CSABA Asztalos Ferenc

Analiza diagnostic a cadrului legal úi instituĠional în domeniul
egalităĠii de úanse úi de gen în România1
I. Introducere
Integrarea României în Uniunea Europeană a presupus adoptarea úi aplicarea
acquis-ului comunitar aferent capitolelor de negociere, proces cu efecte pe termen
mediu úi 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 efectivă a legislaĠiei Uniunii Europene, iar în foarte
multe cazuri a determinat improvizaĠii juridice. Or, ideile juridice nu se improvizează. „Juridicul e în primul rând un social verificat úi acceptat. Juridicul nu anticipează, ci consacră. De aici stabilitatea ordinii juridice. În acest domeniu improvizaĠia e sursă de anarhie”2.
Materialul de faĠă constituie o analiză a sistemului legal úi instituĠional în domeniul egalităĠii de úanse úi de gen în România úi are scopul de prezenta instrumentele
juridice aflate la dispoziĠia cetăĠenilor, a organizaĠiilor neguvernamentale úi a instituĠiilor publice în demersul lor de a implementa în societate principiul egalităĠii de
úanse úi de gen. Evaluarea critică a acestui domeniu oferă noi soluĠii pentru îmbunătăĠirea úi accelerarea procesului de implementare a egalităĠii de úanse úi de gen.
II. Cadrul legal în domeniul egalităĠii de úanse úi de gen
Analiza cadrului legal în domeniul egalităĠii de úanse úi de gen în România presupune studierea principialului izvor de drept intern: legea. În sistemul de drept din
România legile pot fi clasificate după cum urmează: ConstituĠia, legi constituĠionale,
legi organice, legi ordinare, ordonanĠe úi hotărâri ale Guvernului.
Din interpretarea dispoziĠiilor art. 11, art. 20, respectiv art. 148 din ConstituĠia
României din 31 octombrie 20033, referitoare la raportul dintre reglementările interne
úi cele internaĠionale constatăm că tratatele internaĠionale în domeniul drepturilor
fundamentale ale omului au prioritate faĠă de reglementările interne în caz de neconcordanĠă, cu excepĠia cazului în care ConstituĠia sau legile interne conĠin dispoziĠii
mai favorabile.
1

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „ReĠea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, cofinanĠat din
Fondul Social European prin Programul OperaĠional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 úi implementat de Centrul de Resurse Juridice Bucureúti.
2
Aznavorian Hurmuz, ExcelenĠa legii, Ed. Semne, 2007, Bucureúti, p. 60.
3
ConstituĠia României din 1991 a fost modificată úi completată prin Legea de revizuire a
ConstituĠiei României nr. 429/2003, publicată în M.Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003.

NRDO • 1-2010

62

În acest sens, unul dintre cele mai importante instrumente juridice în domeniu,
care a devenit parte integrantă a sistemului român de drept este ConvenĠia europeană
a drepturilor omului, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994. ConvenĠia
europeană a drepturilor omului, respectiv jurisprudenĠa CurĠii Europene a Drepturilor
Omului sunt direct aplicabile în sistemul român de drept, au forĠă constituĠională úi
supralegislativă4.
1. ConstituĠia României din 31 octombrie 2003

ConstituĠia are ca obiect reglementarea principiilor fundamentale ale organizării
sociale úi de stat, drepturile, libertăĠile úi îndatoririle fundamentale ale cetăĠenilor,
sistemul organelor úi separaĠia puterilor în stat. Având o poziĠie deosebită în ierarhia
legilor, ConstituĠia dispune de o forĠă juridică superioară faĠă de celelalte acte normative, al căror conĠinut trebuie să fie conform cu prevederile constituĠionale5.
ConstituĠia României consacră în Titlul I Principii generale, egalitatea de úanse úi
de nediscriminare. De asemenea, în Titlul II Drepturile, libertăĠile úi îndatoririle
fundamentale, consacră principiul egalităĠii în drepturi. DispoziĠiile constituĠionale
relevante în domeniul egalităĠii de úanse úi al nediscriminării sunt:
Art. 4 alin. (2). Unitatea poporului úi egalitatea între cetăĠeni
„România este patria comună úi indivizibilă a tuturor cetăĠenilor săi, fără deosebire de rasă, de naĠionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie,
de apartenenĠă politică, de avere sau de origine socială”.
Art. 6. Dreptul la identitate
(1) „Statul recunoaúte úi garantează persoanelor aparĠinând minorităĠilor naĠionale
dreptul la păstrarea, la dezvoltarea úi la exprimarea identităĠii lor etnice, culturale,
lingvistice úi religioase.
(2) Măsurile de protecĠie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea úi exprimarea
identităĠii persoanelor aparĠinând minorităĠilor naĠionale trebuie să fie conforme cu
principiile de egalitate úi de nediscriminare în raport cu ceilalĠi cetăĠeni români”.
Art. 16. alin. (1). Egalitatea în drepturi
„CetăĠenii sunt egali în faĠa legii úi a autorităĠilor publice, fără privilegii úi fără
discriminări”.
Reglementarea constituĠională a drepturilor, libertăĠilor úi îndatoririlor fundamentale conĠine úi alte prevederi exprese de interzicere a discriminării atunci când se
stabilesc în art. 30 alin. (7) din ConstituĠia României limitele libertăĠii de exprimare.
În acelaúi titlu al ConstituĠiei în art. 48 referitor la familie se consacră egalitatea de
drepturi între soĠi iar art. 49 úi art. 50 din Legea fundamentală obligă statul de a lua
măsuri de afirmative pentru protecĠia copiilor úi a tinerilor, respectiv pentru protecĠia
persoanelor cu handicap în vederea asigurării egalităĠii de úanse a acestora.
Litera úi spiritul ConstituĠiei României interzic ambele feĠe ale discriminării: atât
cea formală, cât úi cea substanĠială.
4

Corneliu Bîrsan, ConvenĠia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole,
Drepturi úi LibertăĠi, Ed. All Beck, Bucureúti, 2005, p. 100-103.
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Ioan Ceterchi, Ion Craiovean, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. All, Bucureúti, 1993, p. 59.
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Suntem în prezenĠa discriminării formale sau de iure atunci când există o diferenĠiere sau un tratament diferit între două persoane sau situaĠii neexistând nicio distincĠie relevantă între ele. Astfel, Curtea ConstituĠională a decis în mod constant că
„principiul egalităĠii implică un tratament egal pentru toĠi cetăĠenii aflaĠi în situaĠii
egale”6.
De asemenea, Curtea ConstituĠională a reĠinut că „principiul egalităĠii consacrat
de art. 16 alin. (1) din ConstituĠie nu înseamnă uniformitate, aúa încât, dacă la situaĠii
egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaĠii diferite, tratamentul juridic
nu poate fi decât diferit. Egalitatea părĠilor nu exclude, ci chiar implică un tratament
juridic diferenĠiat”7 în această situaĠie.
În cazul discriminării substanĠiale sau de factor, atunci când se tratează într-o
manieră identică două sau mai multe persoane sau situaĠii care sunt în fapt diferite,
Curtea ConstituĠională a arătat că tratarea diferită a unor probleme ce Ġin de inegalitate nu este numai permisă, ci chiar cerută.
JurisprudenĠa CurĠii ConstituĠionale consacră ca instrument de realizare efectivă a
egalităĠii de úanse adoptarea măsurilor afirmative de către stat, atunci când arată că
„nu este contrară principiului egalităĠii cetăĠenilor în faĠa legii úi a autorităĠilor
publice instituirea unor reguli speciale, atâta timp cât ele asigură egalitatea juridică a
cetăĠenilor în utilizarea lor. Principiul egalităĠii nu înseamnă uniformitate, aúa încât,
dacă la situaĠii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaĠii diferite tratamentul nu poate fi decât diferit”8.
Curtea arată că „un tratament diferit nu poate fi expresia aprecierii exclusive a
legiuitorului, ci trebuie să se justifice raĠional, în respectul principiului egalităĠi”9.
Prin aceste soluĠii Curtea ConstituĠională recunoaúte dreptul la diferenĠă10.
Prevederile art. 16 alin. (1) din ConstituĠie se referă la egalitatea în drepturi a
cetăĠenilor úi nu a persoanelor juridice11, de asemenea principiul are în vedere egalitatea în drepturi a cetăĠenilor în faĠa legii úi a autorităĠilor publice, iar nu egalitatea
dintre cetăĠeni úi autorităĠi publice.
Beneficiarii drepturilor úi libertăĠilor în condiĠii de egalitate consacrate prin
ConstituĠie úi alte legi sunt cetăĠenii, conform art. 15 alin. (1) din ConstituĠie. Articolul 18 alin. (1) din ConstituĠie asigură cetăĠenilor străini úi apatrizilor care locuiesc
în România protecĠia generală a persoanelor úi a averilor, garantată de ConstituĠie úi
de alte legi.
ConstituĠia României asigură exercitarea în condiĠii de egalitate a drepturilor úi
libertăĠilor fundamentale oricărei persoane care se află legal pe teritoriul României.
6

Decizia nr. 349/2001 (M.Of. nr. 240 din 10 aprilie 2002).
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).
7
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În cazul cetăĠenilor străini úi a apatrizilor există restricĠii în privinĠa exercitării drepturilor electorale úi limite în domeniul acordării prestaĠiilor sociale de către stat.
Din interpretarea coroborată a art. 20 alin. (1) úi art. 148 alin. (2) din ConstituĠie
rezultă că enumerarea posibilelor criterii de discriminare din art. 4 alin. (2) din Legea
fundamentală este cu titlu exemplificativ. Astfel, considerăm că la analiza unei situaĠii de discriminare trebuie admise úi alte posibile criterii de discriminare, care nu sunt
enumerate expres în art. 4 alin. (2) din ConstituĠie. Criticăm Decizia nr. 599 din 14
aprilie 2009 a CurĠii ConstituĠionale, care în opinia separată arată că nu se poate lua
în considerare analiza unei excepĠii de neconstituĠionalitate pe criteriul de vârstă,
deoarece acesta nu este menĠionat expres în art. 4 alin. (2) din ConstituĠie12.
Concluzii
Litera úi spiritul ConstituĠiei României consacră ca valoare fundamentală principiul egalităĠii de úanse úi al nediscriminării. Deúi jurisprudenĠa CurĠii ConstituĠionale cunoaúte o dinamică úi o evoluĠie pozitivă în interpretarea úi aplicarea principiului egalităĠii de úanse úi al nediscriminării în conformitate cu tratatele internaĠionale
la care România este parte úi potrivit jurisprudenĠei CurĠii Europene a Drepturilor
Omului, există totuúi un grad ridicat de inconsecvenĠă în soluĠionarea cauzelor din
perspectiva principiului constituĠional al egalităĠii de úanse úi de gen. De asemenea,
calitatea motivărilor în aceste cazuri este deficitară.
2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată13

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, a constituit la data adoptării un instrument juridic modern în
domeniul egalităĠii de úanse. Prin modificări succesive care au răspuns cerinĠelor
rezultate din implementarea în practică a actului normativ, respectiv celor izvorâte
din procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare, transpune prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităĠii de
tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, publicată în
Jurnalul Oficial al ComunităĠilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, úi prevederile 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).
Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea úi completarea
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare (M.Of.
nr. 626 din 20 iulie 2006), dându-se textelor o nouă numerotare. O.G. nr. 137/2000 a fost
publicată în M.Of. nr. 431 din 2 septembrie 2000 úi a fost aprobată cu modificări úi completări
prin Legea nr. 48/2002 (M.Of. nr. 69 din 31 ianuarie 2002). Ulterior adoptării úi aprobării prin
lege, O.G. nr. 137/2000 a mai fost modificată si completată prin:
- O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea úi completarea O.G. nr. 137/2000 a fost publicată în
M.Of. nr. 619 din 30 august 2003, aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr. 27/2004
(M.Of. nr. 216 din 11 martie 2004);
- Legea nr. 324/2006 pentru modificarea úi completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare (M.Of. nr. 626 din 20 iulie 2006).
13
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egalităĠii de tratament, în ceea ce priveúte încadrarea în muncă úi ocuparea forĠei de
muncă, publicată în Jurnalul Oficial al ComunităĠilor Europene (JOCE) nr. L303 din
2 decembrie 2000.
De asemenea, actul normativ este în concordanĠă cu prevederile tratatelor internaĠionale în domeniul drepturilor omului, în particular cu cele referitoare la principiul
egalităĠii de úanse úi al nediscriminării, la care România este parte.
Potrivit actului normativ, în România, demnitatea omului, drepturile úi libertăĠile
cetăĠenilor, libera dezvoltare a personalităĠii umane reprezintă valori supreme úi sunt
garantate de lege. Statul garantează principiul egalităĠii între cetăĠeni, al excluderii
privilegiilor úi discriminării în exercitarea drepturilor úi libertăĠilor fundamentale14.
Exercitarea în condiĠii de egalitate a drepturilor úi libertăĠilor fundamentale priveúte persoane aflate în situaĠii comparabile15. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea
úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare reglementează atât discriminarea formală cât úi cea substanĠială.
Principiul egalităĠii între cetăĠeni, al excluderii privilegiilor úi discriminării în
exercitarea drepturilor úi libertăĠilor fundamentale trebuie respectat de orice persoană
fizică sau juridică. Legea nu face distincĠie în cazul persoanelor juridice între caracterul public sau privat al acestora16.
O.G. nr. 137/2000 se aplică tuturor persoanelor care se află pe teritoriul României, împotriva oricăror forme de discriminare bazate pe orice criteriu, indiferent de
naĠionalitatea, cetăĠenia persoanei în cauză.
În cazul cetăĠenilor străini úi a apatrizilor există restricĠii în privinĠa exercitării drepturilor electorale úi limite în domeniul acordării prestaĠiilor sociale de către stat17.
Forme ale discriminării
O.G. nr. 137/2000, modificată úi republicată, defineúte următoarele forme ale discriminării: discriminarea directă, discriminarea indirectă, victimizare, hărĠuire, ordinul de a discrimina, discriminarea multiplă, dreptul la demnitate personală.
Discriminarea directă
Pentru existenĠa discriminării directe trebuie îndeplinite cumulativ următoarele
condiĠii18:
- existenĠa unui tratament diferenĠiat manifestat prin: orice deosebire, excludere,
restricĠie sau preferinĠă;
- existenĠa unui criteriu de discriminare – criteriile enumerate în definiĠia legală
sunt cu titlu de exemplu, fapt exprimat prin sintagma „úi orice alt criteriu”;

Art. 1 alin. (1) úi alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare, modificată úi republicată.
15
Art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000.
16
Ibidem.
17
Art. 18 alin. (1), art. 36, art. 37 din ConstituĠia României din 2003.
18
Art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000.
14
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- tratamentul diferenĠiat are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaúterii, folosinĠei sau exercitării, în condiĠii de egalitate a drepturilor omului úi a libertăĠilor fundamentale sau a unui drept recunoscut de lege;
- existenĠa unor persoane sau situaĠii aflate în poziĠii comparabile – art. 1
alin. (3) din O.G. nr. 137/2000;
- tratamentul diferenĠiat nu este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele
de atingere a acelui scop sunt adecvate úi necesare.
În aplicarea testului pentru discriminare, trebuie hotărât ce grupuri sau indivizi
urmează a fi comparaĠi pentru a stabili dacă există un tratament diferenĠiat. Egalitatea
este un concept comparativ: o persoană poate să stabilească dacă are „egalitate”
numai comparând condiĠiile lui cu ale altora. Conceptul de comparator a jucat un rol
central în legea egalităĠii. În multe jurisdicĠii, legea recunoaúte că discriminarea apare
atunci când o persoană cu un statut protejat demonstrează cum el sau ea a avut parte
de un tratament mai puĠin favorabil în comparaĠie cu persoane cu un statut opus.
Desigur, comparaĠiile se pot realiza în multe feluri. Depinde însă de punctele de
referinĠă folosite: de exemplu, grupurile sau indivizii care sunt comparaĠi, cum sunt
ele/ ei definite/ definiĠi sau cum măsura contestată face distincĠia între aceste grupuri.
Datorită nevoii de a recunoaúte diferenĠa în cazul sarcinii sau a dizabilităĠii,
comparatorul a trebuit să se descurce úi fără această cerinĠă în contextele respective.
SituaĠiile care derogă de la regula comparatorului pun accent pe cauza úi efectele
discriminării, includ conceptul de demnitate úi înĠelegerea discriminării ca încălcarea
úi diminuarea demnităĠii unei persoane. În situaĠia sarcinii sau a dizabilităĠii cauza
este legată de starea fizică (dizabilitatea poate fi úi psihică), iar efectele discriminării
Ġin de încălcarea exercitării unui drept fundamental sau a unui drept recunoscut de
lege. În toate situaĠiile de discriminare pe criteriul sarcinii sau a dizabilităĠii există o
încălcare a dreptului la demnitate umană. Ca atare, considerăm că regula comparatorului nu este determinantă în aceste situaĠii.
Exemple de discriminare directă din practica Consiliului NaĠional pentru Combaterea Discriminării:
- Directorul SocietăĠii Bancare X emite un ordin de disponibilizare a angajatului
Y cu următorul conĠinut: „întrucât aĠi împlinit vârsta de 52 de ani úi nu corespundeĠi
politicii de întinerire a angajaĠilor Băncii, vă anunĠăm că sunteĠi disponibilizat cu data
de 1 mai 2005”. Tratamentul diferenĠiat constă în excluderea angajatului Y, prin
concedierea acestuia pe criteriul de vârstă. ComparaĠia se poate realiza între angajatul
Y úi ceilalĠi angajaĠi ai societăĠii comerciale. Prin tratamentul diferenĠiat s-a încălcat
dreptul la muncă19.
- Patronul unui restaurant din localitatea Botoúani a afiúat un anunĠ în cadrul
locaĠiei cu următorul conĠinut: „în acest restaurant nu se servesc Ġigani”. Tratamentul
diferenĠiat constă în restricĠia, în refuzul accesului unei persoane într-un loc public,
pe criteriul etniei, care are ca efect úi încălcarea dreptului la demnitate umană.
ComparaĠia s-a realizat raportat la liberul acces în locaĠia în cauză a celorlalte persoane, indiferent de naĠionalitate. Considerăm că în acest caz nu trebuie să se aplice

19

Hotărârea Colegiului Director al CNCD nr. 48/09.03.2005, nepublicată.
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regula comparatorului, deoarece există o încălcare a demnităĠii umane ca efect al
faptei de tratament diferenĠiat20.
- Ordin al Ministrului Apărării din 2005 privind admiterea la instituĠiile militare:
„la înscrierea pentru admiterea în instituĠiile militare aflate în subordinea MAPN,
femeile au obligaĠia să depună un test de sarcină úi o declaraĠie pe proprie răspundere
potrivit căreia îúi asumă să părăsească cursurile instituĠiei militare úi să plătească
cheltuielile de úcolarizare dacă pe parcursul studiilor rămân însărcinate úi dau naútere
copilului”. Suntem în prezenĠa unei deosebiri pe criteriu de gen, prin solicitarea unor
condiĠii suplimentare la admiterea în instituĠiile militare pentru femei faĠă de bărbaĠi.
Se încalcă principiul egalităĠii de úanse între femei úi bărbaĠi în accesul egal la învăĠământ prin solicitarea unui test de sarcină, cerinĠă interzisă expres de lege. Alături de
dreptul la demnitate umană, în speĠa de faĠă, se încalcă úi dreptul la viaĠă intimă,
familială úi privată (art. 26 din ConstituĠie), astfel încât femei înscrise în instituĠiile
militare i se restrânge dreptul de a dispune de ea însăúi, adică dreptul de a rămâne
însărcinată pe timpul studiilor, respectiv în cazul naúterii copilului pe timpul studiilor
femeia suportă consecinĠe disciplinare úi materiale21.
- În urma promovării examenului de admitere în magistratură, petenta Y se
prezintă la testul medical unde arată că în urma unei operaĠii de cancer la sân s-a
vindecat de această afecĠiune. Din cauza acestui motiv, a acestei afecĠiuni, Ministerul
JustiĠiei refuză să angajeze petenta. Criteriul de discriminare este cel de boală necontagioasă, iar prin tratamentul diferenĠiat s-a încălcat dreptul la muncă. Petenta Y cu
doi ani înainte de promovarea examenului de admitere în magistratură a fost supusă
unei operaĠii de îndepărtate a cancerului la sân, recuperarea postoperatorie fiind
foarte bună, astfel încât la momentul examenului medical pentru accederea în magistratură petenta nu mai suferea de boala în cauză22.
- Compania aeriană TAROM lansează o promoĠie de cumpărare a 2 bilete la preĠ
de 1 pentru perechi iubiĠi cu ocazia zilei Sf. Valentin. Un cuplu de homosexuali s-a
prezentat la o agenĠie TAROM pentru a beneficia de promoĠie. AgenĠia TAROM a
refuzat vânzarea biletelor la promoĠie pentru cuplul de homosexuali. În speĠă se
încalcă dreptul de a avea acces la servicii în condiĠii de egalitate pe criteriul orientării
sexuale. ComparaĠia se realizează între cuplurile cu orientare heterosexuală úi cuplurile cu o altă orientare sexuală23.
- Ordin al Ministrului JustiĠiei de acordare a unor premii cu ocazia sărbătorilor de
iarnă: „se acordă premii cu ocazia sărbătorilor de iarnă magistraĠilor care au o
vechime în muncă de cel mult 3 ani”. În exemplul de faĠă se încalcă dreptul de a
beneficia în condiĠii de egalitate de acordarea a altor drepturi decât cele reprezentând
salariul. Acordarea de premii úi stimulente presupune o evaluare pe criterii obiective
de performanĠă. Nu există un drept de a primii premii, dar există un drept de a fi evaluat în mod obiectiv, pe criterii de performanĠă aplicabil uniform, tuturor angajaĠilor.

20

Hotărârea Colegiului Director al CNCD nr. 132/26.04.2006, nepublicată.
Hotărârea Colegiului Director al CNCD nr. 178/19.07.2005, nepublicată.
22
Hotărârea Colegiului Director al CNCD nr. 140/06.04.2006, nepublicată.
23
Hotărârea Colegiului Director al CNCD nr. 102/24.05.2007, nepublicată.
21
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Stabilirea unui criteriu de vârstă pentru acordarea de premii nu constituie un criteriu
obiectiv de performanĠă24.
Discriminarea indirectă
Prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite
persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faĠă de alte persoane, reprezintă o
discriminare indirectă, 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 úi necesare.
Pentru existenĠa discriminării indirecte trebuie îndeplinite aceleaúi condiĠii ca în
cazul discriminării directe, diferenĠa între cele două forme de discriminare constă în
caracterul neutru, greu de identificat, al criteriilor úi practicilor care au stat la baza
tratamentului diferenĠiat25.
Exemple:
- introducerea unei înălĠimi obligatorii pentru persoanele care doresc să ocupe un
loc de muncă, chiar dacă cerinĠa profesională nu justifică acest fapt;
- solicitarea studiilor cu bacalaureat pentru ocuparea unor locuri de muncă care au
ca obiect curăĠenia spaĠiilor publice;
- solicitarea cunoaúterii obligatorie a unei limbi străine la angajare.
Victimizarea
Orice tratament advers, venit ca reacĠie la o plângere sau acĠiune în justiĠie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal úi al nediscriminării constituie victimizare26.
CondiĠii:
- existenĠa unei plângeri sau acĠiuni în justiĠie cu privire la încălcarea principiului
tratamentului egal úi al nediscriminării;
- existenĠa unui tratament advers ca răspuns la acest demers al victimei;
- tratamentul advers are ca efect crearea unei atmosfere ostile, degradante, umilitoare sau are consecinĠe asupra condiĠiilor de muncă ale victimei.
În cazurile de victimizare nu are relevanĠă dacă plângerea sau acĠiunea în justiĠie
cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal úi al nediscriminării a fost
admisă sau nu.
Exemple:
Angajatul A.F. al Regiei de Gospodărie Locală a Municipiului Oradea depune o
plângere în care reclamă angajatorul de discriminare úi hărĠuire datorită orientării sale
sexuale.

24

Hotărârea Colegiului Director al CNCD nr. 198/19.03.2008, nepublicată.
Art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000.
26
Idem, alin. (7).
25
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După efectuarea de investigaĠii úi audieri de către CNCD la sediul părĠii reclamate, aceasta din urmă dispune schimbarea locului de muncă al petentului A.F. de la
îngrijitor la Grădina Zoologică la îngrijitor la Cimitirul Municipiului Oradea.
HărĠuirea, ordinul de a discrimina úi discriminarea multiplă
HărĠuirea – orice comportament pe baza unui criteriu prevăzut de lege care duce
la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv27.
Ordinul de a discrimina – dispoziĠia de a discrimina persoanele pe baza unui criteriu prevăzut de lege28.
Exemple:
Proprietarul unui club din Municipiul Bucureúti a solicitat angajaĠilor săi care
aveau în atribuĠie supravegherea accesului în club să nu permită intrarea persoanelor
de etnie romă.
Discriminarea multiplă – discriminarea săvârúită pe baza a două sau mai multe
criterii constituie circumstanĠă agravantă29.
Exemple:
AnunĠ de angajare: „angajăm consilier juridic în vârstă de până la 30 de ani,
bărbat, exclus rom”.
Libertatea de exprimare versus dreptul la demnitate personală úi nediscriminare:
„Prevederile prezentei ordonanĠe nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie úi a dreptului la informaĠie30.
O.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizaĠiilor úi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob úi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârúirea
unor infracĠiuni contra păcii úi omenirii sancĠionează promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârúirea unei infracĠiuni contra păcii úi omenirii sau promovarea
ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârúită prin orice mijloace publice (art. 5). De asemenea, art. 6 úi art. 8 al actului normativ sancĠionează
negarea în public a holocaustului ori efectelor acestuia. Actul normativ introduce
limitări ale libertăĠii de exprimare în cazul în care se neagă fapte istorice de netăgăduit.
Orice comportament manifestat în public având caracter de propagandă naĠionalist-úovină, de instigare la ură rasială sau naĠională ori acel comportament care are
ca scop sau vizează atingerea demnităĠii ori crearea unei atmosfere de intimidare,
ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane,
unui grup de persoane sau unei comunităĠi úi legat de apartenenĠa acestora la o anumită rasa, naĠionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată
ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia31.
27

Idem, alin. (5).
Idem, alin. (2).
29
Idem, alin. (6).
30
Idem, alin. (8).
31
Art. 15 din O.G. nr. 137/2000.
28
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Textele de lege citate exprimă un conflict între două drepturi fundamentale ale
omului: libertatea de exprimare úi dreptul la demnitate personală.
Libertatea de exprimare nu este un drept absolut úi comportă limitări în situaĠii
expres prevăzute de lege. În acest sens, este relevantă practica CurĠii Drepturilor
Omului de la Strasbourg în aplicarea art. 14 din ConvenĠia europeană a drepturilor
omului. Necesitatea oricărei restricĠii privitoare la exerciĠiul libertăĠii de exprimare
trebuie să fie stabilită de o manieră convingătoare iar autorităĠii naĠionale revine atributul evaluării existenĠei unei „nevoi sociale imperioase”, susceptibile de o anumită
marjă de apreciere32.
Limitările libertăĠii de exprimare izvorăsc din necesitatea de a păstra pacea úi de a
apăra drepturile morale ale grupurilor care istoric au suferit discriminări. Aceste
limitări sunt legitimate de o formă de luptă împotriva oricărei tentative de a restaura
o ideologie totalitară úi de eforturile pentru eliminarea discriminării rasiale úi a negaĠionalismului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat că anumite scrieri
putea merge împotriva valorilor fundamentale ale ConvenĠiei, astfel cum menĠionează Preambulul acesteia, respectiv pacea úi justiĠia. „Această argumentare este
reluată de Curte în cauza Garaudy (Garaudy c. FranĠa, CEDO 24 martie 2003),
considerând că cartea litigioasă are un pregnant caracter negaĠionist úi că, prin
urmare, nu respectă aceste valori fundamentale”. Judecătorii de la Strasbourg au considerat că reclamantul încearcă să deturneze art. 10 de la vocaĠia sa utilizând dreptul
său la libertatea de exprimare în scopuri contrare ConvenĠiei, care ar putea contribui
la distrugerea drepturilor úi libertăĠilor garantate de ConvenĠie iar în acest caz reclamatul nu se poate prevala de dispoziĠiile art. 10 din ConvenĠie33.
Achiesăm la opiniile potrivit cărora protejarea imaginii femeii în publicitate prin
incriminare este incompatibilă cu libertatea de exprimare. SancĠionarea unui text care
aduce atingere imaginii femeii se conformează exigenĠelor ingerinĠei statului, întrucât
urmăreúte un scop legitim úi este necesară într-o societate democratică, răspunzând
unor nevoi sociale. Cu respectarea principiului proporĠionalităĠii, un astfel de text
incriminator nu este contrar art. 10 din ConvenĠie. Imaginile care incită la violenĠă
împotriva femeilor sau la discriminare pe motiv de sex constituie o atingere absolută
a demnităĠii fiinĠei umane34.
Credem că dreptul la demnitate personală úi nediscriminare are prioritate faĠă de
libertatea de exprimare ca drept fundamental, dar se impune o alegere adecvată a
sancĠiunilor în asemenea situaĠii, o sancĠiune care să nu interzică libertatea de exprimare. SancĠiunea trebuie să respecte principiul proporĠionalităĠii dar în toate cazurile
considerăm că astfel de manifestări trebuie condamnate public.
„Libertatea nu este un instinct. Nu este un instinct, fiindcă instinctul e sălbatic,
dezordonat úi mai ales anarhic. Libertatea este o disciplină, în regimul politic democratic. La baza libertăĠii este legea, úi nu putem concepe în viaĠa politică o altă
libertate decât o libertate legală. (…) libertatea e semnul de nobleĠe al omului, dar, ca
32

Corneliu Bîrsan, op. cit., p. 801.
Jean-François Renucci, Tratat de drept european al omului, Ed. Hamangiu, Bucureúti,
2009, p. 173-174.
34
Idem, p. 198-199.
33
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orice nobleĠe, ea implică responsabilităĠi. ExerciĠiul libertăĠii fără sentimentul responsabilităĠii, înseamnă condamnarea ei”35.
ExcepĠii de la interzicerea tratamentului diferenĠiat
CerinĠele ocupaĠionale determinate – diferenĠe de tratament pe criteriul vârstei
Prevederile legale nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinĠelor ocupaĠionale în domeniul respectiv36.
O.G. nr. 137/2000 prevede excepĠii pentru îndeplinirea cerinĠelor ocupaĠionale
determinate. În consecinĠă, un angajator poate selecta o persoană pentru un anumit
post bazându-se pe o anumită cerinĠă ocupaĠională determinată.
Respectiva cerinĠă ocupaĠională trebuie să fie esenĠială având în vedere natura
muncii cerute úi contextul în care aceasta se desfăúoară. Astfel, condiĠia de a dispune
de studii liceale cu diplomă de bacalaureat solicitată de societatea comercială la
angajarea de persoane pentru întreĠinerea curăĠeniei străzilor nu este esenĠială pentru
desfăúurarea muncii de curăĠenie úi întreĠinere a spaĠiilor publice.
De asemenea, este necesar ca obiectivul urmărit să fie legitim úi cerinĠa proporĠională.
Practicile îndelungate cu privire la o anumită tipologie de persoană cerute pentru
a ocupa un anumit post sau pentru o anumită profesie pot să nu treacă testul obiectivului legitim úi al proporĠionalităĠii. De exemplu, un angajator probabil nu va reuúi
să demonstreze că pentru postul de recepĠioner este nevoie de o persoană „tânără úi
agreabilă”, o astfel de cerinĠă poate fi discriminatorie pe criteriul vârstei sau al dizabilităĠii.
AcĠiunea pozitivă sau măsurile afirmative
„Măsurile luate de autorităĠile publice sau de persoanele juridice de drept privat în
favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităĠi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireúti úi realizarea efectivă a egalităĠii de úanse a acestora în
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităĠi, precum úi măsurile
pozitive ce vizează protecĠia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în
sensul prezentei ordonanĠe”37.
O.G. nr. 137/2000 recunoaúte faptul că pentru a obĠine respectarea principiului
egalităĠii, în practică este nevoie de mai mult decât de prevederi prohibitive; prin
urmare, ele prevăd posibilitatea de a adopta măsuri pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor istorice suferite de anumite grupuri identificate pe un criteriu
sau altul. Dacă anumite grupuri nu au fost niciodată angajate pentru a realiza anumite
tipuri de muncă, atunci acĠiuni pozitive ar putea încuraja persoane din aceste grupuri
să se pregătească pentru acele tipuri de munci sau profesii.
35

Aznavorian Hurmuz, op. cit., p. 68
Art. 9 din O.G. nr. 137/2000.
37
Art. 2 alin. (9) din O.G. nr. 137/2000.
36
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Articolul 6 alin. (1) dreptul la identitate, art. 32 alin. (3) dreptul la învăĠătură a
minorităĠilor naĠionale, art. 49 protecĠia copiilor úi a tinerilor úi art. 50 protecĠia
persoanelor cu handicap din ConstituĠie sunt prevederi care comportă obligativitatea
statului de a implementa acĠiuni pozitive pentru diferite categorii de persoane.
De asemenea, apreciem că din definiĠia egalităĠii între cetăĠeni din art. 4 alin. (2)
úi egalităĠii în drepturi din art. 16 alin. (1), respectiv a jurisprudenĠei CurĠii ConstituĠionale putem să concluzionăm că există o obligativitate constituĠională a statului de
a implementa acĠiuni pozitive în sprijinul categoriilor de persoane care sunt pe o
poziĠie de inegalitate cu majoritate datorită unor cauze obiective, în scopul de a
asigura acestora exercitarea drepturilor fundamentale ale omului.
Categorie defavorizată
Categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o poziĠie
de inegalitate în raport cu majoritatea cetăĠenilor datorită diferenĠelor identitate faĠă
de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere úi marginalizare38.
CondiĠii:
- categoria de persoane să fie pe o poziĠie de inegalitate cu majoritatea cetăĠenilor;
- inegalitatea generată de diferenĠe identitate faĠă de majoritate;
- sau se confruntă cu un comportament de respingere sau marginalizare.
Calitatea procesuală activă a organizaĠiilor neguvernamentale
OrganizaĠiile neguvernamentale care:
- au ca scop protecĠia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminării;
- au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în
domeniul lor de activitate úi aduce atingere unei comunităĠi sau unui grup de
persoane39.
Probele în materia nediscriminării úi inversarea sarcinii probei
„Persoana interesată are obligaĠia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se
presupune existenĠa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva
căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare40.
În fata Colegiului Director se poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio úi video sau date statistice”41.
În privinĠa sarcinii probei reĠinem următoarele:
- inversarea sarcinii probei este o excepĠie de la regula generală în materia probelor;
38

Art. 4 din O.G. nr. 137/2000.
Art. 28 din O.G. nr. 137/2000.
40
Art. 20 alin. (6) úi art. 27 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000.
41
Art. 20 alin. (6) úi art. 27 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000.
39
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- în fapt este o partajare a sarcinii probei;
- nu se aplică în materia penală;
- se aplică atât în faĠa autorităĠilor administrativ, cât úi a celor judecătoreúti.
Inversarea sarcinii probei nu operează în mod automat. Persoana care se consideră
discriminată trebuie să producă o prezumĠie simplă de tratament diferenĠiat, iar pârâtului îi revine sarcina să demonstreze că tratamentul diferenĠiat a fost justificat obiectiv. Deci, „sarcina probei care incubă în principiu reclamantului este, în aceste cazuri,
împărĠită: reclamantul stabileúte numai elementul material, úi anume existenĠa unei
diferenĠe de tratament fără a se preocupa de intenĠia pârâtului, în timp ce acesta din
urmă va putea demonstra că discriminarea era justificată în mod obiectiv úi nu era
disproporĠionată, precizându-se că îndoiala îi profită”42.
Directiva europeană cu privire la sarcina probei introduce mecanismul probatoriu
elaborat de jurisprudenĠa europeană. Astfel, sarcina probei nu este răsturnată, ci
numai orientată spre pârât de la momentul în care există aparenĠa unei discriminări:
„reclamantul trebuie să evidenĠieze faptele care creează prezumĠia de existenĠă a unei
discriminări, iar pârâtul va avea posibilitatea în continuare să combată această prezumĠie”43.
DispoziĠii speciale privind domeniile de protecĠie împotriva discriminării
Legea-cadru reglementează în dispoziĠiile speciale următoarele domenii în care
oferă protecĠie împotriva discriminării:
- egalitatea în activitatea economică úi în materie de angajare úi profesie;
- accesul la servicii publice administrative úi juridice, de sănătate, la alte servicii,
bunuri úi facilităĠi;
- accesul la educaĠie;
- libertatea de circulaĠie, dreptul la liberă alegere a domiciliului úi accesul în locurile publice;
- dreptul la demnitate personală.
ModalităĠi de sesizare a săvârúirii faptelor de discriminare
Persoana care se consideră discriminată are la dispoziĠie două căi pentru a formula o sesizare: o cale administrativă úi o cale judecătorească44.
Calea administrativă
Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul NaĠional pentru
Combaterea Discriminării (în continuare Consiliul) asupra săvârúirii unei fapte de
discriminare. Termenul de sesizare a Consiliului este de un an de la data săvârúirii
faptei sau de la data de la care putea să ia cunoútinĠă de săvârúirea ei45.
42

Jean-François Renucci, op. cit., p. 662.
Ibidem.
44
Art. 20 alin. (8), alin. (9) úi alin. (10) din O.G. nr. 137/2000.
45
Art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000.
43
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Consiliul soluĠionează sesizarea în termen de 90 de zile prin hotărârea a Colegiului Director care trebuie să cuprindă printre altele motivele de fapt úi de drept ale
deciziei46.
Hotărârea Colegiului Director este un act administrativ jurisdicĠional care poate fi
atacată în termen de 15 zile de la comunicare la instanĠa de contencios administrativ
potrivit legii.
Plângerea introdusă pe cale administrativă în faĠa Consiliului se soluĠionează cu
citarea obligatorie a părĠilor47, asigurându-se dreptul la apărare a părĠilor într-o cauză
care se soluĠionează pe cale administrativă.
Calea judecătorească
Persoana care se consideră discriminată poate formula, în faĠa instanĠei de judecată o cerere pentru acordarea de despăgubiri úi restabilirea situaĠiei anterioară discriminării sau anularea situaĠiei creată prin discriminare, potrivit dreptului comun.
„Cererea este scutită de taxă de timbru úi nu este condiĠionată de sesizarea obligatorie
a Consiliului.
Termenul de sesizare a instanĠei este de 3 ani úi curge de la data săvârúirii faptei
sau de la data la care persoana interesată putea să ia cunoútinĠă de săvârúirea ei”48.
Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului, caz în care instituĠia
va emite un punct de vedere consultativ, o expertiză, cu privire la fapta supusă judecăĠii49.
Legea nu reglementează situaĠia în care persoana interesată introduce simultan la
instanĠa de judecată, respectiv la Consiliu o cerere cu obiect identic. Considerăm că
în acest caz Consiliul trebuie să emită către instanĠa de judecată un punct de vedere
consultativ.
SancĠiuni în cazul constatării faptelor de discriminare
Faptele de discriminare reglementate de O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi
sancĠionarea tuturor formelor de discriminare sunt definite ca fiind contravenĠii úi în
cazul constatării acestora Consiliul NaĠional pentru Combaterea Discriminării(în continuare Consiliul) poate aplica sancĠiunea amenzii contravenĠionale. Cuantumul
amenzii este între 400 úi 4.000 lei atunci când discriminarea vizează o persoană
fizică, respectiv între 600 úi 8.000 de ei dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate50.
Dacă hotărârea Consiliului rămâne definitivă úi irevocabilă, victima discriminării
poate solicita despăgubiri pe calea instanĠelor judecătoreúti. Dacă fapta de discriminare este constată direct pe calea acĠiunii judecătoreúti, atunci victima discriminării
poate obĠine restabilirea situaĠiei anterioare úi despăgubiri.
Art. 20 alin. (2), alin. (7), alin. (8) úi alin. (9) din O.G. nr. 137/2000.
Art. 20 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000.
48
Art. 27 alin. (1), alin. (2) úi 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.
46
47
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La cerere, instanĠa poate dispune retragerea sau suspendarea de către autorităĠile
emitente a autorizaĠiei de funcĠionare a persoanelor juridice care, printr-o acĠiune discriminatorie cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deúi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile în materia nediscriminării51.
Concluzii
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare oferă instrumente juridice optime victimelor discriminării în demersul acestora de a obĠine o reparare a prejudiciului suferit.
3. Codul Muncii – Legea nr. 53/200352

Codul Muncii reglementează totalitatea raporturilor individuale de muncă, modul
în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de
muncă, precum úi jurisdicĠia muncii53.
Prevederile privitoare la egalitatea de úanse úi de gen, respectiv prevenirea úi
combaterea discriminării din Codul muncii sunt următoarele:
Art. 5:
- în cadrul relaĠiilor de muncă funcĠionează principiul egalităĠii de tratament faĠă
de toĠi salariaĠii úi angajatorii;
- interzicerea discriminării directe úi indirecte;
- definiĠia discriminării directe úi indirecte.
Art. 6.
- orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiĠii de muncă adecvate
activităĠii desfăúurate, de protecĠie socială, de securitate úi sănătate în muncă, precum
úi de respectarea demnităĠii úi a conútiinĠei sale, fără nicio discriminare;
- dreptul la plată egală pentru muncă egală.
Art. 154 alin. (3). La stabilirea úi acordarea salariului este interzisă orice discriminare.
Art. 258. Regulamentul intern al angajatorului cuprinde, printre altele, în mod
obligatoriu reguli privind respectarea principiului nediscriminării úi al înlăturării
oricăror forme de încălcare a demnităĠii.
Codul muncii consacră principiul egalităĠii de tratament în cadrul raporturilor de
muncă úi interzice toate formele de discriminare. Principiul egalităĠii de tratament se
extinde la drepturile salariatului, la respectarea demnităĠii úi a conútiinĠei acestuia
fără nicio discriminare. De asemenea, actul normativ interzice discriminarea la stabilirea úi acordarea salariului úi prevede dreptul la plată egală pentru muncă egală.
Angajatorul are obligaĠia să cuprindă reguli privind respectarea nediscriminării úi
înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităĠii. Îndeplinirea acestei obligaĠii
comportă úi sarcini de pregătire a salariaĠilor în domeniul prevenirii úi combaterii
discriminării, de elaborarea úi aplicarea de proceduri interne de soluĠionare a posibilelor fapte de discriminare. Prin aplicarea legii angajatorii implementează în pro51

Art. 27 alin. (5) din O.G. nr. 137/2000.
M.Of. nr. 72 din 5 februarie 2003.
53
Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003.
52
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pria cultură instituĠională principiul egalităĠii de úanse úi de gen, respectiv cel al
nediscriminării.
4. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru úomaj úi stimularea ocupării forĠei de muncă

Această lege reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor úi politicilor
elaborate în vederea protecĠiei persoanelor pentru riscul de úomaj, asigurării unui
nivel ridicat al ocupării úi adaptării forĠei de muncă la cerinĠele pieĠei muncii54.
Unele dintre obiectivele acestor măsuri sunt: sprijinirea ocupării persoanelor aparĠinând unor categorii defavorizate ale populaĠiei úi asigurarea egalităĠii úanselor pe
piaĠa muncii55. Legea exclude discriminarea în aplicarea ei astfel56:
În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminări pe
criterii politice, de rasă, naĠionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex úi vârstă.
Lista e închisă úi lipseúte criteriul orientării sexuale úi al dizabilităĠii.
Legea acordă însă stimulente financiare úi/ sau facilităĠi fiscale pentru angajatorii
care încadrează în muncă pe o perioadă nedeterminată absolvenĠi din rândul persoanelor cu handicap, proaspăt absolvenĠi de instituĠii de învăĠământ57, úomeri în vârstă
de peste 45 de ani sau úomeri părinĠi unici susĠinători ai unor familii monoparentale58.
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de úanse între femei úi bărbaĠi59

Actul normativ reglementează măsurile pentru promovarea egalităĠii de úanse úi
de tratament între femei úi bărbaĠi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieĠii publice din România. Prin
egalitate de úanse úi de tratament între femei úi bărbaĠi se înĠelege luarea în considerare a capacităĠilor, nevoilor úi aspiraĠiilor diferite ale persoanelor de sex masculin
úi, respectiv, feminin úi tratamentul egal al acestora60.
Legea nr. 202/2002 reglementează formele de discriminare stabilite úi de O.G.
nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare,
reĠinând 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 paralelă cu

54

Art. 2 din Legea nr. 76/2002.
Art. 3 lit. c) úi 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
Republicată în temeiul art. III din O.U.G. nr. 56/2006 pentru modificarea úi completarea
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de úanse între femei úi bărbaĠi (M.Of. nr. 768 din
8 septembrie 2006), aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr. 507/2006 (M.Of.
nr. 10 din 8 ianuarie 2007), dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 202/2002 a mai
fost republicată în M.Of. nr. 135 din 14 februarie 2005 úi ulterior a mai fost modificată prin
Legea nr. 340/2006 pentru modificarea úi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
úanse între femei úi bărbaĠi (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 úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare, respectiv cu prevederile din Codul muncii.
Domeniile de implementare a egalităĠii de úanse úi de tratament între femei úi bărbaĠi sunt:
- egalitatea de úanse úi de tratament între femei úi bărbaĠi în domeniul muncii;
- egalitatea de úanse úi de tratament în ceea ce priveúte accesul la educaĠie, la
sănătate, la cultura úi la informare;
- egalitatea de úanse între femei úi bărbaĠi în ceea ce priveúte participarea la luarea
deciziei.
Persoana discriminată pe criteriul de gen la locul de muncă poate formula o
petiĠie angajatorului. În cazul nesoluĠionării prin mediere a petiĠiei, persoana discriminată se poate adresa instanĠei de judecată competente sau pe cale administrativă,
instituĠiei specializate61.
Implementarea Legii nr. 202/2002 revine AgenĠiei NaĠionale pentru egalitate de
úanse între femei úi bărbaĠi organ al administraĠiei centrale în subordinea Ministerului
Muncii, SolidarităĠii Sociale úi Familiei.
Aplicarea contravenĠiilor prevăzute de Lege nr. 202/2002 este de competenĠa
inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul
contravenĠiilor din domeniul lor de activitate úi în celelalte cazuri contravenĠiile se
vor constata úi sancĠiona de Consiliul NaĠional pentru Combaterea Discriminării62.
6. Legea audiovizualului nr. 504/200263

Legea Audiovizualului oferă cadrul general privind activitatea radio difuzorilor úi
a Consiliului NaĠional al Audiovizualului din România. Codul de reglementare a
conĠinutului audiovizual detaliază obligaĠiile posturilor de radio úi de televiziune
licenĠiate în România în ceea ce priveúte conĠinutul editorial, precum informarea
corectă, protecĠia demnităĠii umane, dreptul la replică, protecĠia minorilor úi respectarea regimului publicităĠii.
Alte acte normative incidente în domeniul audiovizualului sunt: legislaĠia în
domeniul alegerilor, Legea privind combaterea pornografiei, Legea publicităĠii sau
Legea privind combaterea practicilor incorecte ale comercianĠilor în relaĠia cu consumatorii.
Potrivit Legii comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte, printre altele, úi următoarele condiĠii:
- să nu includă nici o formă de discriminare pe motiv de rasă, etnie, naĠionalitate,
religie, credinĠă, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală;
- să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor úi
radioascultătorilor;
- să nu stimuleze comportamentele indecente sau imorale64.

Art. 39 alin. (1) úi alin. (2) din Legea nr. 202/2002.
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.
61
62
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Este interzisă difuzarea de programe care conĠin orice formă de incitare la ură pe
considerente de rasă, religie, naĠionalitate, sex sau orientare sexuală65.
Încălcarea dispoziĠiilor care interzic discriminarea în domeniul audiovizualului
constituie contravenĠie, competenĠa de constatare úi aplicare a sancĠiunii revine Consiliului NaĠional al Audiovizualului.
7. O.U.G. nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităĠii de tratament
între bărbaĠi úi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate
socială66

OrdonanĠa de urgenĠă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităĠii de tratament între bărbaĠi úi femei în schemele profesionale de securitate socială.
Principiul egalităĠii de tratament implică absenĠa oricărei discriminări directe sau
indirecte pe criteriul de sex, cu referire în special la starea civilă sau familială, mai
ales în privinĠa:
- domeniului de aplicare a schemelor profesionale de securitate socială úi a condiĠiilor de acces la acestea;
- obligaĠiei de a contribui úi a calcului contribuĠiilor;
- calculului prestaĠiilor, inclusiv al prestaĠiilor suplimentare datorate soĠului/ soĠiei
sau persoanelor aflate în întreĠinere, precum úi a condiĠiilor ce privesc durata úi
menĠinerea dreptului la prestaĠii.
Principiul egalităĠii de tratament nu aduce atingere dispoziĠiilor referitoare la protecĠia femeii în caz de maternitate, prevăzute de lege úi de contractele colective de
muncă aplicabile67.
Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor
ordonanĠei de urgenĠă are dreptul de a se adresa instanĠelor judecătoreúti competente
direct sau după sesizarea autorităĠilor abilitate aplicarea úi controlul aplicării legislaĠiei privind egalitatea de úanse úi tratament între femei úi bărbaĠi.
8. O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităĠii de
tratament între femei úi bărbaĠi în ceea ce priveúte accesul la bunuri úi
servicii úi furnizarea de bunuri úi servicii68

OrdonanĠa de urgenĠă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităĠii de tratament între femei úi bărbaĠi în ceea ce priveúte accesul la bunuri úi servicii úi furnizarea de bunuri úi servicii. OrdonanĠa de urgenĠă se aplică tuturor persoanelor fizice úi juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor
publice, care furnizează bunuri úi servicii aflate la dispoziĠia publicului, independent
de persoana în cauză, atât în ceea ce priveúte sectorul public, cât úi cel privat, úi care
sunt oferite în afara vieĠii private úi familiale úi privesc tranzacĠiile care se derulează
în acest cadru.
65

Art. 40 din Legea nr. 504/2002.
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, aprobată prin Legea nr. 62/2009.
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ExcepĠii de la aplicarea ordonanĠei:
a) mass-media úi publicităĠii;
b) educaĠiei;
c) ocupării forĠei de muncă, al muncii úi al activităĠilor independente69.
Prin principiul egalităĠii de tratament se înĠelege:
- că nu va exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puĠin favorabil femeilor pe motive de sarcină úi maternitate;
- că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex.
Conform actului normativ orice persoană discriminată în ce priveúte accesul la
bunuri úi servicii úi furnizarea de bunuri úi servicii se poate adresa instanĠei de
judecată sau Consiliului NaĠional pentru Combaterea Discriminării.
Sarcinile pentru implementarea legii revin ANES, CNCD, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor úi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Constatarea úi sancĠionarea contravenĠiilor stabilite de lege revin în competenĠa
Consiliului NaĠional pentru Combaterea Discriminării70.
9. Legea educaĠiei naĠionale71

Potrivit Legii educaĠiei naĠionale, serviciul public de învăĠământ se organizează úi
funcĠionează în România cu respectarea principiului echităĠii úi egalităĠii de úanse,
potrivit căruia accesul la oportunităĠile de învăĠare se realizează fără discriminare,
inclusiv prin asigurarea serviciilor sociale úi educaĠionale pentru copiii aflaĠi în situaĠii speciale: copii/ tineri proveniĠi din medii socio-economice defavorizate, din familii
monoparentale, dezmembrate sau în care părinĠii au probleme de sănătate, copii/
tineri cu cerinĠe educaĠionale speciale úi alĠii asemenea.
Actul normativ defineúte segregarea în sistemul naĠional de învăĠământ úi interzice această formă de discriminare72.
10. Legea nr. 448/2006 privind protecĠia úi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap73

Legea reglementează drepturile úi obligaĠiile persoanelor cu dizabilităĠi acordate
în scopul integrării úi incluziunii sociale a acestora. De dispoziĠiile legii beneficiază
copiii úi adulĠii cu dizabilităĠi, cetăĠeni români, cetăĠeni ai altor state sau apatrizi, pe
perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reúedinĠa în România.
ProtecĠia úi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităĠi au la bază următoarele principii:
- respectarea drepturilor úi a libertăĠilor fundamentale ale omului;
- prevenirea úi combaterea discriminării;
69

Art. 3 din O.U.G. nr. 61/2008.
Art. 16 din O.U.G. nr. 61/2008.
71
Legea educaĠiei naĠionale a fost adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului în faĠa
Parlamentului României la data de 15 septembrie 2009.
72
Art. 5 pct. 48), art. 6 pct. a), art. 8 alin. (5) úi alin. (6) din Legea educaĠiei naĠionale.
73
M.Of. nr. 1006 din 18 decembrie 2006. Legea a fost republicată în M.Of. nr. 1 din
3 ianuarie 2008. Actul a intrat în vigoare la data de 6 ianuarie 2008.
70
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- egalizarea úanselor;
- egalitatea de tratament în ceea ce priveúte încadrarea în muncă úi ocuparea forĠei
de muncă;
- solidaritatea socială;
- responsabilizarea comunităĠii;
- subsidiaritatea;
- adaptarea societăĠii la persoana cu handicap;
- interesul persoanei cu handicap;
- abordarea integrată;
- parteneriatul;
- libertatea opĠiunii úi controlul sau decizia asupra propriei vieĠi, a serviciilor úi
formelor de suport de care beneficiază;
- abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;
- protecĠie împotriva neglijării úi abuzului;
- alegerea alternativei celei mai puĠin restrictive în determinarea sprijinului úi
asistenĠei necesare;
- integrarea úi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi úi obligaĠii egale ca toĠi ceilalĠi membri ai societăĠii74.
Actul normativ conĠine semnificaĠia termenilor úi expresiilor cu care se operează
în domeniu, reglementează drepturile úi obligaĠiile persoanelor cu handicap în domenii concrete, respectiv prevede obligaĠiile persoanelor fizice úi juridice de drept
public úi privat faĠă de persoanele cu dizabilităĠi.
Sarcina implementării legii speciale revine AutorităĠii NaĠionale pentru persoane
cu Handicap, Consiliului NaĠional al DizabilităĠii din România, AutorităĠii NaĠionale
pentru ProtecĠia Drepturilor Copilului, Ministerului Muncii, Familiei úi EgalităĠii de
ùanse, Ministerului SănătăĠii Publice, respectiv autorităĠilor locale la nivel de judeĠe
úi de consilii locale.
11. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea úi combaterea violenĠei în
familie75

În sensul legii, violenĠa în familie reprezintă orice acĠiune fizică sau verbală
săvârúită cu intenĠie de către un membru de familie împotriva altui membru al
aceleiaúi familii, care provoacă o suferinĠă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu
material. Constituie, de asemenea, violenĠă în familie împiedicarea femeii de a-úi
exercita drepturile úi libertăĠile fundamentale76.
Legea prin membru de familie înĠelege: soĠul, ruda apropiată, astfel cum este definită la art. 149 C.pen. De efectele prezentei legi beneficiază úi persoanele care au
stabilit relaĠii asemănătoare acelora dintre soĠi sau dintre părinĠi úi copil, dovedite pe
baza anchetei sociale.
Apreciem că legea trebuie să sufere modificări pentru a oferi instrumente juridice
eficiente pentru protecĠia victimelor violenĠei în familie.
74

Art. 3 din Legea nr. 448/2006.
M.Of. nr. 367 din 29 mai 2003.
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Art. 2 din Legea nr. 217/2003.
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12. Legea nr. 272/2004 privind protecĠia úi promovarea drepturilor copilului

Legea reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea úi garantarea
drepturilor copilului. AutorităĠile publice, organismele private autorizate, precum úi
persoanele fizice úi persoanele juridice responsabile de protecĠia copilului sunt obligate să respecte, să promoveze úi să garanteze drepturile copilului stabilite prin ConstituĠie úi lege, în concordanĠă cu prevederile ConvenĠiei OrganizaĠiei NaĠiunilor
Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată,
úi ale celorlalte acte internaĠionale în materie la care România este parte. Legea,
respectiv orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării úi promovării drepturilor copilului, precum úi orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest
domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.
Sarcinile de implementare a legii revin AutorităĠii NaĠionale pentru ProtecĠia
Copilului. În materie de protecĠie a copilului trebuie să amintim úi Legea nr. 273/2004
privind regimul juridic al adopĠiei publicat în M.Of. nr. 557 din 23 iunie 2004.
13. Legea nr. 47/2006 privind sistemul naĠional de asistenĠă socială

Conform acestei legi77:
- sistemul naĠional de asistenĠă socială reprezintă ansamblul de instituĠii úi măsuri
prin care statul, prin autorităĠile administraĠiei publice centrale úi locale, colectivitatea locală úi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor temporare ori permanente ale unor situaĠii care pot genera marginalizarea
sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităĠilor
- asistenĠa socială cuprinde serviciile sociale úi prestaĠiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităĠilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale,
creúterea calităĠii vieĠii úi promovarea principiilor de coeziune úi incluziune socială.
Astfel, conform art. 4, pentru a garanta accesul egal la drepturile prevăzute de
legislaĠia în vigoare, sistemul de asistenĠă socială se întemeiază pe următoarele principii generale:
- universalitatea;
- respectarea demnităĠii umane;
- solidaritatea socială;
- parteneriatul;
- subsidiaritatea;
- participarea beneficiarilor;
- transparenĠa;
- nediscriminarea, potrivit căruia accesul la drepturile de asistenĠă socială se
realizează fără restricĠie sau preferinĠă faĠă de rasă, naĠionalitate, origine etnică,
limbă, religie, categorie socială, opinie sex ori orientare sexuală, vârstă apartenenĠă
politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenĠă la o
categorie defavorizată, precum úi orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinĠei sau exercitării, în condiĠii de egalitate, a drepturilor omului úi
libertăĠilor fundamentale.
77

Art. 2 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naĠional de asistenĠă socială.
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DefiniĠia nediscriminării este una completă, în conformitate cu O.G. nr. 137/2000.
AgenĠia NaĠională pentru PrestaĠii Sociale prin structurile sale deconcentrate stabileúte prin decizie acordarea de prestaĠii sociale, decizie ce poate fi contestată în faĠa
comisiei de mediere socială iar decizia acestei comisii, care trebuie să fie luată în
termen de maxim 30 de zile, poate fi contestată în instanĠă în termen de 30 de zile de
la emitere78.
14. Codul penal al României79

Articolul 77 C.pen. al României reĠine ca circumstanĠă agravantă săvârúirea
infracĠiunii pentru motive legate de rasă, naĠionalitate, etnie, limbă, religie, gen,
orientare sexuală, opinie ori apartenenĠă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecĠie HIV/ SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaúi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităĠii unei persoane în raport cu celelalte.
Prin art. 369 se incriminează incitarea la ură sau discriminare, astfel „incitarea
publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de
persoane se pedepseúte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.
15. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea úi combaterea violenĠei cu ocazia
competiĠiilor úi a jocurilor sportive80

Organizatorii competiĠiilor sportive au obligaĠia să interzică afiúarea în arena
sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conĠinut obscen sau care incită la
denigrarea Ġării, la xenofobie, la ura naĠională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel úi la violenĠă, indiferent pe ce suport ar fi inscripĠionate.
Constituie contravenĠie utilizarea în arena sportivă a simbolurilor fasciste, rasiste
sau xenofobe, răspândirea ori deĠinerea, în vederea răspândirii, de asemenea simboluri în arena sportivă constituie infracĠiune úi se pedepseúte potrivit art. 4 din O.G.
nr. 31/2002.
16. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăĠii81

Legea care reglementează domeniului sănătăĠii publice,a asistenĠei de sănătate
publică cuprinde o serie de prevederi care consacră principiul egalităĠii de úanse úi de
gen, astfel:
- art. 98 alin. (7). „primul ajutor calificat úi asistenĠa medicală de urgenĠă se
acordă, fără nici o discriminare legată de, dar nu limitată la, venituri, sex, vârstă,
etnie, religie, cetăĠenie sau apartenenĠa politică, indiferent dacă pacientul are sau nu
calitatea de asigurat medical”;
- art. 374 alin. (3). „deciziile úi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avânduse în vedere interesul úi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate,
Art. 45 úi art. 46 din Legea nr. 47/2006 .
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 iniĠial a fost publicat în M.Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006.
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nediscriminarea între pacienĠi, respectarea demnităĠii umane, principiile eticii úi
deontologiei medicale, grija faĠă de sănătatea pacientului úi sănătatea publică”;
- art. 652 alin. (2). „medicul dentist, asistentul medical/ moaúa nu pot refuza să
acorde asistenĠă medicală/ îngrijiri de sănătate pe criterii etnice, religioase úi orientarea sexuală sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege”.
Considerăm că principiul egalităĠii de úanse úi de gen este aplicabil în toate
etapele ale serviciilor din domeniul acordării asistenĠei de sănătate publică, respectiv
úi în domeniul acordării asistenĠei de sănătate în sistem privat.
17. O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuĠii úi
competenĠe exercitate de Ministerul SănătăĠii Publice către autorităĠile
administraĠiei publice locale

Legat de asistenĠa medicală comunitară, această lege defineúte ce înseamnă din
perspectiva statului român grupuri vulnerabile în ceea ce priveúte sănătatea astfel82:
(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaĠii:
a) nivel economic sub pragul sărăciei;
b) úomaj;
c) nivel educaĠional scăzut;
d) diferite dizabilităĠi, boli cronice;
e) boli aflate în faze terminale care necesită tratamente paleative;
f) graviditate;
g) vârsta a treia;
h) vârsta sub 16 ani;
i) fac parte din familii monoparentale;
j) risc de excluziune socială.
(3) Serviciile úi activităĠile de asistenĠă medicală comunitară sunt asigurate de
următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar úi mediatorul sanitar. Mediatorul sanitar este o persoană extrem de importantă pentru viaĠa comunităĠilor de romi. Rolul său 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 legătura între comunitatea de romi úi serviciile de sănătate, cartografiază problemele de
sănătate ale comunităĠii, contribuie activ la includerea comunităĠii în campaniile
naĠionale, úi educă comunitatea cu privire la norme de sănătate.
III. Cadrul instituĠional din România în domeniul egalităĠii de úanse úi
de gen úi strategii relevante
1. Consiliul NaĠional pentru Combaterea Discriminării

Articolul 16 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările ulterioare:
82
83

Art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 162/2008.
M.Of. nr. 91 din 16 februarie 2009.
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- autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică;
- autonomă;
- cu personalitate juridică;
- aflată sub control parlamentar;
- garant al respectării úi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaĠia internă în vigoare úi cu documentele internaĠionale la care România este parte.
Articolul 17 din O.G. nr. 137/2000 privind, republicată cu modificările ulterioare:
- în exercitarea atribuĠiilor sale, Consiliul îúi desfăúoară activitatea în mod
independent;
- fără ca aceasta sa fie îngrădită sau influenĠată de către alte instituĠii ori autorităĠi
publice.
Autonomia úi independenĠa instituĠiei specializate au fost 2 criterii expres solicitate de Uniunea Europeană úi se exprimă prin:
- autonomie în gestionarea bugetului anual al instituĠiei – preúedintele instituĠiei
este ordonator principal de credite;
- există un sistem transparent de numire a membrilor Colegiului Director. Membri
Colegiului Director al CNCD sunt numiĠi de Parlamentul României pe un mandat de
5 ani în urma unei proceduri publice, care presupune publicarea candidaturilor,
posibilitatea de contestaĠie a candidaĠilor, audierea publică a candidaĠilor úi votul
Parlamentului României;
- există un mandat determinat al membrilor Colegiului Director úi norme exprese
de revocare a acestora. Membrii Colegiului Director pot fi revocaĠi sau eliberaĠi din
funcĠie numai în următoarele cazuri: demisie, expirarea duratei mandatului,
incapacitate de munca, potrivit legii, dacă au fost condamnaĠi definitiv pentru o fapta
prevăzută de legea penală, dacă nu mai îndeplinesc condiĠiile prevăzute la alin. (3), la
propunerea fundamentală a cel puĠin doua treimi din numărul acestora84;
- Consiliul are obligaĠia de a prezenta un raport anual în faĠa Parlamentului, o
eventuală respingere a unui astfel de raport nu conduce la destituirea membrilor
Colegiului Director;
- actele Consiliului sunt supuse în totalitate controlului instanĠelor judecătoreúti
prin posibilitatea atacării acestora pe calea contenciosului administrativ.
CompetenĠe generale ale Consiliului
Articolul 18 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările ulterioare:
- Consiliul este responsabil cu aplicarea úi controlul respectării prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate, precum úi în ceea ce priveúte armonizarea
dispoziĠiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin
principiului nediscriminării;
- Consiliul elaborează úi aplică politici publice în materia nediscriminării;
- în acest sens, Consiliul va consulta autorităĠile publice, organizaĠiile neguvernamentale, sindicatele úi alte entităĠi legale care urmăresc protecĠia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminării.
84

Art. 23 alin. (5) din O.G. nr. 137/2000.
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Discriminarea poate interveni în cel puĠin 2 etape:
- în procesul de legiferare;
- în procesul de aplicare a legilor.
Dacă Consiliul este sesizat cu o discriminare prin efectul unei dispoziĠii legale în
temeiul competenĠelor de armonizare legislativă, instituĠia, dacă ajunge la concluzia
că dispoziĠia legală în cauză are efecte discriminatorii poate emite o recomandare
către entitatea care are drept de iniĠiativă legislativă pentru a modifica actul normativ
discriminatoriu.
Recomandarea nu comportă o obligaĠie juridică pentru entitatea faĠă de care s-a
formulat. Petentul poate invoca, în cadrul unui proces aflat pe rolul instanĠelor judecătoreúti, pe calea excepĠiei de neconstituĠionalitate caracterul discriminatoriu al unor
dispoziĠii legale în vigoare.
Raportat la competenĠa Consiliului de armonizare a dispoziĠiilor din cuprinsul
actelor normative care contravin principiului nediscriminării Decizia nr. 997/2008 a
CurĠii ConstituĠionale admite excepĠia de neconstituĠionalitatea a art. 20 alin. (3) din
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare
în măsura în care sunt interpretate în sensul că acordă Consiliului NaĠional pentru
Combaterea Discriminării competenĠa ca, în cadrul activităĠii sale jurisdicĠionale, să
anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că
sunt discriminatorii, úi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu
prevederi cuprinse în alte acte normative.
În interpretarea noastră, Consiliul poate să sesizeze Avocatul poporului atunci
când consideră că o prevedere legală încalcă principiul egalităĠii de úanse, acesta din
urmă având competenĠa legală de a se adresa CurĠii ConstituĠionale, potrivit art. 146
din ConstituĠia României.
În toate cazurile de discriminare prin acte normative în vigoare Consiliul poate
emite un punct de vedere, o expertiză, care nu comportă efecte juridice.
Au existat úi alte încercări de limitare a competenĠei Consiliului. Astfel, prin
O.U.G. nr. 75/2008 cazurile de discriminare care priveau drepturile salariale ale funcĠionarilor publici úi a bugetarilor erau exceptate de la competenĠa Consiliului. La
adoptarea O.U.G. nr. 75/2008 de către Parlamentul României, limitarea de competenĠă a CNCD de a soluĠiona petiĠii care au ca obiect drepturi salariale ale funcĠionarilor publici úi a bugetarilor a fost abrogată.
AtribuĠii specifice ale Consiliului
Articolul 19 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările ulterioare:
În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul îúi exercita atribuĠiile în
următoarele domenii:
- prevenirea faptelor de discriminare;
- medierea faptelor de discriminare;
- investigarea, constatarea úi sancĠionarea faptelor de discriminare;
- monitorizarea cazurilor de discriminare;
- acordarea de asistenĠă de specialitate victimelor discriminării.
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Considerăm că medierea faptelor de discriminare nu poate fi îndeplinită de
Consiliu, datorită faptului că nu îndeplineúte condiĠiile de mediator, având simultan úi
competenĠe de investigare, constatare úi sancĠionare. Medierea faptelor de discriminare de către Consiliu are loc în majoritatea cazurilor în momentul investigaĠiei sau a
constatării faptei de discriminare, atunci când partea care a săvârúit discriminarea
admite că a încălcat legea în domeniu. În aceste cazuri se elimină fapta de discriminare úi procedează în majoritatea cazurilor la restabilirea situaĠiei anterioare.
Medierea faptelor de discriminare se poate realiza de Avocatul Poporului, de
AgenĠia NaĠională pentru Egalitatea de ùanse între Femei úi BărbaĠi, de AgenĠia
NaĠională pentru Romi, de instituĠia prefectului úi de reprezentanĠi ai organizaĠiilor
neguvernamentale.
Acordarea de asistenĠă de specialitate a victimelor discriminării este o altă competenĠă care poate fi îndeplinită doar în parte de Consiliu. Consiliul trebuie să fie
echidistant faĠă de părĠile care se află pe poziĠii cu interese contrare într-o petiĠie.
Doar păstrând această echidistanĠă Consiliul asigură dreptul la apărare a părĠilor.
Astfel, asistenĠa de specialitate a victimelor discriminării se exprimă doar prin
prezentarea instrumentelor juridice pe care le are la dispoziĠie persoana discriminată.
Consiliul nu acordă asistenĠă de specialitate victimelor discriminării în faĠa instanĠelor de judecată.
2. AgenĠia NaĠională pentru Egalitate de ùanse între Femei úi BărbaĠi

Problematica egalităĠii de úanse între femei si bărbaĠi a fost abordată în societatea
românească odată cu începerea demersurilor României de aderare la Uniunea Europeană úi a transpunerii acquis-ului comunitar în legislaĠia naĠională, deúi încă din
1957 în Tratatul de la Roma se prevedea necesitatea promovării în Comunitatea
Europeană a egalităĠii între femei úi bărbaĠi.
Pentru armonizarea legislaĠiei naĠionale cu cea europeană, a fost adoptată O.G.
nr. 84/2004 pentru modificarea Legii nr. 202/2002 privind Egalitatea de úanse úi de
tratament între femei úi bărbaĠi, prin care s-a transpus integral Directiva 2002/73/EC
de amendare a Directivei 76/207/EEC, directive din domeniul egalităĠii de gen. Textul consolidat al Legii nr. 202/2002 cu modificările úi completările 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 înfrăĠire
instituĠională România-Spania (PHARE/RO02/IB/SO-01) intitulat „ÎnfiinĠarea AgenĠiei NaĠionale pentru Egalitatea de ùanse între Femei úi BărbaĠi” în cadrul căruia au
fost realizate analiza legislaĠiei comunitare úi româneúti în acest domeniu, pregătirea
proiectelor de acte normative privind constituirea ANES úi pregătirea personalului
prin cursuri de formare de formatori.
ANES funcĠionează ca un organ de specialitate al administraĠiei publice centrale,
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, SolidarităĠii Sociale úi
Familiei. ANES este o instituĠie care promovează egalitatea de úanse între femei úi
bărbaĠi úi asigură integrarea de gen în toate politicile úi programele naĠionale.
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ANES îndeplineúte următoarele funcĠii:
- de strategie;
- de armonizare;
- de reprezentare;
- de autoritatea de stat, prin care se asigură integrarea activă úi vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile úi programele naĠionale, controlul aplicării úi respectării reglementărilor în domeniu.
În exercitarea funcĠiilor sale, ANES îndeplineúte, în principal, următoarele atribuĠii:
- coordonează aplicarea strategiilor úi politicilor Guvernului în domeniul egalităĠii
între femei úi bărbaĠi;
- propune MMSF proiecte de acte normative, planuri naĠionale de acĠiune pentru
egalitatea de úanse úi de tratament între femei úi bărbaĠi úi asigură aplicarea acestora;
- elaborează rapoarte, studii, analize úi prognoze privind aplicarea principiului
egalităĠii de úanse în toate domeniile de activitate;
- coordonează úi implementează programele Comisiei Europene privind egalitatea
de úanse în toate domeniile de activitate;
- primeúte reclamaĠii úi plângeri privind încălcarea actelor normative referitoare la
principiul egalităĠii de úanse, pe care le avizează úi le transmite Consiliului NaĠional
pentru Combaterea Discriminării de tratament între femei úi bărbaĠi úi al discriminării
după criteriul de sex.
ANES coordonează activitatea Comisiei NaĠionale în domeniul egalităĠii de úanse
între femei úi bărbaĠi – CONES care este alcătuită din reprezentanĠi ai ministerelor úi
ai altor organe de specialitate ale administraĠiei publice centrale din subordinea
Guvernului, ai organizaĠiilor sindicale, asociaĠiilor patronale úi organizaĠiilor neguvernamentale. De asemenea, ANES are reprezentare úi la nivel teritorial prin Comisiile JudeĠene în domeniul egalităĠii de úanse – COJES.
Conform art. 32 din Legea nr. 202/2002, ANES coordonează activitatea Comisiei
NaĠionale in domeniul egalităĠii de úanse între femei úi bărbaĠi – CONES care este
alcătuită din reprezentanĠi ai ministerelor úi ai altor organe de specialitate ale administraĠiei publice centrale din subordinea Guvernului, ai organizaĠiilor sindicale, asociaĠiilor patronale si organizaĠiilor neguvernamentale, conform Deciziei nr. 318/21.04.2005.
ANES avea úi reprezentare teritorială prin Comisiile JudeĠene în domeniul egalităĠii
de úanse între femei úi bărbaĠi. Structurile teritoriale ale ANES au fost însă desfiinĠate, pe motive legate de criza economică, prin H.G. nr. 1381/18.11.2009.
Apreciem că ANES nu îndeplineúte condiĠiile de independenĠă cerute instituĠiilor
specializate în domeniul egalităĠii de úanse, astfel: numirea úi mandatul preúedintelui
instituĠiei este la latitudinea totală a deciziei politice, iar preúedintele instituĠiei nu
este ordonator principal de credite.
ANES nu are competenĠe de a aplica sancĠiuni la constatarea nerespectării legislaĠiei în domeniul egalităĠii de úanse între femei úi bărbaĠi.
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3. Avocatul Poporului

InstituĠia Avocatul Poporului:
- are drept scop apărarea drepturilor úi libertăĠilor cetăĠenilor în raporturile acestora cu autorităĠile publice85;
- este autoritate publică autonomă úi independentă faĠă de orice altă autoritate
publică, în condiĠiile legii;
- în exercitarea atribuĠiilor sale nu se substituie autorităĠilor publice;
- nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl
poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucĠiunilor sau dispoziĠiilor sale.
Activitatea Avocatului Poporului, a adjuncĠilor săi úi a salariaĠilor care lucrează sub
autoritatea acestora are caracter public.
La cererea persoanelor lezate în drepturile úi libertăĠile lor sau datorită unor
motive întemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidenĠial
al activităĠii sale86. AutorităĠile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să
pună la dispoziĠia Avocatului Poporului, în condiĠiile legii, informaĠiile, documentele
sau actele pe care le deĠin în legătură cu cererile care au fost adresate Avocatului
Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuĠiilor sale87.
Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani, pentru apărarea drepturilor úi
a libertăĠilor persoanelor fizice. AdjuncĠii Avocatului Poporului sunt specializaĠi pe
domenii de activitate88. Avocatul Poporului îúi exercită atribuĠiile din oficiu sau la
cererea persoanelor lezate în drepturile úi în libertăĠile lor, în limitele stabilite de lege.
AutorităĠile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul
necesar în exercitarea atribuĠiilor sale89. Avocatul Poporului prezintă celor două
Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conĠine recomandări privind legislaĠia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor úi a libertăĠilor cetăĠenilor90.
Avocatul Poporului are următoarele atribuĠii:
- primeúte úi repartizează cererile făcute de persoanele lezate prin încălcarea
drepturilor sau libertăĠilor cetăĠeneúti de către autorităĠile administraĠiei publice úi
decide asupra acestor cereri;
- urmăreúte rezolvarea legală a cererilor primite úi cere autorităĠilor sau funcĠionarilor administraĠiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor úi libertăĠilor
cetăĠeneúti, repunerea în drepturi a petiĠionarului úi repararea pagubelor;
- formulează puncte de vedere, la cererea CurĠii ConstituĠionale;
- poate sesiza Curtea ConstituĠională cu privire la neconstituĠionalitatea legilor,
înainte de promulgarea acestora;

Art. 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea úi funcĠionarea instituĠiei Avocatului
Poporului.
86
Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 35/1997.
87
Art. 4 din Legea nr. 35/1997.
88
Art. 58 din ConstituĠia României.
89
Idem, art. 59.
90
Idem, art. 60.
85

CSABA Asztalos Ferenc

89

- poate sesiza direct Curtea ConstituĠională cu excepĠia de neconstituĠionalitate a
legilor úi ordonanĠelor;
- în cazul sesizării privind excepĠia de neconstituĠionalitate a legilor úi ordonanĠelor care se referă la drepturile úi libertăĠile cetăĠenilor, Curtea ConstituĠională va
solicita úi punctul de vedere al instituĠiei Avocatul Poporului;
- Avocatul Poporului poate fi consultat de iniĠiatorii proiectelor de legi úi ordonanĠe, care, prin conĠinutul reglementărilor, privesc drepturile úi libertăĠile cetăĠenilor, prevăzute de ConstituĠia României, de pactele úi celelalte tratate internaĠionale
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte;
- Avocatul Poporului poate media conflictele între cetăĠeni úi persoane juridice.
Avocatul Poporului a organizat 15 birouri teritoriale pe structura organizatorică a
CurĠilor de apel. În exercitarea atribuĠiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări care nu pot fi supuse controlului parlamentar úi nici controlului judecătoresc. Cu
toate acestea, însă legea nu prevede sancĠiuni în cazul în care aceste recomandări nu
sunt respectate. Primul Avocat al Poporului a pledat pentru eficientizarea instituĠiei
prin includerea de sancĠiuni pentru autorităĠile publice úi funcĠionarii publici care
refuzau să pună în aplicare recomandările Avocatului poporului, pentru posibilitatea
avocatului poporului să ducă în instanĠă autorităĠile pentru a obĠine un răspuns la
solicitările sale sau pentru a interveni în faĠa CurĠii ConstituĠionale alături de petiĠionar91. Actualul Avocat al poporului vede instituĠia ca pe una a medierii úi a dialogului92, în timp ce media úi ONG-urile acuză lipsa de activitate úi politizarea instituĠiei93.
Considerăm că Avocatul Poporului, într-o democraĠie consolidată, este instituĠia
cea mai complexă úi importantă în apărarea drepturilor úi libertăĠilor cetăĠeneúti.
4. Consiliul NaĠional al Audiovizualului

Consiliul NaĠional al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, este
autoritate publică autonomă sub control parlamentar úi garantul interesului public în
domeniul comunicării audiovizuale. Consiliul are competenĠe de a aplica sancĠiuni
contravenĠionale operatorilor din domeniul audiovizual pentru emisiuni care conĠin
mesaje discriminatorii. De asemenea, Consiliul poate promova campanii publice
pentru respectarea principiului egalităĠii de úanse úi al nediscriminării. Numărul sancĠiunilor pe cazuri de discriminare aplicate de Consiliu în domeniul audiovizual se
explică úi prin numărul redus de sesizări depuse la instituĠia specializată.
Considerăm că în cadrul Consiliului NaĠional al Audiovizualului se impun luarea
unor măsuri de creútere a capacităĠii instituĠionale în domeniul prevenirii úi combaterii discriminării în audiovizual.

91

Raport Anual 1997-1998.
Prezentare Generală a instituĠiei la (http://www.avp.ro/) (10.11.2009)
93
Voica SteluĠa, 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. InspecĠia Muncii94

Obiectivele principale ale activităĠii InspecĠiei Muncii sunt:
- controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaĠiile de muncă, la securitatea úi sănătatea în muncă, la protecĠia salariaĠilor care lucrează în condiĠii deosebite úi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale;
- informarea autorităĠilor competente despre deficienĠele legate de aplicarea
corectă a dispoziĠiilor legale în vigoare;
- furnizarea de informaĠii celor interesaĠi despre cele mai eficace mijloace de
respectare a legislaĠiei muncii;
- asistarea tehnică a angajatorilor úi angajaĠilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale úi a conflictelor sociale;
- iniĠierea de propuneri adresate Ministerului Muncii úi SolidarităĠii Sociale pentru
îmbunătăĠirea legislaĠiei existente úi elaborarea de noi acte legislative în domeniu.
În îndeplinirea obiectivelor de mai sus, InspecĠia muncii are, printre altele, următoarele atribuĠii: în domeniul stabilirii relaĠiilor de muncă controlează:
- încadrarea în muncă úi încetarea activităĠii persoanelor care desfăúoară orice
activitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenĠii civile de
prestări de servicii;
- stabilirea úi respectarea duratei timpului de lucru;
- stabilirea úi acordarea drepturilor salariale, precum úi a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;
- accesul fără nicio discriminare pe piaĠa muncii al tuturor persoanelor apte de
muncă, respectarea normelor specifice privind condiĠiile de muncă ale tinerilor,
femeilor, precum úi ale unor categorii de persoane defavorizate;
- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaĠia muncii úi a clauzelor contractelor colective de muncă.
InspecĠia Muncii coordonează activitatea de instruire úi informare a angajaĠilor în
domeniul securităĠii, sănătăĠii úi al relaĠiilor de muncă úi urmăreúte activitatea de
formare a specialiútilor în domeniu. InspecĠia Muncii are atribuĠii de control în ceea
ce priveúte respectarea dispoziĠiilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de úanse úi
de tratament între femei úi bărbaĠi, în domeniul său de competenĠă95.
Având o reprezentare teritorială la nivelul fiecărui judeĠ (Inspectoratele Teritoriale de Muncă) apreciem că InspecĠia Muncii este cea mai importantă instituĠie de
implementare, monitorizare úi control a principiului egalităĠii de úanse úi al nediscriminării în domeniul relaĠiilor de muncă. Acest principiu este parte integrantă a legislaĠiei muncii. Angajatorii au o obligaĠie de raportare către InspecĠia muncii. În cadrul
acestui proces de raportare, pentru obĠinerea unor baze de date cu privire la egalitatea
de úanse úi de gen pe piaĠa muncii, InspecĠia muncii are posibilitatea să solicite astfel
de date angajatorilor.
Legea nr. 108/1999, republicată, pentru înfiinĠarea úi organizarea InspecĠiei Muncii,
M.Of. nr. 740 din 10 octombrie 2002.
95
Art. 33 lit. c) din Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de úanse úi de tratament între femei úi bărbaĠi.
94

CSABA Asztalos Ferenc

91

Inspectoratul Muncii este instituĠia care poate controla úi obliga angajatorii să
implementeze principiul egalităĠii de úanse în cultura instituĠională a acestora.
Din păcate însă, InspecĠia muncii nu controlează respectarea principiului egalităĠii
de úanse decât pe criteriile gen úi dizabilitate, îndeplinindu-úi doar parĠial atribuĠiile
de control. De asemenea, în domeniile pe care le controlează se rezumă la a constata
probleme în termeni generali úi nu are iniĠiative de remediere a problemelor sesizate,
conform legii96. Mai mult, printre directivele europene pe care le menĠionează în
raportul său anual ca fiind relevante în activitatea de control, inspecĠia muncii nu
menĠionează directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în
favoarea tratamentului egal privind ocuparea forĠei de muncă úi condiĠiile de muncă,
transpusă în legislaĠia românească prin O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi sancĠionarea tuturor formelor de discriminare97, dând astfel măsura în care inspectorii de
muncă îúi îndeplinesc atribuĠiile în acest domeniu.
6. AgenĠia NaĠională pentru Ocuparea ForĠei de Muncă

Obiectivele principale ale AgenĠiei NaĠionale pentru Ocuparea ForĠei de Muncă
sunt:
- instituĠionalizarea dialogului social în domeniul ocupării úi formării profesionale;
- aplicarea strategiilor în domeniul ocupării úi formării profesionale;
- aplicarea măsurilor de protecĠie socială a persoanelor neîncadrate în muncă.
Pentru realizarea serviciilor de ocupare úi formare profesională AgenĠia NaĠională
pentru Ocuparea ForĠei de Muncă va respecta:
- accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocupării úi formării
profesionale;
- neutralitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori úi forĠa de muncă;
- orientarea activităĠii către nevoile clienĠilor prin întocmirea planurilor individuale de acĠiune úi promovarea unor servicii rapide úi de calitate;
- respectarea caracterului concurenĠial al activităĠilor de pe piaĠa muncii;
- confidenĠialitatea datelor personale ale clienĠilor;
- transparenĠa în activitatea desfăúurată úi în privinĠa rezultatelor obĠinute;
- descentralizarea serviciilor úi a procesului de luare a deciziilor;
- adaptabilitatea serviciilor la modificările din mediul social úi economic98.
Cu toate că AgenĠia este obligată să respecte accesul nediscriminatoriu pe piaĠa
muncii, este important de subliniat ce înĠelege Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru úomaj úi stimularea ocupării forĠei de muncă, pe care o aplică în
acest sens ANOFM. Conform art. 4 alin. (1):
Raport de activitate a inspecĠiei muncii - 2008, conform convenĠiilor nr. 81 úi 129 ale
OrganizaĠiei InternaĠionale a Muncii, p. 4 úi 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 asigurărilor pentru úomaj úi stimularea
ocupării forĠei de muncă (M.Of. nr. 103 din 6 februarie 2002).
96
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În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminări pe
criterii politice, de rasă, naĠionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex úi vârstă.
Lista de criterii nu corespunde celei din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea úi
sancĠionarea tuturor formelor de discriminare. Lipsesc, printre altele, criteriul dizabilităĠii, deúi aceeaúi lege acordă facilităĠi celor care angajează persoane cu handicap99,
dar úi criteriul orientării sexuale, în condiĠiile în care România înregistrează cel mai
mare grad de respingere a persoanelor de o altă orientare sexuală din Uniunea Europeană, iar discriminarea pe piaĠa muncii transformă comunitatea LGBT într-una
invizibilă100.
Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forĠei de
muncă, modalităĠile de finanĠare úi instrucĠiunile de implementare a acestora vor fi
elaborate de AgenĠia NaĠională pentru Ocuparea ForĠei de Muncă, vor fi avizate de
Ministerul Muncii úi SolidarităĠii Sociale úi vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului101.
AgenĠia NaĠională pentru Ocuparea ForĠei de Muncă întocmeúte la sfârúitul
fiecărui an bilanĠuri de ocupare, prin care se evidenĠiază efectele măsurilor de stimulare a ocupării, realizate în perioada respectivă102. Nici un astfel de bilanĠ nu apare
pe pagina de web a AgenĠiei103.
AgenĠia NaĠională pentru Ocuparea ForĠei de Muncă are reprezentare teritorială,
la nivelul fiecărui judeĠ úi constituie una dintre instituĠiile care pot să ofere date
relevante cu privire la categoriile de persoane neîncadrate în muncă. În prezent însă,
statisticile ANOFM arată doar rata úomajului, incluzând úomajul feminin, deci relevant doar pentru criteriul de gen.
7. Autoritatea NaĠională pentru Persoanele cu Handicap (APNH), DirecĠiile Generale de AsistenĠă Socială úi ProtecĠia Copilului úi Serviciul Public
de AsistenĠă Socială

Autoritatea NaĠională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) este organ de
specialitate al administraĠiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Muncii, Familiei úi ProtecĠiei Sociale. Autoritatea coordonează la nivel
central activităĠile de protecĠie si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap,
elaborează politicile, strategiile úi standardele în domeniul promovării drepturilor
persoanelor cu handicap, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul
propriu úi controlul activităĠilor de protecĠie specială a persoanelor cu handicap104.
99

Art. 80 alin. (2).
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 protecĠia úi promovarea drepturilor persoanelor
100
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Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecĠiei persoanelor cu handicap,
Autoritatea îndeplineúte următoarele funcĠii105:
- strategie – prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare
Guvernului, precum úi aplicarea strategiei naĠionale în domeniu úi a programelor de
reformă în domeniul protecĠiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea
tratatelor internaĠionale la care România este parte;
- reglementare – prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea
realizării obiectivelor Strategiei naĠionale privind protecĠia specială úi integrarea
socială a persoanelor cu handicap úi armonizării legislaĠiei interne cu principiile úi
normele tratatelor internaĠionale la care România este parte;
- administrare – prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public úi
privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinĠă, după caz;
- de autoritate de stat – prin care exercită controlul asupra modului în care sunt
respectate úi promovate de către instituĠiile publice úi celelalte persoane juridice,
drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislaĠia în vigoare;
- reprezentare – prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe
plan intern úi extern a statului român.
La nivel local, principalele atribuĠii în domeniu revin DirecĠiilor Generale de
AsistenĠă Socială úi ProtecĠia Copilului – DGASPC, înfiinĠată în subordinea consiliilor judeĠene respectiv a consiliilor locale ale municipiului Bucureúti prin comasarea
serviciului public de asistenĠă socială úi a serviciului public specializat pentru
protecĠia copilului la nivelul judeĠului, cu rolul de a asigura la nivel judeĠean, printre
altele, aplicarea la nivel judeĠean respectiv la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureúti, politicile úi strategiile de asistenĠă socială în domeniul persoanelor cu handicap.106 Mai precis, în acest domeniu, DGASPC îndeplineúte următoarele atribuĠii107
în domeniul protecĠiei persoanei adulte:
a) completează evaluarea situaĠiei socio-economice a persoanei adulte aflate în
nevoie, a nevoilor úi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaĠii úi servicii
adecvate în vederea refacerii úi dezvoltării capacităĠilor individuale úi ale celor
familiale necesare pentru a depăúi cu forĠe proprii situaĠiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenĠă socială;
b) verifică úi reevaluează trimestrial úi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire
a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenĠă socială
într-o instituĠie, în vederea menĠinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
c) asigură măsurile necesare pentru protecĠia în regim de urgenĠă a persoanei adulte
aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea úi asigurarea funcĠionării în structura proprie a unor centre specializate;

cu handicap, republicată în M.Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008.
105
Art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 14/2003 privind înfiinĠarea, organizarea úi funcĠionarea
AutorităĠii NaĠionale pentru persoanele cu handicap.
106
H.G. nr. 1434/2004 privind atribuĠiile úi regulamentul cadru de organizare úi funcĠionare ale direcĠiei generale de asistenĠă socială úi protecĠia copilului, republicată 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 diligenĠele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenĠă socială;
e) coordonează úi sprijină activitatea autorităĠilor administraĠiei publice locale din
judeĠ în domeniul asistenĠei sociale úi protecĠiei copilului;
f) evaluează úi pregăteúte persoane, identificate de serviciul public local de asistenĠă socială, care pot deveni asistenĠi personali ai persoanelor cu handicap úi supraveghează activitatea acestor asistenĠi;
g) asigură acordarea úi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu
handicap;
h) sprijină úi dezvoltă un sistem de informare úi de consultanĠă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap úi oricăror persoane
aflate în nevoie, precum úi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
i) acĠionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecĠia instituĠionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
j) organizează activitatea de selectare úi angajare a personalului din aparatul propriu úi instituĠiile/ serviciile din subordine, de evaluare periodică úi de formare continuă a acestuia;
k) asigură serviciile administrative úi de secretariat ale comisiei pentru protecĠia
copilului respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu
handicap.
Tot în subordinea consiliilor judeĠene se înfiinĠează prin hotărâre a acestora,
comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulĠi ce se ocupă cu încadrarea persoanelor în grad de handicap108.
Tot la consiliului local se află Serviciul public de asistenĠă socială109 ce realizează
măsurile de asistenĠă socială în domeniul protecĠiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum úi a oricăror persoane aflate în nevoie110.
Conform regulamentului cadru, Serviciul desfăúoară activităĠi în următoarele
domenii111:
A. În domeniul protecĠiei persoanelor adulte
a) evaluează situaĠia socio-economică a persoanei, identifică nevoile úi resursele
acesteia;
b) identifică situaĠiile de risc úi stabileúte măsuri de prevenĠie úi de reinserĠie a
persoanelor în mediul familial natural úi în comunitate;
c) elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenĠă socială pentru
prevenirea sau combaterea situaĠiilor de risc social inclusiv intervenĠii focalizate

Art. 13 din O.G. nr. 14/2003 privind înfiinĠarea, organizarea úi funcĠionarea AutorităĠii
NaĠionale pentru persoanele cu handicap (M.Of. nr. 63 din 1 februarie 2003).
109
H.G. nr. 90/2003 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare úi
funcĠionare a serviciului public de asistenĠă socială (M.Of. nr. 81 din 7 februarie 2003).
110
Art. 2 alin (2) din Regulamentul-cadru.
111
Art. 3 alin (2) din Regulamentul-cadru.
108
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pentru consumatorii de droguri, alcool, precum úi pentru persoanele cu probleme
psihosociale;
d) organizează acordarea drepturilor de asistenĠă socială úi asigură gratuit consultanĠa de specialitate în domeniul asistenĠei sociale, colaborează cu alte instituĠii
responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
e) organizează úi răspunde de plasarea persoanei într-o instituĠie de asistenĠă
socială úi facilitează accesul acesteia în alte instituĠii specializate (spitale, instituĠii de
recuperare etc.);
f) evaluează úi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenĠă socială de care
beneficiază persoana precum úi respectarea drepturilor acesteia;
g) asigură consiliere úi informaĠii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinĠă, de ordin financiar úi juridic etc.);
h) asigură prin instrumente úi activităĠi specifice asistenĠei sociale prevenirea úi
combaterea situaĠiilor care implică risc crescut de marginalizare úi excludere socială,
cu prioritate a situaĠiilor de urgenĠă;
i) asigură relaĠionarea cu diversele servicii publice sau alte instituĠii cu responsabilităĠi în domeniul protecĠiei sociale;
j) realizează evidenĠa beneficiarilor de măsuri de asistenĠă socială;
k) dezvoltă parteneriate úi colaborează cu organizaĠii neguvernamentale úi cu alĠi
reprezentanĠi ai societăĠii civile în vederea acordării úi diversificării serviciilor sociale,
în funcĠie de realităĠile locale, pentru persoanele cu handicap úi persoanele vârstnice;
l) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea
dezvoltării de programe de asistenĠă socială de interes local;
m) susĠine financiar úi tehnic realizarea activităĠilor de asistenĠă socială, inclusiv
serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituĠii;
n) asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin
realizarea unei reĠele eficiente de asistenĠi personali úi îngrijitori la domiciliu pentru
aceútia;
o) sprijină activitatea unităĠilor protejate pentru persoanele cu handicap;
p) asigură amenajările teritoriale úi instituĠionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;
q) asigură realizarea activităĠilor de asistenĠă socială, în conformitate cu responsabilităĠile ce îi revin, stabilite de legislaĠia în vigoare.
B. În domeniul instituĠiilor de asistenĠă socială publice sau private
a) înfiinĠează úi organizează instituĠii de asistenĠă socială, în funcĠie de nevoi úi de
numărul de potenĠiali beneficiari;
b) finanĠează sau cofinanĠează instituĠiile de asistenĠă socială;
c) asigură resursele tehnice, materiale úi de personal necesare pentru buna funcĠionare a instituĠiilor de asistenĠă socială, în conformitate cu standardele de calitate
aprobate;
d) evaluează úi monitorizează activitatea desfăúurată în cadrul instituĠiilor de asistenĠă socială în conformitate cu responsabilităĠile stabilite de legislaĠia în vigoare;
e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituĠiilor de asistenĠă
socială de la bugetul local;
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f) dezvoltă úi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaĠiile neguvernamentale, serviciile acordate în cadrul instituĠiilor de asistenĠă socială, în vederea creúterii
calităĠii vieĠii persoanelor asistate.
8. Autoritatea NaĠională pentru ProtecĠia Drepturilor Copilului (ANPDC)
úi DirecĠiile Generale de AsistenĠă Socială úi ProtecĠia Copilului

Misiunea AutorităĠii NaĠionale pentru ProtecĠia Drepturilor Copilului (ANPDC)
este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor úi de a lua toate măsurile
pentru a contribui la crearea unei societăĠi demne pentru copii, implicând în acest proces autorităĠile administraĠiei publice locale úi centrale, societatea civilă, părinĠii úi copiii.
Constituită în baza prevederilor Legii nr. 275/2004, odată cu intrarea în vigoare a
pachetului legislativ privind protecĠia úi promovarea drepturilor copilului, prin
reorganizarea AutorităĠii NaĠionale pentru ProtecĠia Copilului úi AdopĠie, ANPDC
asigură respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului, prin intervenĠia, în
condiĠiile legii, în procedurile administrative úi judiciare privind respectarea úi
promovarea drepturilor copilului.
Autoritatea este organizată úi funcĠionează ca organ de specialitate al administraĠiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii,
SolidarităĠii Sociale úi Familiei.
La nivel local, în subordinea consiliului judeĠean úi, respectiv, a consiliilor locale
ale sectoarelor municipiului Bucureúti funcĠionează Comisia pentru protecĠia copilului, ca organ de specialitate al acestora, fără personalitate juridică, având următoarele atribuĠii principale:
- stabilirea încadrării în grad de handicap úi orientarea úcolară a copilului;
- pronunĠarea, în condiĠiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare la
stabilirea unei măsuri de protecĠie specială a copilului;
- soluĠionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal;
- alte atribuĠii prevăzute de lege112.
Organizarea úi metodologia de funcĠionare a Comisiei pentru protecĠia copilului
se reglementează prin hotărâre a Guvernului. Serviciul public specializat pentru protecĠia copilului, existent în subordinea consiliilor judeĠene úi a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureúti, precum úi serviciul public de asistenĠă socială de
la nivelul judeĠelor úi sectoarelor municipiului Bucureúti se reorganizează ca direcĠie
generală de asistenĠă socială úi protecĠia copilului.
DirecĠia generală de asistenĠă socială úi protecĠia copilului este instituĠie publică
cu personalitate juridică, înfiinĠată în subordinea consiliului judeĠean, respectiv a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureúti, care preia, în mod corespunzător, funcĠiile serviciului public de asistenĠă socială de la nivelul judeĠului úi,
respectiv, atribuĠiile serviciului public de asistenĠă socială de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureúti113.

112
113

Art. 100 din Legea nr. 275/2004.
H.G. nr. 1434/2004.
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În domeniul protecĠiei copilului, DGASPC îndeplineúte următoarele atribuĠii :
1. întocmeúte raportul de evaluare iniĠială a copilului úi familiei acestuia úi propune stabilirea unei măsuri de protecĠie specială;
2. monitorizează trimestrial activităĠile de aplicare a hotărârilor de instituire a
măsurilor de protecĠie specială a copilului;
3. identifică úi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
4. monitorizează familiile úi persoanele care au primit în plasament copii, pe
toată durata acestei măsuri;
5. identifică, evaluează úi pregăteúte persoane care pot deveni asistenĠi maternali
profesioniúti, în condiĠiile legii, încheie contracte individuale de muncă úi asigură formarea continuă de asistenĠi maternali profesioniúti atestaĠi, evaluează úi monitorizează activitatea acestora;
6. acordă asistenĠă úi sprijin părinĠilor copilului separat de familie, în vederea
reintegrării în mediul său familial;
7. reevaluează, cel puĠin o dată la 3 luni úi ori de câte ori este cazul, împrejurările
care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecĠie specială úi propune, după caz,
menĠinerea, modificarea sau încetarea acestora;
8. îndeplineúte demersurile vizând deschiderea procedurii adopĠiei interne pentru
copiii aflaĠi în evidenĠa sa;
9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să
adopte copii; evaluează condiĠiile materiale úi garanĠiile morale pe care acestea le
prezintă úi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
10. monitorizează evoluĠia copiilor adoptaĠi, precum úi a relaĠiilor dintre aceútia úi
părinĠii lor adoptivi; sprijină părinĠii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaĠiei de
a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta úi gradul de maturitate ale
copilului o permit;
11. îndeplineúte orice alte atribuĠii prevăzute de lege.
9. Departamentul pentru RelaĠii Interetnice

Departamentul pentru RelaĠii Interetnice (în continuare DRI) este o structură
guvernamentală care are misiunea de a promova diversitatea etnică din România prin
consolidarea úi lărgirea cadrului de protecĠie oferit societăĠii multiculturale. În acest
scop, iniĠiază úi dezvoltă programe menite să îmbunătăĠească sistemul de protecĠie a
minorităĠilor naĠionale, elaborează strategii pentru combaterea rasismului úi xenofobiei úi sprijină organizaĠiile active în acest domeniul115.
10. AgenĠia NaĠională pentru Romi – ANR úi Strategia Guvernului
României de îmbunătăĠire a situaĠiei romilor

AgenĠia NaĠională pentru Romi este structura guvernamentală de reprezentare a
romilor în plan naĠional. InstituĠia funcĠionează ca organ de specialitate al administraĠiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului úi este
coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului116.
114

Conform art. 2 lit. b) din H.G. nr. 1434/2004.
(http://www.dri.gov.ro/)
116
(http://www.anr.gov.ro/)
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AgenĠia aplică, coordonează, monitorizează úi evaluează măsurile din domeniile
sectoriale de intervenĠie socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de îmbunătăĠire a situaĠiei romilor, aprobată prin H.G. nr. 430/2001, modificată 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 implementează Strategia, úi reprezentantul ANR care coordonează
úi controlează implementarea Strategiei;
- Comisiile ministeriale pentru romi organizate la nivelul fiecărui minister relevant;
- Birourile judeĠene pentru romi;
- ExperĠii locali pentru problemele romilor.
Această ordine instituĠională este deficitară din perspectiva posibilităĠii de implementare, ANR neavând autoritatea úi forĠa necesare să controleze activitatea ministerelor în implementarea Strategiei. Nu există o evaluare oficială a rezultatelor implementării Strategiei.
În exerciĠiul atribuĠiilor sale, ANR iniĠiază, participă úi promovează, împreună cu
instituĠiile úi organizaĠiile neguvernamentale specializate, acĠiuni, proiecte úi programe sectoriale, în scopul îmbunătăĠirii situaĠiei romilor. ANR funcĠionează alături
de structura centrală cu 8 birouri regionale organizate pe structura regiunilor de
dezvoltare economică.
11. InspecĠia Socială

InspecĠia socială are un rol important în combaterea discriminării, deoarece, în
exercitarea funcĠiei de control, printre altele are úi următoarele atribuĠii:117
- controlează respectarea prevederilor legale privind accesul egal úi nediscriminatoriu al cetăĠenilor la drepturile sociale;
- sesizează organele competente în cazul constatării încălcării altor dispoziĠii
legale decât cele aplicabile în domeniul său de activitate, dacă există indicii temeinice că aceste fapte întrunesc elemente constitutive ale unor infracĠiuni
- monitorizează modul în care entităĠile supuse inspecĠiei respectă dispoziĠiile
legale cu privire la realizarea adaptărilor în vederea accesului neîngrădit al persoanei
cu handicap úi face propuneri de remediere/ sancĠionare.
În exercitarea funcĠiei de evaluare, are următoarele atribuĠii118:
- realizează evaluarea performanĠei úi eficienĠei furnizorilor de servicii în raport
cu respectarea standardelor de calitate din domeniul asistenĠei sociale;
- elaborează propuneri úi recomandări de îmbunătăĠire a cadrului legal úi instituĠional, precum úi a sistemului de finanĠare aferent domeniului asistenĠei sociale;
- evaluează impactul politicilor sociale în ceea ce priveúte eficienĠa programelor
de prestaĠii úi servicii sociale.
În exercitarea funcĠiei de consiliere, are următoarele atribuĠii119:
117

Art. 10 pct. A din H.G. nr. 1059/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare
úi funcĠionare al InspecĠiei Sociale.
118
Idem, pct. B.
119
Idem, pct. C.
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- acordă îndrumările úi recomandările necesare îmbunătăĠirii activităĠilor úi remedierii deficienĠelor constatate ca urmare a activităĠilor de evaluare úi control;
- asigură îndrumarea metodologică privind respectarea standardelor de calitate a
serviciilor sociale;
- asigură consiliere în vederea prevenirii săvârúirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.
De la 1 ianuarie 2007 InspecĠia Socială a preluat atribuĠiile úi responsabilităĠile
referitoare la inspecĠie, precum úi personalul aferent de la Autoritatea NaĠională
pentru Persoane cu handicap úi de la Autoritatea NaĠională pentru ProtecĠia Drepturilor Copilului120. Prin toate aceste funcĠii, InspecĠia Socială se află în poziĠia de a
preveni úi combate discriminarea úi de a promova egalitatea de úanse úi de gen având
posibilitatea unei abordări integrate – mainstreaming – a egalităĠii în întreg sistemul
de asistenĠă socială pornind de la oameni la mecanisme úi proceduri de interacĠiune úi
intervenĠie, în vederea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.
12. Strategia naĠională de implementare a măsurilor de prevenire úi
combatere a discriminării (2007-2013)

Strategia, elaborată de Consiliul NaĠional pentru Combaterea Discriminării în
2007 pentru perioada 2007-2013, are ca scop, conform art. 3 alin. (1), stabilirea unor
linii directoare de acĠiune în domeniul prevenirii úi combaterii discriminării úi dezvoltarea unei societăĠi incluzive úi interculturale úi este bazată pe politici care promovează interacĠiunea, egalitatea de úanse, înĠelegerea reciprocă úi respectul.
Pentru îndeplinirea scopului, CNCD îúi propune, conform art. 3 alin. (2) din
Strategie:
- să construiască úi să consolideze un sistem naĠional eficient pentru prevenirea
discriminării, prin stabilirea unor standarde în materia nediscriminării prin legislaĠia
úi jurisprudenĠa CNCD, respectiv prin dezvoltarea capacităĠii instituĠionale a CNCD;
- să adapteze úi să îmbunătăĠească procedurile de soluĠionare a petiĠiilor privind
acte sau fapte de discriminare, prin: îmbunătăĠirea managementului petiĠiilor individuale úi a soluĠionării, reacĠia promptă împotriva actelor de discriminare, uúurarea
procedurilor în vederea asigurării accesului úi a garantării unui remediu efectiv
pentru drepturile încălcate, asigurarea unei relaĠionări interdependente între activităĠile de prevenire úi cele de combatere a discriminării;
- să consolideze cooperarea cu societatea civilă, instituĠiile administraĠiei publice
centrale, locale úi mass-media, prin: atingerea unui impact mai mare asupra grupurilor, comunităĠilor úi a sectoarelor/ domeniilor de aplicare a legislaĠiei antidiscriminare, conútientizarea de către funcĠionarii publici a efectelor discriminării úi asigurarea unei mai bune cunoaúteri a drepturilor, precum úi a unei abordări multisectoriale;
- să crească gradul de cunoaútere al publicului cu privire la fenomenul discriminării, prin: mediatizarea cazurilor de discriminare soluĠionate de CNCD, crearea
unui impact mai mare úi eficientizarea folosirii resurselor proprii, precum úi conútientizarea de către public a problemelor discriminării, instituĠia specializată în
domeniu úi obĠinerea remediului dreptului încălcat prin discriminare.
Obiectivele Strategiei sunt următoarele:
120

Art. 50 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naĠional de asistenĠă socială.
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- protecĠie efectivă úi remediu împotriva discriminării;
- asigurarea incluziunii úi a egalităĠii de úanse în domeniul economic úi în materie
de angajare úi profesie;
- asigurarea egalităĠii în acces, participare úi rezultate în ceea ce priveúte serviciile
publice úi private destinate publicului larg;
- intensificarea recunoaúterii úi conútientizării diversităĠii având ca Ġintă media,
cultura úi sportul;
- concentrarea eforturilor către aplicarea unei politici de toleranĠă zero faĠă de
orice forme de discriminare în societatea românească.
Fiecare obiectiv este detaliat în priorităĠi prezentate într-un context specific ce
explică importanĠă priorităĠii pentru egalitatea de úanse úi fiecare prioritate este
urmată de enumerarea unor măsuri concrete.
Aplicarea strategiei se va face cu implicarea beneficiarilor, a grupurilor vulnerabile, conform art. 30. Articolul 31 menĠionează însă că Strategia depinde de colaborarea multor altor autorităĠi în toate etapele ei:
În vederea implementării SNImPCD există un număr de actori cheie a căror
participare condiĠionează succesul acesteia. Actori-cheie identificaĠi în acest proces
sunt: instituĠiile centrale úi locale, instituĠiile specializate, instituĠii cu experienĠă în
domeniu, organizaĠii neguvernamentale úi orice entităĠi legal constituite care au un
interes în prevenirea úi combaterea discriminării.
ContribuĠia acestor actori-cheie are în vedere:
- participarea în coordonare, cooperare úi colaborare prin structurile stabilite de
strategie; dezvoltarea úi participarea la implementarea măsurilor prevăzute în strategie;
- participarea la diseminarea strategiei în rândul grupurilor vulnerabile discriminării;
- participarea în monitorizare úi revizuirea strategiei.
Din păcate, până acum, Strategia a rămas o declaraĠie de bune intenĠii, ea fiind
implementată doar pe componentele unde CNCD a avut competenĠă directă, úi în
condiĠiile scăderii bugetului CNCD în 2008121.
13. Raportul NaĠional Strategic pentru ProtecĠie Socială úi Incluziune
Socială

Astfel de rapoarte sunt elaborate de către fiecare stat membru UE, în conformitate
cu o serie de îndrumări specifice venind de la Comisia Europeană, printre care se află
úi abordarea integratoare a non-discriminării.
„Raportul Strategic NaĠional cu privire la ProtecĠia Socială úi Incluziunea Socială
(2008-2010)” al Guvernului României pentru 2008122 realizează o anumită evaluare a
evenimentelor ce au avut loc de la planul din 2006 úi stabileúte noile priorităĠi: creúterea nivelului de ocupare a forĠei de muncă pentru persoanele defavorizate; promovarea politicilor familiale integrate prin promovarea unui pachet de măsuri eficiente privind beneficiile úi serviciile sociale; continuarea eforturilor de îmbunătăĠire
121

Raport de activitate CNCD 2008, disponibil la (www.cncd.org.ro) (9.11.2009).
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 calităĠii vieĠii cetăĠenilor romi. Deúi strategia este direcĠionată către grupurile vulnerabile, aceste grupuri sunt luate în considerare din punct de vedere economic, iar
discriminarea nu este abordată în calitate de factor determinant al vulnerabilităĠii.
Cu toate acestea, acĠiunile enumerate în vederea atingerii obiectivelor respective,
precum úi lipsa unor linii bugetare bine stabilite nu conduc efectiv la o strategie coerentă, cu obiective clare, cuantificate, cu indicatori úi monitorizare pentru fiecare
prioritate identificată sau cu instrumente pentru o abordare integratoare a antidiscriminării úi a egalităĠii de úanse între bărbaĠi si femei ataúate acĠiunilor (nu politicilor,
conform cerinĠelor Comisiei) propuse. Monitorizarea úi evaluarea planurilor este în
responsabilitatea Guvernului, care, conform Strategiei pentru 2008, încă se află în
procesul de stabilire a mecanismelor de monitorizare.
Evaluarea realizată pentru perioada 2006-2008 arată că grupurile vulnerabile care
au făcut obiectul diferitelor măsuri în perioada 2006-2008 au fost: tineri proveniĠi din
centrele de plasament, tineri cu copii în grijă, familii cu copii sau familii nou-formate, persoane cu handicap, vârstnici, oameni fără locuinĠă úi victime ale violenĠei
domestice. Din cauza lipsei obiectivelor specifice, evaluarea reprezintă doar o enumerare a proiectelor realizate sau a programelor elaborate, cu indicatori ai rezultatelor de output care au demonstrat un progres considerabil în anumite cazuri, însă
fără evaluarea efectivă a eficienĠei sau impactului acestora, luând în calcul úi amploarea problemei în cauză.
Perioada 2006-2008 a fost utilizată úi pentru stabilirea mecanismelor de monitorizare care se află încă în procesul de a deveni funcĠionale. Evaluarea situaĠiei
romilor poate fi considerată ofensatoare pentru comunitatea romă, având în vedere
că, după aproape 7 ani de la adoptarea unei strategii pentru romi, guvernul încă susĠine că nu are datele necesare úi citează selectiv dintr-un studiu cu privire la situaĠia
romilor pentru a face situaĠia să pară mai puĠin disperată decât este în realitate123.
Raportul comun al Comisiei, ce evaluează strategia, o numeúte „declaraĠie de
bune intenĠii” úi nu acĠiuni concrete, dar úi lipsa unor obiective cuantificabile. Raportul mai acuză abordarea descriptivă úi nu analitică, lipsa posibilităĠii de evaluare a
impactului, dar úi lipsa consultării cu actorii relevanĠi úi cu societatea civilă în elaborarea strategiei124.
14. Alte instituĠii cu activitate importantă în domeniul egalităĠii de úanse
úi de gen

Parlamentul României, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului
român úi unica autoritate legiuitoare a Ġării, desfăúoară o activitate importantă în
domeniul implementării egalităĠii de úanse úi de gen. În calitate de autoritate legiuitoare, Parlamentul are posibilitatea să-úi exercite rolul preventiv prin adoptarea unor
legi fără prevederi discriminatorii. De asemenea, Parlamentul poate proceda la
Studiul respectiv este G. Fleck, C. Rughinis (eds.), Vino mai aproape. Incluziunea úi
excluziunea romilor în societatea românească de azi: AgenĠia NaĠională 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).
123
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îmbunătăĠirea legislaĠiei în vigoare în domeniul egalităĠii de úanse úi de gen. Parlamentul are úi un rol de control al puterii executive úi al autorităĠilor publice din
subordine în privinĠa adoptării úi implementării de politici publice în domeniul egalităĠii de úanse úi de gen.
Puterea judecătorească are un rol esenĠial în interpretarea principiului egalităĠii de
úanse úi de gen în cazurile supuse judecăĠii úi prin activitatea pe care o desfăúoară
produce jurisprudenĠa de specialitate. Astfel, úi din această perspectivă este importantă specializarea magistraĠilor úi a avocaĠilor în acest domeniu.
Guvernul României, în calitatea de putere executivă, răspunde de elaborarea úi
implementarea strategiilor privind egalitatea de úanse úi de gen, respectiv răspunde
de controlul respectării principiului egalităĠii de úanse úi al nediscriminării.
Ministerul EducaĠiei, Cercetării úi Inovării ca autoritate centrală, respectiv prin
Inspectoratele ùcolare JudeĠene la nivel local, au atribuĠii în implementarea în sistemul de învăĠământ al principiului egalităĠii de úanse úi de gen. Principiul egalităĠii de
úanse úi de gen trebuie implementat atât în cazul beneficiarilor din sistemul de educaĠie, cât úi în cultura instituĠională a sistemului de învăĠământ.
AutorităĠile locale (consilii locale úi judeĠene) au responsabilităĠi în implementarea principiului egalităĠii de úanse la nivelul comunităĠilor locale.
IV. Concluzii
România a creat un cadru legal complex úi complementar în domeniul egalităĠii
de úanse úi de gen. Principiul egalităĠii de úanse úi de gen, al nediscriminării este
legiferat în fiecare palier al ierarhiei legilor, începând cu Legea fundamentală, legeacadru de prevenire úi sancĠionare a discriminării, în legile care reglementează domenii de activitate sau relaĠii sociale speciale, respectiv în actele normative care oferă
protecĠie diferitelor categorii de persoane din societate.
ProtecĠia egală a legii se concretizează prin următoarele obligaĠii ale statului român:
- de a se abĠine de la tratamentul diferenĠiat nejustificat în procesul de adoptare úi
aplicare a legii;
- de a interzice úi sancĠiona prin lege discriminarea;
- de a crea remedii legale eficiente pentru victimele discriminării.
Procesul accelerat de adoptare a cadrului legislativ în domeniul egalităĠii de úanse
úi de gen a creat pe anumite paliere o supralegiferare, conflicte de competenĠe pozitive úi negative, respectiv dificultăĠi de interpretare, atât pentru cetăĠeni cât úi pentru
autorităĠile publice. Lipsa de dezbatere publică suficientă a legislaĠiei în domeniul
egalităĠii de úanse úi de gen este una dintre cauzele asimilării scăzută a acestor acte
normative de către cetăĠeni.
În privinĠa sistemului instituĠional putem să constatăm că toate cele trei puteri ale
statului au atribuĠii de implementare în domeniul egalităĠii de úanse úi de gen: puterea
judecătorească, puterea legislativă úi puterea executivă. Clasificând instituĠiile supuse
analizei, constatăm că dispunem de instituĠii:
- cu atribuĠii principale în domeniu;
- cu atribuĠii pe anumite criterii de discriminare;
- cu atribuĠii de control úi sancĠionare;
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- cu atribuĠii de prevenĠie;
- cu atribuĠii de elaborare úi implementare a politicilor publice.
Sistemul instituĠional are un caracter centralizat pronunĠat, instituĠiile la nivel
local sunt în majoritatea lor prestatoare de servicii pentru categorii de persoane aflate
sub protecĠia statului.
ExistenĠa a numeroase instituĠii cu atribuĠii în implementarea principiului egalităĠii de úanse úi de gen implică úi o necesitate de comunicare úi colaborare a acestora.
Chiar dacă rezultatele sondajelor de opinie arată o evoluĠie pozitivă a percepĠiilor úi
comportamentelor în societate în problema discriminării, datele indică un procent
ridicat de comportament discriminatoriu în societate în funcĠie de criteriile de discriminare. Această realitate demonstrează că adoptarea cadrului legal úi crearea sistemului instituĠional în domeniul egalităĠii de úanse úi de gen nu a condus automat la transferarea acestor valori fundamentale ale drepturilor omului în comportamentul cetăĠenilor.
Înainte însă de a îmbunătăĠii exprimarea principiului egalităĠii de úanse úi de gen
în comportamentul masei critice a cetăĠenilor este necesar să evaluăm gradul de asimilare a acestui principiu de către instituĠiile publice úi de introducere în propria cultură organizaĠională a acestuia.
O problemă generală a sistemului naĠional românesc în domeniul egalităĠii de
úanse, după cum se poate observa mai sus, pleacă de la o abordare a politicilor
publice româneúti care vede incluziunea socială separat de combaterea discriminării.
Exemplul cel mai elocvent este felul în care este conceput Raportul NaĠional Strategic privind ProtecĠia Socială úi Incluziunea Socială al României125. În momentul în
care discriminarea nu este privită drept una dintre cauzele excluziunii sociale, unele
grupuri vulnerabile, spre exemplu pe criteriul orientării sexuale, sunt excluse din
strategia de incluziune socială. De asemenea, ignorând efectele discriminării, masurile pozitive de activare socială cuplate cu măsuri de combatere a discriminării nu par
să facă parte din sistemul naĠional de incluziune socială. Exemplele altor Ġări europene, cât úi orientarea Uniunii Europene spre „equality mainstreaming”, adică introducerea problemelor legate de egalitatea de úanse în toate domeniile úi politicile
publice, pentru ca principiul egalităĠii de úanse să penetreze cu adevărat sistemul, nu
par a fi înĠelese de către cei care elaborează legislaĠie úi politici în România. ExcepĠia
o face Consiliul NaĠional pentru Combaterea Discriminării care a elaborat în anul
2007, o Strategie NaĠională de implementare a măsurilor de prevenire úi combatere a
discriminării126, un document ce vizează toate domeniile vieĠii sociale úi menĠionează
măsuri concrete, având abordarea „equality mainstreaming”. Implementarea acestei
strategii Ġine însă de cooperarea inter-instituĠională, cât úi de capacitatea de coordonare a CNCD. Pe fondul scăderii bugetului CNCD în anul 2008, cât úi în lipsa cooperării din partea altor instituĠii, Strategia a fost implementată doar punctual, pe elemente ce au Ġinut de mandatul punctual al CNCD.
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Disponibil la (http://www.mmuncii.ro/ro/628-view.html) (9.11.2009).
Ordinul nr. 286/2007 privind aprobarea Strategiei naĠionale de implementare a măsurilor de prevenire úi combatere a discriminării (M.Of. nr. 674 din 3 octombrie 2007).
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