
 

Hot rârea C.N.C.D. privind un comportament ostil i degradant pe 
criteriul na ionalit ii 

Hot rârea nr. 139/18.04.2012 

 
Dosar nr.: 9A/2011 
Peti ia nr.: 6962/14.12.2011 
Petent: Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii 
Reclama i: Federa ia Român  de Hochei pe Ghea , A.A., M.A., G.I.A., prin tutori  
Obiect: comportament ostil i degradant pe criteriul na ionalit ii  

I. Numele, domiciliul sau re edin a p r ilor  

I.1. Numele, domiciliul, re edin a sau sediul petentului  
I.1.1. CNCD, cu sediul în P a. Valter M r cineanu, nr. 1-3, sector 1, Bucure ti 
I.2. Numele, domiciliul, re edin a sau sediul reclama ilor 
I.2.1. Federa ia Român  de Hochei pe Ghea , cu sediul în Bucure ti, Bd. Basarabia,  

nr. 35-37, sector 2 – Patinoar „Mihai Flamaropol” 
I.2.2. A.A., cu domiciliul Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 9/27, jud. Harghita 
I.2.3. M.A., cu domiciliul în Târgu Secuiesc, str. Curtea 72, nr. 3, jud. Covasna 
I..2.4. G.I.A., cu domiciliul în Miercurea Ciuc, str. Morii din B ile Tu nad, jud. Harghita 

II. Descrierea presupusei fapte de discriminare  

2.1. CNCD s-a autosesizat, ca urmare articolelor ap rute în pres , cu privire la incidentul 
petrecut în vestiarul echipei na ionale de hochei pe ghea  „Under 16” a României.  

2.2. C.M., component al echipei na ionale de hochei U16 a României, a fost umilit în 
vestiar de coechipierii s i de etnie maghiar  (lovit cu prosoape i înjurat) pentru simplu motiv 
c  este român. 

III. Procedura de citare 

3.1. În temeiul art. 20 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea 
tuturor formelor de discriminare, cu modific rile i complet rile ulterioare, republicat , s-a 
îndeplinit procedura de citare. 

3.2. Reclama ii au fost cita i prin adresele nr. 115/11.01.2012 i nr. 6962/11.01.2012. 
3.3. Procedura de citare a fost legal îndeplinit . 
3.4. La termen reclama ii nu s-au prezentat. 
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IV. Sus inerile reclaman ilor 

Punctul de vedere al Federa iei Române de Hochei pe Ghea   
 
4.1.1. Ca urmare a sesiz rii Federe iei de c tre p rin ii minorului C.M., în data de 2 

decembrie 2011 sportivii A.A., M.A., G.I.A. au recunoscut c  au participat la declan area 
acesti incident i l-au lovit cu prosoape ude pe colegul lor. Ulterior, în urma unei consult ri cu 
pre edintele COSR s-a stabilit ca ancheta s  fie preluat  de o comisie mixt  a COSR i 
FRHG, iar decizia de sanc ionare s  fie luat  de c tre Comisia de Etic  a COSR.  

4.1.2. Pe data de 14 decembrie 2011 sportivii implica i au fost audia i de c tre aceast  
comisie, iar în urma audierii pre edintele comisiei a formulat propunerea de sanc ionare, 
propunerea fiind înaintat  Comisiei de Etic . 

  
Punctul de vedere al minorului A.A. 
 
4.2.1. „În data de 1 decembrie 2011, la antrenamentul pe ghea  f ceam ie irea din zon , 

nu am pasat lui C. i el m-a f cut bozgor. Dup  ce am ie it de pe ghea  i eu l-am înjurat pe 
el în române te. Asta a fost discu ia dintre noi doi. Eu nu am participat la joaca cu prosoapele 
în vestiar fiindc  m  gr beam acas  i nu am f cut du ”. 

  
Punctul de vedere al minorului M.A. 
 
4.3.1. „A fost o zi de antrenament obi nuit , dup  care m  dezechipasem i auzeam din 

col ul cel lalt al vestiarului c  era o disput . Se mai întâmplase i alt  dat , erau disensiuni 
între b ie i, de aceea nu d deam mare importan . În acela i timp to i colegii se dezechipaser  
i începeau s  intre la du uri. Dintr-o dat  cineva a stins lumina i ca de obicei, fiecare a 

început s  dea cu prosopul în colegii din fa a lor. i eu am primit câteva plesnituri din spate i 
eu am dat la rândul meu câteva. Când lumina a fost aprins  am v zut c  în fa a mea era 
colegul C. To i eram veseli, râdeam, f ceam glume. Eu m-am îmbr cat repede c  m  durea 
gâtul, ceilal i au continuat plesniturile, alergau în pielea goal  în vestiar, iar eu am plecat 
acas ”. 

 
Punctul de vedere al minorului G.I.A. 
 
4.4.1. „Conform spuselor fiului meu, conflictul între C.M. i A.A. a început în timpul 

antrenamentului pe ghea . Dup  terminarea antrrenamentului juc torii au continuat alterca ia 
verbal  i în vestiar în fa a coechipierilor. To i colegii se loveau cu prosoapele în timp ce 
stingeau i aprindeau lumina. P rerea fiului este c  nu a fost un conflict interetnic, ci doar o 
joac  care s-a mai repetat de mai multe ori în vestiar înainte s  intre la du uri”. 

V. Motivele de fapt i de drept 

5.1. În fapt, Colegiul director re ine c , în data de 1 decembrie 2012, dup  antrenamentul 
de sear  al lotului na ional de hochei FOTE 2013, care se afla în cantonament în localitatea 
Miercurea-Ciuc, a avut loc un incident între M.A., G.I.A., A.A. i C.M. Conflictul a debutat în 
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timpul antrenamentului între C.M. i A.A. (a se vedea declara ia minorului G.I.A. înaintat  
prin p rinte), cei doi minori înjurându-se reciproc, utilizând un limbaj indecent, având o 
conota ie etnic . A.A. a declarat c  C.M. „l-a f cut bozgor”.  

Incidentul a continuat în vestiar, unde dup  alte declara ii jignitoare cu caracter etnic, s-a 
procedat la stingerea luminii, iar primii trei l-au lovit cu prosoapele pe C.M.  

 
5.2. Potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor 

formelor de discriminare, prin discriminare se în elege orice deosebire, excludere, restric ie 
sau preferin  pe baza unui criteriu, care are ca scop sau efect restrângerea, înl turarea 
recunoa terii, folosin ei sau exercit rii, în condi ii de egalitate a drepturilor omului i a 
libert ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. O form  a discrimin rii este 
h r uirea reglementat  de art. 2 alin. (5) din O.G. nr. 137/2000 ca fiind un comportament pe 
baza unui criteriu, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.  

 
5.3. Faptele supuse analizei întrunesc elementele constitutive ale faptei contraven ionale 

prev zute de art. 2 alin. (5) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicat , i implicit elementele constitutive ale defini iei 
generale ale discrimin rii, stipulate în art. 2 alin. (1) din lege. Astfel, chiar dac  putem s  
re inem un element de provocare al minorului C.M. prin declara iile cu caracter etnic adresate 
lui A.A. în timpul antrenamentului, reac ia lui M.A., G.I.A. i A.A. în vestiar nu poate fi 
acceptat  într-un cadru sportiv i întrune te elementele constitive ale h r uirii pe criteriul 
etnic. Cei trei minori trebuiau s  sesizeze responsabilii lotului de hochei în leg tur  cu 
declara iile lui C.M. i nu s  î i fac  singur dreptate.   

Fapta lui M.A., G.I.A., A.A. de a stinge lumina i de a aplica lovituri cu prosoapele ude lui 
C.M. se constituie într-un comportament care a condus la crearea unui cadru ostil i degradant 
pentru acesta din urm . Comportamentul celor trei a avut la baz  criteriul apartenen ei etnice a 
lui C.M., astfel cum reiese din declara iile depuse la dosar a celor implica i.  

Dreptul înc lcat al lui C.M. este cel prev zut de art. 2 din Legea educa iei fizice i a 
sportului nr. 69/2000, potrivit c ruia „practicarea educa iei fizice i sportului este un drept al 
persoanei, f r  nici o disciminare, garantat de stat”. În subsecvent, apreciem c  prin fapta 
s vâr it  s-a adus atingere i dreptului la demnitate uman , drept fundamental al omului 
garantat de Constitu ia României.  

 
5.4. Pentru considerentele de mai sus, Colegiul director re ine r spunderea contraven-

ional  a minorilor A., G.I.A., A.A. pentru fapta prev zut  de art. 2 alin. (5) i în coroborare 
cu art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, republicat . Fapta celor trei de a face declara ii 
jignitoare cu caracter etnic, respectiv de a lovi cu prosoapele ude un coleg de echip , se 
constiuite într-un comportament pe baza criteriului etnic, care a condus la crearea unui cadru 
ostil i degradant fa  de C.M., c ruia i s-a înc lcat dreptul de a practica un sport în condi ii de 
egalitate i f r  discriminare, respectiv dreptul la demnitate uman .  

 
5.5. Colegiul director analizeaz  în continuare r spunderea Federa iei Române de Hochei 

pe Ghea . Astfel, potrivit art. 37 alin. (1) lit. i) din Legea educa iei fizice i a sportului  
nr. 69/2000: „federa iile sportive na ionale au urm toarele atribu ii principale: (...) i) 
întreprind m suri pentru prevenirea i combaterea violen ei, precum i pentru promovarea 
spiritului de fair-play i a toleran ei în activitatea sportiv ”. 
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5.6. Posibilitatea de a avea loc astfel de fapte cum sunt cele analizate în cadrul unei 
activit i sportive conduse de o federa ie na ional , demonstreaz  c  Federa ia Român  de 
Hochei pe Ghea  în activitatea sa a avut un comportament pasiv care prin efectele pe care  
le-a generat a supus unui tratament injust i degradant un sportiv, a condus la crearea unui 
cadru ostil fa  de acesta, pe baza criteriul etniei, înc lcându-se astfel dreptul lui C.M. de a 
practica  în condi ii de egalitate i cu respectarea demnit ii umane hocheiul.  

Comportamentul pasiv al Federa iei Române de Hochei pe Ghea  întrune te elementele 
constitutive ale contraven iei prev zute la art. 2 alin. (5), art. 2 alin. (4) coroborat cu art. 2 
alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, republicat .  

Fapta a fost s vâr it  prin neîndeplinirea de c tre Federa ia Român  de Hochei pe Ghea  
a obliga iei legale prev zute la art. 37 alin. (1) lit. i) din Legea educa iei fizice i a sportului 
nr. 69/2000. 

 
5.7. Prin urmare, Federa ia Român  de Hochei pe Ghea  avea obliga ia de a implementa 

un cod de etic  sportivilor i reguli pentru respectul reciproc i fair-play.  
 
Fa  de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2), din O.G. nr. 137/2000 privind 

prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, cu unanimitate, 

 
COLEGIUL DIRECTOR HOT R TE: 
 
 1. Aspectele sesizate intr  sub inciden a prevederilor art. 2 alin. (1), (4) i (5) din O.G.  

nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , 
iar faptele sunt sanc ionate contraven ional dup  cum urmeaz :  

  -  minorii A.A., M.A., G.I.A., pentru fapte ce intr  sub inciden a prevederilor art. 2  
alin. (1) i alin. (5) din O.G. nr. 137/2000, republicat , au fost sanc iona i individual cu 
amend  contraven ional  în cuantum de 200 de lei, potrivit art. 26 din O.G. nr. 137/2000 i 
art. 11 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor; 

  - Federa ia Român  de Hochei pe Ghea , a c rei fapt  intr  sub inciden a art. 2 alin. (1), 
alin. (4) i alin. (5) din O.G. nr. 137/2000, cu amend  contraven ional  în cuantum de 2.000 
de lei, potrivit art. 26 din acela i act normativ. 

2. O copie a hot rârii se va transmite reclama ilor. 

VI. Modalitatea de plat  a amenzii 

6.1. Amenda contraven ional  se va pl ti la Direc ia General  de Fina e Publice a ora ului 
Târgu Mure , jud. Mure . 

     
Membrii Colegiului Director prezen i la edin : Asztalos Csaba Ferenc, Haller István, 

Jura Cristian, Stanciu Claudia, Vasile Alexandru Vasile 


