incluziune 
Social  

Astfel de rapoarte sunt elaborate de c tre fiecare stat membru UE, în conformitate 
cu o serie de îndrum ri specifice venind de la Comisia European , printre care se afl  
i abordarea integratoare a non-discrimin rii.  

„Raportul Strategic Na ional cu privire la Protec ia Social  i Incluziunea Social  
(2008-2010)” al Guvernului României pentru 2008122 realizeaz  o anumit  evaluare a 
evenimentelor ce au avut loc de la planul din 2006 i stabile te noile priorit i: cre -
terea nivelului de ocupare a for ei de munc  pentru persoanele defavorizate; pro-
movarea politicilor familiale integrate prin promovarea unui pachet de m suri efi-
ciente privind beneficiile i serviciile sociale; continuarea eforturilor de îmbun t ire 

                                                           
121 Raport de activitate CNCD 2008, disponibil la (www.cncd.org.ro) (9.11.2009). 
122 Raport disponibil la (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/ 

Incluziune%20si%20asistenta%20sociala/Raportari%20si%20indicatori/170609Raportul%2

02008%20-%202010%20Final%20octombrie%202008_doc.pdf) (9.11.2010). 
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a calit ii vie ii cet enilor romi. De i strategia este direc ionat  c tre grupurile vul-
nerabile, aceste grupuri sunt luate în considerare din punct de vedere economic, iar 
discriminarea nu este abordat  în calitate de factor determinant al vulnerabilit ii. 

Cu toate acestea, ac iunile enumerate în vederea atingerii obiectivelor respective, 
precum i lipsa unor linii bugetare bine stabilite nu conduc efectiv la o strategie coe-
rent , cu obiective clare, cuantificate, cu indicatori i monitorizare pentru fiecare 
prioritate identificat  sau cu instrumente pentru o abordare integratoare a antidiscri-
min rii i a egalit ii de anse între b rba i si femei ata ate ac iunilor (nu politicilor, 
conform cerin elor Comisiei) propuse. Monitorizarea i evaluarea planurilor este în 
responsabilitatea Guvernului, care, conform Strategiei pentru 2008, înc  se afl  în 
procesul de stabilire a mecanismelor de monitorizare. 

Evaluarea realizat  pentru perioada 2006-2008 arat  c  grupurile vulnerabile care 
au f cut obiectul diferitelor m suri în perioada 2006-2008 au fost: tineri proveni i din 
centrele de plasament, tineri cu copii în grij , familii cu copii sau familii nou-for-
mate, persoane cu handicap, vârstnici, oameni f r  locuin  i victime ale violen ei 
domestice. Din cauza lipsei obiectivelor specifice, evaluarea reprezint  doar o enu-
merare a proiectelor realizate sau a programelor elaborate, cu indicatori ai rezul-
tatelor de output care au demonstrat un progres considerabil în anumite cazuri, îns  
f r  evaluarea efectiv  a eficien ei sau impactului acestora, luând în calcul i amploa-
rea problemei în cauz .  

Perioada 2006-2008 a fost utilizat  i pentru stabilirea mecanismelor de moni-
torizare care se afl  înc  în procesul de a deveni func ionale. Evaluarea situa iei 
romilor poate fi considerat  ofensatoare pentru comunitatea rom , având în vedere 
c , dup  aproape 7 ani de la adoptarea unei strategii pentru romi, guvernul înc  sus-
ine c  nu are datele necesare i citeaz  selectiv dintr-un studiu cu privire la situa ia 

romilor pentru a face situa ia s  par  mai pu in disperat  decât este în realitate123. 
Raportul comun al Comisiei, ce evalueaz  strategia, o nume te „declara ie de 

bune inten ii” i nu ac iuni concrete, dar i lipsa unor obiective cuantificabile. Rapor-
tul mai acuz  abordarea descriptiv  i nu analitic , lipsa posibilit ii de evaluare a 
impactului, dar i lipsa consult rii cu actorii relevan i i cu societatea civil  în elabo-
rarea strategiei124. 

14. Alte institu ii cu activitate important  în domeniul egalit ii de anse 
i de gen  

Parlamentul României, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului 
român i unica autoritate legiuitoare a rii, desf oar  o activitate important  în 
domeniul implement rii egalit ii de anse i de gen. În calitate de autoritate legiui-
toare, Parlamentul are posibilitatea s - i exercite rolul preventiv prin adoptarea unor 
legi f r  prevederi discriminatorii. De asemenea, Parlamentul poate proceda la 

                                                           
123 Studiul respectiv este G. Fleck, C. Rughinis (eds.), Vino mai aproape. Incluziunea i 

excluziunea romilor în societatea româneasc  de azi: Agen ia Na ional  pentru Romi, 2008,  
p. 100-101. 

124 Raportul este disponibil la (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=757&langId=en) 
(9.11.2010). 
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îmbun t irea legisla iei în vigoare în domeniul egalit ii de anse i de gen. Parla-
mentul are i un rol de control al puterii executive i al autorit ilor publice din 
subordine în privin a adopt rii i implement rii de politici publice în domeniul egali-
t ii de anse i de gen.  

Puterea judec toreasc  are un rol esen ial în interpretarea principiului egalit ii de 
anse i de gen în cazurile supuse judec ii i prin activitatea pe care o desf oar  

produce jurispruden a de specialitate. Astfel, i din aceast  perspectiv  este impor-
tant  specializarea magistra ilor i a avoca ilor în acest domeniu.  

Guvernul României, în calitatea de putere executiv , r spunde de elaborarea i 
implementarea strategiilor privind egalitatea de anse i de gen, respectiv r spunde 
de controlul respect rii principiului egalit ii de anse i al nediscrimin rii.  

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii ca autoritate central , respectiv prin 
Inspectoratele colare Jude ene la nivel local, au atribu ii în implementarea în siste-
mul de înv mânt al principiului egalit ii de anse i de gen. Principiul egalit ii de 
anse i de gen trebuie implementat atât în cazul beneficiarilor din sistemul de edu-

ca ie, cât i în cultura institu ional  a sistemului de înv mânt.  
Autorit ile locale (consilii locale i jude ene) au responsabilit i în implemen-

tarea principiului egalit ii de anse la nivelul comunit ilor locale.  

IV. Concluzii  

România a creat un cadru legal complex i complementar în domeniul egalit ii 
de anse i de gen. Principiul egalit ii de anse i de gen, al nediscrimin rii este 
legiferat în fiecare palier al ierarhiei legilor, începând cu Legea fundamental , legea-
cadru de prevenire i sanc ionare a discrimin rii, în legile care reglementeaz  dome-
nii de activitate sau rela ii sociale speciale, respectiv în actele normative care ofer  
protec ie diferitelor categorii de persoane din societate.  

Protec ia egal  a legii se concretizeaz  prin urm toarele obliga ii ale statului român: 
- de a se ab ine de la tratamentul diferen iat nejustificat în procesul de adoptare i 

aplicare a legii; 
- de a interzice i sanc iona prin lege discriminarea; 
- de a crea remedii legale eficiente pentru victimele discrimin rii. 
Procesul accelerat de adoptare a cadrului legislativ în domeniul egalit ii de anse 

i de gen a creat pe anumite paliere o supralegiferare, conflicte de competen e pozi-
tive i negative, respectiv dificult i de interpretare, atât pentru cet eni cât i pentru 
autorit ile publice. Lipsa de dezbatere public  suficient  a legisla iei în domeniul 
egalit ii de anse i de gen este una dintre cauzele asimil rii sc zut  a acestor acte 
normative de c tre cet eni.  

În privin a sistemului institu ional putem s  constat m c  toate cele trei puteri ale 
statului au atribu ii de implementare în domeniul egalit ii de anse i de gen: puterea 
judec toreasc , puterea legislativ  i puterea executiv . Clasificând institu iile supuse 
analizei, constat m c  dispunem de institu ii: 

- cu atribu ii principale în domeniu; 
- cu atribu ii pe anumite criterii de discriminare; 
- cu atribu ii de control i sanc ionare; 
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- cu atribu ii de preven ie; 
- cu atribu ii de elaborare i implementare a politicilor publice. 
Sistemul institu ional are un caracter centralizat pronun at, institu iile la nivel 

local sunt în majoritatea lor prestatoare de servicii pentru categorii de persoane aflate 
sub protec ia statului.  

Existen a a numeroase institu ii cu atribu ii în implementarea principiului egalit -
ii de anse i de gen implic  i o necesitate de comunicare i colaborare a acestora. 

Chiar dac  rezultatele sondajelor de opinie arat  o evolu ie pozitiv  a percep iilor i 
comportamentelor în societate în problema discrimin rii, datele indic  un procent 
ridicat de comportament discriminatoriu în societate în func ie de criteriile de discri-
minare. Aceast  realitate demonstreaz  c  adoptarea cadrului legal i crearea sistemu-
lui institu ional în domeniul egalit ii de anse i de gen nu a condus automat la trans-
ferarea acestor valori fundamentale ale drepturilor omului în comportamentul cet enilor.  

Înainte îns  de a îmbun t ii exprimarea principiului egalit ii de anse i de gen 
în comportamentul masei critice a cet enilor este necesar s  evalu m gradul de asi-
milare a acestui principiu de c tre institu iile publice i de introducere în propria cul-
tur  organiza ional  a acestuia.  

O problem  general  a sistemului na ional românesc în domeniul egalit ii de 
anse, dup  cum se poate observa mai sus, pleac  de la o abordare a politicilor 

publice române ti care vede incluziunea social  separat de combaterea discrimin rii. 
Exemplul cel mai elocvent este felul în care este conceput Raportul Na ional Stra-
tegic privind Protec ia Social  i Incluziunea Social  al României125. În momentul în 
care discriminarea nu este privit  drept una dintre cauzele excluziunii sociale, unele 
grupuri vulnerabile, spre exemplu pe criteriul orient rii sexuale, sunt excluse din 
strategia de incluziune social . De asemenea, ignorând efectele discrimin rii, masu-
rile pozitive de activare social  cuplate cu m suri de combatere a discrimin rii nu par 
s  fac  parte din sistemul na ional de incluziune social . Exemplele altor ri euro-
pene, cât i orientarea Uniunii Europene spre „equality mainstreaming”, adic  intro-
ducerea problemelor legate de egalitatea de anse în toate domeniile i politicile 
publice, pentru ca principiul egalit ii de anse s  penetreze cu adev rat sistemul, nu 
par a fi în elese de c tre cei care elaboreaz  legisla ie i politici în România. Excep ia 
o face Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii care a elaborat în anul 
2007, o Strategie Na ional  de implementare a m surilor de prevenire i combatere a 
discrimin rii126, un document ce vizeaz  toate domeniile vie ii sociale i men ioneaz  
m suri concrete, având abordarea „equality mainstreaming”. Implementarea acestei 
strategii ine îns  de cooperarea inter-institu ional , cât i de capacitatea de coordo-
nare a CNCD. Pe fondul sc derii bugetului CNCD în anul 2008, cât i în lipsa coo-
per rii din partea altor institu ii, Strategia a fost implementat  doar punctual, pe ele-
mente ce au inut de mandatul punctual al CNCD. 

                                                           
125 Disponibil la (http://www.mmuncii.ro/ro/628-view.html) (9.11.2009). 
126 Ordinul nr. 286/2007 privind aprobarea Strategiei na ionale de implementare a m su-

rilor de prevenire i combatere a discrimin rii (M.Of. nr. 674 din 3 octombrie 2007). 


