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CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE PERICOLUL SOCIAL AL
REGLEMENTĂRILOR CU CARACTER DISCRIMINATORIU

Corina Adriana Dumitrescu

Abstract: În societatea contemporană, europeană, statul de drept, încet, dar
sigur, dobândeşte o consacrare atât în spiritul, cât şi în sufletul cetăţenilor.

Există însă, pe lângă fenomenele, instituţiile şi reglementările pozitive, drepte,
corecte şi reglementări negative, incorecte, nedrepte care „populează” lumea juridicului
proprie statului de drept. Între acestea din urmă se înscriu normele cu caracter
discriminatoriu.

Cuvinte cheie: egalitate în drepturi, stat de drept, pericol social, drept
fundamental, drept subsecvent, drept-garant.

1. O posibilă ierarhizare a drepturilor omului
De la Pitagora la Magna Charta Libertatum, de la aceasta la Contractul

Social, de la acesta la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948, de
la aceasta la constituţiile multor state civilizate se pot observa, în devenirea lor,
acele drepturi fundamentale ale omului.

O analiză, chiar sumară, arată, de asemenea că aceste drepturi s-au născut şi
au evoluat pe lângă valorile sociale cu care au fost asociate.

S-ar putea aşadar afirma că destinul istoric al unuia sau altuia dintre aceste
drepturi se identifică cu acela al valorii economice, juridice, politice, etice,
istorice, estetice sau religioase pe lângă care a luat fiinţă. Numai că o asemenea
soartă nu presupune o imagine strict temporală asupra dreptului, adică apariţia,
existenţa şi chiar dispariţia acestuia alături de valoarea pe care, până la urmă este
chemat pe de o parte să o ocrotească, iar pe de altă parte „să-i dea viaţă”; aici este
mai mult decât „trăire comună”, iar imaginea completă presupune o rădăcină
comună care iată, are două tulpini: valoarea socială şi dreptul chemat să o
consacre cel mai deplin.

Dacă ne referim la dreptul la viaţă, întâi şi ... mai întâi din considerente lesne
de înţeles observăm că acesta a fost şi a rămas explicit, mai ales, dar şi implicit
uneori, dreptul fundamental prezent în mai toată doctrina dedicată acestui
domeniu al existenţei umane.

Viaţa a fost, este şi va fi valoarea socială fundamentală şi, în acelaşi timp,
condiţia fără de care nu se poate concepe existenţa socială; este mai mult decât
firesc ca dreptul care îi însoţeşte destinul prin lume să facă, la rândul său, parte
din categoria drepturilor fundamentale.

Viaţa însă trebuie trăită la parametrii săi optimi; dincolo de integritatea
fizică individului trebuie să i se garanteze şi integritatea psihică. Mai mult decât
atât este esenţială calitatea vieţii fiecăruia, adică împlinirea destinului individual.
Apar, dintr-o asemenea firească perspectivă, drepturi subsecvente dreptului la
viaţă, corespondente, până la urmă unor valori sociale menite să răspundă
necesităţii unui destin demn de condiţia umană. Exerciţiul acestor drepturi însă

 Prof. univ. dr., Rector al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.
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rămâne, adesea, la libera opţiune a individului; de-aici şi diferenţele care apar
între diferitele categorii de oameni în planul existenţei lor.

O primă posibilă clasificare ar fi deci aceea între dreptul fundamental şi drepturi
subsecvente ale acestuia, clasificare care ar putea fi extrapolată şi în universul
valorilor pe care aceste drepturi până la urmă, prin exerciţiul lor, le materializează.

Clasificarea aceasta până la urmă este menită şi să sublinieze importanţa
excepţională a dreptului la viaţă pe de o parte, dar şi conţinutul deosebit al
acestui drept, conţinut care se completează mereu şi datorită „aportului” adus în
acest sens de către drepturile subsecvente sieşi.

Dacă nu ne putem iată, mai ales în ultimele secole, cu toţii, de-a valma,
evalua propriul destin decât dintr-o perspectivă a armoniei sufleteşti, dar a unui
suflet profund spiritualizat, a fost şi este firească preocuparea, -la scară
personală, dar şi la scară socială-legată de valorile etice, religioase şi culturale.
Pentru a se bucura pe deplin de acestea şi numai de acestea individul a avut şi are
nevoie de o sănătate fizică pe lângă aceea psihică care din dorinţa de a se
consolida şi-a manifestat deja „deschiderea” spre cele trei tipuri de valori deja
menţionate. Accesul însă nu este asigurat doar prin datele proprii fizice şi psihice
depline ale individului; mai trebuie să „participe” cu acest „dat” al său la propriul
„construct” al personalităţii sale culturale în primul rând.

Realizarea, împlinirea „constructului” fiecăruia are loc înăuntrul unui
veritabil proces de educaţie şi de auto-educaţie; educaţia aici văzută, la rândul său
ca o valoare-mijloc însă de înţelegere a sensului vieţii, până la urmă.

Educaţia care este deci o valoare socială în sine reprezintă, de asemenea,
calea prin care individul dobândeşte şi nivelul corespunzător, din punct de vedere
intelectual, unei manifestări depline şi în câmpul exercitării drepturilor sale;
educaţie oferă acea „tehnologie” necesară acestui demers de tip superior.

Dreptul fundamental la viaţă alături de drepturile subsecvente pot să fie
evaluate, analizate şi prin prisma noţiunilor de structură şi de suprastructură:
drepturile subsecvente sunt structura iar dreptul fundamental reprezintă
suprastructura; lipseşte, până acum, infrastructura.

Dată fiind importanţa ieşită din comun a drepturilor omului, calitate pe care
au dobândit-o în primul rând datorită valorilor sociale la a căror accesare
„participă” este evident faptul că întregul lor „edificiu” a trebuit să fie „aşezat” pe
o „infrastructură” care să îi asigure stabilitatea şi forţa. Această „infrastructură”
este compusă din dreptul la nediscriminare şi egalitate de şanse, categorie aparte
în peisajul drepturilor omului.

În această posibilă clasificare a drepturilor omului se mai poate adăuga
grupa reprezentată de acest drept social şi care poate fi numit drept-garanţie;
adică existenţa sa şi exercitarea sa reprezintă o protecţie în sine a celorlalte
drepturi. Importanţa covârşitoare acestui drept-garanţie este lesne de observat:
pe de o parte el se regăseşte în conţinutul fiecăruia dintre celelalte drepturi iar, pe
de altă parte, corecta sau incorecta lui manifestare consolidează sau distruge orice
alt drept al omului.

Corecta manifestare reprezintă, mai precis, întregul parcurs al acestuia de la
momentul iniţierii exercitării sale până la efectul manifestării sale, concordante
cu voinţa iniţiatorului, în plan individual şi în plan social.
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Desigur că, dacă acceptăm cele expuse, până aici manifestarea unui drept nu
poate fi izolată; în planul acţiunii sale acesta „atrage” cel puţin câte un drept din
celelalte două nivele cu care interferează: un drept subsecvent întotdeauna, în
exercitarea sa, va „antrena” atât dreptul fundamental cât şi dreptul-garant. Relaţia
între toate aceste drepturi este clar de natură sistemică fapt ce determină
responsabilizarea totală atât a celor care le exercită cât şi a celor chemaţi să le
respecte.

2. Pericolul social reprezentat de reglementările cu caracter
discriminatoriu

Doctrina drepturilor omului, în general, acceptă egalitatea de la natură a
tuturor indivizilor.

Uneori se merge chiar mai departe şi se afirmă că, tot de la natură, oamenii
sunt cu toţii buni. Transformarea unora în indivizi răi s-ar datora, în primul rând,
mediului social, celorlalţi oameni cu care se înconjoară, mai ales, în perioada de
formare a caracterului.

Regimurile democratice, mai ales, susţin egalitatea în drepturi a tuturora, adică
până la urmă, „aşează” la temelia întregii teorii şi practici a drepturilor omului o
„infrastructură” şi un „drept-garant” menit să asigure un destin puternic acestora.

Din păcate au existat, chiar şi în regimurile cu caracter democrat
reglementări care au generat discriminare, iar consecinţele s-au manifestat pe cel
puţin două planuri: în primul rând au afectat persoane, grupuri de persoane sau
chiar comunităţi întregi iar, mai apoi, în ordine cronologică, dar la fel de grav, au
perturbat practic întreaga ordine juridică din societate.

Desigur că impactul prevederilor care creează discriminare asupra celor
vizaţi este extrem de complex, are o latură subiectivă şi una obiectivă.

Din punct de vedere subiectiv este lezată personalitatea umană, în primul rând
demnitatea aceluia sau acelora care sunt discriminaţi prin textul actului normativ.
Sensibilitatea extraordinară care este apanajul, pe drept cuvânt, fiecărui om şi se
manifestă în primul rând în planul demnităţii sale odată zdruncinată datorită unei
reglementări cu caracter discriminatoriu generează o reacţie deosebit de puternică,
încât se poate afirma că o singură asemenea prevedere determină prăbuşirea inclusiv
a încrederii în fundamentul statului de drept.

Statul de drept, adică acel stat în care domneşte dreptatea este de
neconceput în condiţiile existenţei reglementărilor cu caracter discriminatoriu.

Statul de drept, aproape statul ideal, este format din cetăţeni care îşi
conştientizează întregul arsenal de drepturi şi obligaţii aşezate într-o structură
deja ilustrată. Ori odată acceptat că infrastructura sistemului de drepturi ale
omului este reprezentată de acel drept-garanţie sau acel drept-premisă al
egalităţii de şanse, este lesne de imaginat că practic spulberarea acestuia este
echivalentă cu prăbuşirea întregului sistem de drepturi ale omului.

Mai departe această „tragedie juridică” generează o reacţie în lanţ înăuntrul
super-sistemului de drept căruia îi aparţine determinând practic desfiinţarea de
facto cel puţin al acestuia.

Dincolo de aceste prime consecinţe care pot să apară mai mult tehnice, ceea
ce contează este că atunci când se anulează un sistem de drept prin „infuzia de
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nedreptate” cuprinsă într-o reglementare cu caracter discriminatoriu dispare o
întreagă „lume juridică”, un întreg „univers juridic”.

Simpla analiză a efortului deosebit necesar pentru întemeierea unui stat de
drept ar fi suficientă pentru înţelegerea „răului” juridic, economic şi social pe care
îl determină şi numai o singură prevedere din sfera acelora care nasc
discriminare.

Dar dacă acestea sunt şi sunt mai mult decât una singură nu este deloc prea
mult să afirmăm cele deja afirmate şi cuprinse în titlu: existenţa în conţinutul
normelor discriminatorii a unui pericol social deosebit.

Statul, mai ales statul de drept are fundamentul construit pe încrederea
deplină a membrilor săi în sistemul de drept. Încrederea – element esenţial în
edificarea oricărei comunităţi umane dispare şi ea la cetăţeanul, omul, la oamenii
„lăsaţi”, într-o primă etapă fără propria demnitate.

În sfera concretului, acolo unde factori subiectivi se întâlnesc cu cei obiectivi,
să ne gândim la situaţia profesorilor din preuniversitar cărora, la împlinirea
vârstei de 65 de ani li se interzice dreptul de a profesa. Oameni educaţi, creatori
de şcoală în domeniul lor, cu zeci sau sute de elevi olimpici naţionali sau
internaţionali s-au aflat şi se află în situaţia degradantă, discriminatorie de a nu
mai fi bun la nimic, după mintea unora. Drama datorată lipsei de respect, călcării
în picioare a propriei demnităţi, în primul rând, pe care trebuie să o trăiască
aceşti oameni este clară; ce încredere mai pot avea aceştia, aflaţi în plină putere
intelectuală în societatea, în statul pe care l-au slujit cu sacrificiul de sine!

Mai departe ce vină au elevii care, la rândul lor trebuie să „suporte” la
cursuri, adesea profesori suplinitori, insuficient pregătiţi? De ce pregătirea lor să
aibă de suferit, adică să nu fie de calitate, ceea ce le va marca întregul destin
social? Iată pericolul social cum apare şi se manifestă ducând la consecinţe
ireparabile în plan social.

Limitarea dreptului la muncă al profesorilor universitari a fost şi rămâne
izvor de practică discriminatorie, mai mult forţarea reintroducerii acestei
prevederi declarată neconstituţională în actuala Lege nr.1/2011 indică dispreţul
de care aceştia s-au bucurat din partea guvernării trecute.

În condiţiile în care sistemul universitar românesc la momentul adoptării Legii
nr.1/2011 exista, potrivit statisticilor oficiale, un deficit de 4000 de cadre didactice
universitare pe de o parte s-a limitat dreptul la muncă al profesorilor universitari iar,
pe de altă parte acelor profesori universitari „vinovaţi” că au împlinit vârsta de 65 de
ani, în plus, li s-a retras calitatea de titular dar şi de conducător de doctorat. În plus,
tot acestora li s-a interzis să mai ocupe funcţii de conducere.

În teoria faptelor şi actelor discriminatorii aproape că nici nu mai contează
în acest exemplu că, la aproape doi ani distanţă, în decembrie 2012, o ordonanţă
de urgenţă a mai atenuat din prevederile referitoare la interdicţiile legate de
vârsta profesorilor universitari. Răul se produsese deja, mai mult a prins rădăcini
în mediul universitar: sute de conducători de doctorat au fost supuşi umilinţei co-
tutelei, parte renunţând la a participa la o asemenea mascaradă; desigur că în
pierdere au fost şi doctoranzii. Undeva, în continuare, rămâne, alături de alte
multe întrebări şi următoarea: de ce în atâtea şi în atâtea profesii în atâtea şi
atâtea alte ţări nu eşti dat la o parte la 65 de ani, dar în învăţământul românesc
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nu mai contezi, nu mai exişti? Şi încă una, importantă: de ce în atâtea şi atâtea
alte domenii poţi ocupa funcţii importante de conducere de la primar, conducător
de bancă până la şef de stat, dar în învăţământul românesc nu poţi fi nici măcar
prodecan?

Exemple legate de generaţia adultă, dar nici cea tânără nu este scutită de
reglementări cu caracter discriminatoriu.

Prin ordin de ministru în anul 2011 se introduc camere de luat vederi la
examenul naţional de bacalaureat. Anatema aşezată atunci pe fruntea tinerilor,
consideraţi a priori necinstiţi a creat şi continuă să creeze drame de neimaginat.
Dincolo de consecinţa statistică care ne informează că în perioada 2011-2013 aproape
300.000 de tineri nu au reuşit să treacă la examenul de bacalaureat rămâne acesta
singurul examen naţional desfăşurat în condiţii de supraveghere video care creează
un surplus de emoţie şi, de asemenea, umilinţă la adresa tinerilor.

Despre această practică discriminatorie a început să se scrie; se va scrie
suficient când va fi prea târziu. Rezultatele corecte ale unui asemenea examen nu
se pot obţine prin umilirea elevilor, a profesorilor lor şi a părinţilor lor prin
sisteme de supraveghere degradante; aşa se ajunge doar la abandonarea reciprocă
între tineri, părinţi, profesori şi societate.

Premisele unui examen corect de bacalaureat sunt date de o pregătire
corespunzătoare pe parcursul întregului ciclu preuniversitar; mai apoi reuşita
unui asemenea examen este legată de adecvarea subiectelor la profilul liceului
absolvit.

Iată şi numai prin câteva exemple o ilustrare succintă a ceea ce înseamnă
pericolul social generat de prevederile care determină practici discriminatorii.

Un pas în această bătălie, până la urmă, strâns legată de o posibilă instaurare
a statului de drept în mintea şi în sufletul fiecărui membru al comunităţii noastre
statale, îl reprezintă O.G. nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată prin Legea 48/2002.
Este însă nevoie de mult mai mult începând, poate, cu o cultură a drepturilor
omului care trebuie să fie însuşită, gradual, de la vârstă destul de tânără.

3. În loc de concluzie…
Problematica discriminării a căpătat dimensiuni tot mai sporite în ultimii

ani; adică în loc să dea semne de dispariţie cunoaşte, datorită practicilor aferente
cote tot mai înalte.

Prevederile cu caracter discriminatoriu, rapid aplicate contribuie la erodarea
oricărui stat în care ele acţionează; uneori lent, alte ori mai abrupt contribuie la
degradarea vieţii sociale. Ar putea fi aşezate în „zona bolnavă” a oricărei societăţi
care însă este obligată să îşi producă anticorpii necesari.

Unul dintre aceşti anticorpi poate fi reprezentat de educaţie, educaţie
susţinută în favoarea creării unei adevărate culturi a drepturilor omului.

O a doua soluţie o pot reprezenta dezbaterile sistematice între organismele
abilitate în acest domeniu şi reprezentanţi ai societăţii civile. Mai precis
prezentarea sistematică de către membrii îndrituiţi ai Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării a soluţiilor date de către acest organism în diferitele
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speţe cu care a fost sesizat şi, mai ales, argumentarea acestor soluţii; adică
transparenţă pentru obţinerea unui minim de încredere pentru început.

Desigur că, în primul rând ar conta, abrogarea tuturor prevederilor cu
caracter discriminatoriu din legislaţia actuală ca un prim pas de reconciliere
socială; astfel pe de o parte rămân înscrise drepturi fundamentale, accesorii
acestora, garant al acestora în Constituţie, în legi organice al căror liberă şi, mai
ales al căror spirit am văzut cât de uşor pot fi anihilate de reglementările
discriminatorii.
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PROBELE ÎN MATERIA NEDISCRIMINĂRII ÎN DREPTUL
ROMÂNESC

Csaba Ferenc Asztalos

Abstract: Pornind de la premisa că victima unei fapte de discriminare se află deja într-o
situaţie dificilă, mijloacele de probă create în materia nediscriminării, de norme şi jurisprudenţă,
tind să vină în ajutorul acesteia, fără a încerca să-i îngreuneze situaţia şi să o supună unui stres
suplimentar. Materia nediscriminării prezintă particularităţi specifice, motiv pentru care
instrumentele folosite în acest domeniu, inclusiv mijloacele de probă utilizate, prezintă specificaţii
diferite de materia dreptului comun.

Cuvinte cheie: drept, nediscriminare, mijloace de probă.

Probele îndeplinesc o funcţie majoră în materia dreptului la nediscriminare.
În soluţionarea unei speţe care are ca obiect o posibilă faptă de discriminare,
scopul este de a administra probe suficiente care să dovedească faptul că o
persoană a fost tratată mai puţin favorabil (în cazul discriminării directe), în mod
identic, chiar dacă se află într-o poziţie diferită de majoritate (în cazul
discriminării indirecte), a fost hărţuită sau supusă unui ordin de discriminare,
respectiv a fost ţinta unui tratament advers ca urmare a unei plângeri înaintate
pentru protecţia împotriva discriminării (victimizare).

Administrarea probelor urmăreşte, pe de altă parte, şi interesul şi drepturile
celor acuzaţi de fapta de discriminare de se apăra şi demonstra că nu au săvârşit o
faptă interzisă de lege.

Totuşi, provocarea pentru legiuitor şi practicieni priveşte modalitatea prin care
“se ridică vălul” de pe faptele de discriminare ascunse sau acoperite prin diferite
proceduri şi practici ale entităţilor acuzate de discriminare. Din aceste motive,
soluţionarea plângerilor având ca obiect o posibilă faptă de discriminare prezintă o
serie de dificultăţi traduse prin: accesul la probe, faptele care trebuie probate,
strângerea dovezilor, obţinerea declaraţiilor martorilor sau a datelor statistice.

În acest scop, legiuitorul a reglementat o serie de instrumente juridice prin
care asistă victimele discriminării în strângerea probelor, iar jurisprudenţa a
dezvoltat o practică conformă cu standardele consacrate de Uniunea Europeană
şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv cu cea a Curţii Europene a
Drepturilor Omului.

Regimul probelor în materia dreptului nediscriminării din România diferă în
funcţie de domeniul de drept. Astfel, în acţiunile civile, de muncă şi
administrative suntem în prezenţa unui sistem probator mai larg, pe când în
cazurile penale, în care acuzatul poate fi sancţionat cu pedeapsa închisorii,
standardele probatorii sunt mai severe şi se impune a se dovedi dincolo de orice
dubiu vinovăţia (intenţia) persoanei în săvârşirea unei fapte de discriminare.1

Dr., Președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
1 Farkas, Lilla, Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives,

European Network of Legal Experts in the non discrimination field, European Commision, DG for
Justice, July 2011, pag. 48.
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Articolul de faţă urmăreşte prezentarea instrumentelor juridice referitoare la
mijloacele de probă în dreptul român al nediscriminării (statistică, inversarea
sarcinii probei, înregistrările audio-video) şi aplicarea acestora în practică.

Cadrul legal privind probele în dreptul român al nediscriminării
România dispune de prevederi legale complementare privind probele în

materia nediscriminării.
Legea cadru, Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi

sancţionarea tuturor formelor de discriminare reglementează mijlocele de probă
care pot fi utilizate de părţi în faţa instituţiei administrativ jurisdicţionale şi în
faţa instanţelor de judecată.

Astfel, legiuitorul reglementează instituţia inversării sarcinii probei atunci când
dispune faptul că “persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi
prezumată existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva
căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare
a principiului egalităţii de tratament”.2 Inversarea sarcinii probei este asigurată atât
în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (în continuare CNCD),
organ administrativ jurisdicţional, cât şi în faţa instanţelor de judecată.3

De asemenea, în faţa CNCD şi a instanţelor de judecată “se poate invoca
orice mijloc de probă, respectând regimul constituţional al drepturilor
fundamentale, inclusiv înregistrările audio şi video sau date statistice”.4

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi arată că “sarcina probei revine persoanei împotriva căreia s-a
formulat sesizarea/reclamaţia sau, după caz, cererea de chemare în judecată,
pentru fapte care permit a se prezuma existenţa unei discriminări directe ori
indirecte, care trebuie să dovedească neîncălcarea principiului egalităţii de
tratament între femei şi bărbaţi.”

În raporturile de muncă, art. 272 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii,
modificată şi republicată, se statuează un element de inversare a sarcinii probei
atunci când se stipulează că “sarcina probei în conflictele de muncă revine
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la
prima zi de înfăţişare”.

În privinţa probei cu înscrisuri Codul de procedură civilă prevede la art. 293
obligaţia părţii adverse de a prezenta înscrisul dacă acesta: este comun părţilor
din proces, dacă însăşi partea adversă s-a referit în proces la acest înscris sau
dacă, după lege, ea este obligată să înfăţişeze înscrisul. Refuzul de a prezenta
înscrisul are ca şi consecinţă posibilitatea instanţei de a “socoti ca dovedite
afirmaţiile făcute cu privire la conţinutul acelui înscris de partea care a cerut
înfăţişarea” potrivit art. 295 din Codul Civil. Apreciem că suntem în prezenţa

2 Art. 20 alin. (6) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, modificat de pct. 1 al art. unic din Legea nr. 61 din 21 martie 2013.

3 Art. 27 alin. (4) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, modificat de pct. 3 al art. unic din Legea nr. 61 din 21 martie 2013.

4 Art. 20 alin. (6) şi art. 27 alin. (4) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, modificat de pct. 1 al art. unic, respectiv pct.3 articol unic din
Legea nr. 61 din 21 martie 2013.
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unor elemente de inversare a sarcinii probei, instrument fundamental în
soluţionarea acţiunilor care au ca obiect o posibilă faptă de discriminare.

Dispoziţiile legilor speciale se completează cu prevederile din Subsecţiunea a
3-a. Probele din Cartea a II-a din Codul de procedură civilă5 potrivit art. 28 alin.
(1) din Legea nr. 554/2004 legea contenciosului administrativ. În raporturile de
muncă, în cazurile de discriminare, sunt aplicabile prevederile Codului Muncii,
care se completează cu legislaţia civilă potrivit art. 278 alin. (1) din Legea nr.
53/2003 Codul Muncii, modificată şi republicată.

Cadrul legal mai sus enunţat este aplicabil tuturor cazurilor de discriminare
din domeniul dreptului civil, al dreptului muncii şi cele înaintate spre soluţionare
în procedurile administrative. Elementele specifice probelor în materia dreptului
român al nediscriminării cum ar fi inversarea sarcinii probei, nu sunt aplicabile
faptelor penale.

Considerăm că regimul probelor se aplică în analiza tuturor formelor de
discriminare, cum ar fi: discriminarea directă, discriminarea indirectă, hărţuirea,
ordinul de a discrimina, acomodare rezonabilă şi victimizarea.

Probe comune şi probe specifice dreptului român al nediscriminării
Legea specială utilizează o exprimare generală în privinţa probelor şi arată

că, în faţa CNCD şi a instanţelor de judecată “se poate invoca orice mijloc de
probă”6 fără a arăta în mod expres obiectul probei şi mijloacele de probă.
Mergând la dispoziţiile legii generale reţinem că, în dreptul român al
nediscriminării sunt aplicabile prevederile art. 250 Cod procedură civilă potrivit
căreia, dovada unui fapt “se poate face prin înscrisuri, martori, prezumţii,
mărturisirea uneia dintre părţi, făcută din propria iniţiativă sau obţinută la
interogatoriu, prin expertiză, prin mijloacele materiale de probă, prin cercetarea
la faţa locului sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege.”

Acestea sunt mijloace de probă comune mai multor ramuri de drept,
aplicabile şi în domeniul nediscriminării.

Probele specifice dreptului român al nediscriminării sunt prevăzute
expres sau rezultă din jurisprudenţa naţională şi internaţională în domeniu.
Astfel, probele prevăzute expres de legislaţia naţională sunt: datele
statistice, înregistrările audio şi video, respectiv inversarea sarcinii
probei.7

Principalele mijloace de probă, nereglementate expres de legislaţia în
vigoare, sunt testarea, aplicarea de chestionare părţilor şi expertiza. Un
rol important în dovada faptelor de discriminare îl au concluziile rezultate din
probe indirecte.

5 Legea nr. 134/2010, republicată în M.Of. nr. 545 din 3 august 2012.
6 Art. 20 alin. (6) şi art. 27 alin. (4) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea

tuturor formelor de discriminare, modificat de pct. 1 al art. unic, respectiv pct.3 articol unic din
Legea nr. 61 din 21 martie 2013.

7 Art. 20 alin. (6) şi art. 27 alin. (4) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, modificat de pct. 1 al art. unic, respectiv pct.3 articol unic din
Legea nr. 61 din 21 martie 2013.
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Legiuitorul arată că toate probele, atât cele generale cât şi cele specifice,
trebuie să respecte “regimul constituţional al drepturilor
fundamentale” fără a specifica ce se înţelege prin această noţiune.8 Considerăm
că legiuitorul a avut în vedere inadmisibilitatea probelor nelegale sau obţinute în
mod nelegal. De exemplu, solicitarea unor probe din partea angajatorului care ar
încălca dreptul la viaţa privată a persoanelor nu sunt legale şi în consecinţă nici
admisibile.

În continuare vom analiza probele specifice în domeniul nediscriminării.

Datele statistice
Expres prevăzute de lege, datele statistice sunt mijloace de probe utile pentru

a dovedi efectul discriminatoriu asupra unei persoane sau a unui grup de
persoane, a unei reguli sau practici aparent neutre, mai exact a faptelor de
discriminare indirectă. Subliniem că pentru constatarea unei fapte de
discriminare indirectă nu este necesar, în mod obligatoriu,
administrarea ca probe de date statistice.

Rolul probelor statistice este de a dovedi prezumţia simplă de existenţă a
unei fapte de discriminare, care generează transferul sarcinii probei către
partea acuzată de discriminare.

Segregarea în educaţie pe criteriul etnic sau de apartenenţă la o categorie
socială poate fi dovedită prin solicitarea de statistici cu privire la numărul de elevi
dintr-o clasă sau şcoală, care aparţin unei etnii sau unei categorii sociale. Astfel,
CNCD a constatat existenţa unei discriminări indirecte ca efect al aplicării unor
criterii netransparente la constituirea claselor a I-a în şcoli. Statistica depusă de
petenţi şi confirmată de către conducerea şcolii a demonstrat că elevii aparţinând
minorităţii rome sau unei categorii defavorizate au fost grupaţi în aceeaşi clasă,
pe când ceilalţi elevi, cu o stare materială mai bună şi aparţinând majorităţii, au
fost incluşi într-o altă clasă. Conducerea şcolii a arătat că la stabilirea
componenţei claselor s-a avut în vedere ordinea înscrierii copiilor la şcoală, fără a
putea dovedi existenţa unei proceduri transparente de înregistrare a cererilor de
înscriere şcolară.9

Într-o altă speţă, instanţa de judecată a obligat CNCD să ia în considerare
datele statistice prezentate de părţi cu privire la componenţa etnică a claselor I-V
în stabilirea unei fapte de segregare în educaţie.10

Reţinem că, în cazurile de segregare etnică, statisticile sunt realizate în mod
legal, cu respectarea principiilor ce guvernează protecţia datelor cu caracter
personal. Apartenenţa la un grup etnic poate fi stabilită doar cu acordul persoanei
intervievate, doar cu scopul de a aplica politici publice sau cerinţe legale şi cu
anonimizarea datelor în speţă.

Apartenenţa la o categorie socială, grup vulnerabil, poate fi contabilizată mai
uşor prin statistică, astfel că în practică întâlnim clase cu copii segregaţi pe
criteriul monoparental şi/sau familii beneficiare de ajutor social.

8 Ibidem.
9 Hotărârea nr. 559/2012 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării,

nepublicată.
10 Dosar nr. 65/2007 Consiliul Naţional pentru Combaterea discriminării.
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În cazul formării prezumţiei simple de discriminare prin existenţa unei
practici a angajatorului de retrogradare a femeilor care se întorc din concediul de
maternitate sau cel de îngrijire/creştere copil, respectiv disponibilizarea acestor
femei, CNCD a solicitat angajatorului statistici pe ultimii 3 ani cu privire la
numărul de femei care au beneficiat de concediu de maternitate şi cel de
îngrijire/creştere copil în care să se specifice numărul acelor femei cărora li s-a
schimbat locul de muncă (retrogradate), numărul femeilor cărora le-a încetat
raportul de muncă prin acordul părţilor şi numărul femeilor care au fost
disponibilizate.11 O astfel de analiză statistică permite constatare existenţei sau nu
a unei practici a angajatorului în tratarea femeilor care au născut un copil.

În justificarea solicitării cunoaşterii unei limbi minoritare la ocuparea unui
loc de muncă, CNCD a solicitat statistici cu privire la numărul de angajaţi care
cunosc limba minoritară din direcţia în care urma să se realizeze angajarea.
Această statistică a permis stabilirea necesităţii angajării forţei de muncă care să
cunoască limba minoritară.12

Statisticile sunt relevante în a stabili efectele unor politici publice faţă de un
grup sau altul. Astfel, acordarea unei îndemnizaţii fixe pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 2 ani, fără a lua în considerare contribuţia diferită a părinţilor
la sistemul bugetar în funcţie de nivelul veniturilor, are un efect discriminatoriu şi
sub aspectul egalităţii de gen şi de şanse. Statistic, în prezenţa unei astfel de
măsuri, în 95% din cazuri femeile sunt acelea care accesează concediul de
îngrijire creştere copil. Într-un sistem diferenţiat acest procent se ridică la 87%.13

Stabilirea faptelor de discriminare indirectă prin nerespectarea principiului
plăţii egale pentru o muncă de valoare egală poate fi realizată cu sprijinul
statisticilor care evidenţiază tratamentul mai puţin favorabil al femeilor în
comparaţie cu bărbaţii.14

În concluzie, datele statistice:
 susţin trecerea de la cazul unei victime individuale la discriminări

structurale;
 sunt utile în crearea unei prezumţii simple în cazul stabilirii discriminării

indirecte. În acest caz, analiza se concentrează pe efectele unui criteriu sau
practici aparent neutre care dezavantajează o persoană sau un grup de persoane;

 nu constituie o condiţie (probă) prealabilă pentru constatarea existenţei
unei discriminări indirecte săvârşite împotriva unei persoane;

 permit unei victimei să dovedească existenţa unei practici discriminatorii
faţă de un grup din care face parte;

 pot contribui la stabilirea faptelor de discriminare exprimate prin:
segregare etnică, discriminare de gen prin încălcarea principiului plăţii egale
pentru muncă de valoare egală, discriminarea pe criteriu de gen/sarcină/

11 Hotărârea CNCD nr. 169/2013.
12 Sentinţa Nr. 76 din 05.09.2008 a Curţii de Apel Târgu Mureş, Secţia Comercială, de

contencios administrativ şi fiscal.
13 Sentinţa Nr. 1914 din 20.06.2008 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios

Administrativ şi Fiscal.
14 CJUE, Hilde Schonheit/Stadt Frankfurt am Main şi Silvia Becker/Land Hessen, cauze

conexate C-4/02 şi C-5/02 (2003) RJ I -1257, 23 octombrie 2003.
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maternitate prin practicile de retrogradare şi concediere a femeilor întoarse din
concediu de creştere copil, impunerea condiţiei de cunoaştere a unei limbi străine
în situaţia în care angajatorul dispune de resurse umane suficiente pentru
asigurarea utilizării limbii străine în cauză;

 se referă la date care sunt suficient de solide pentru a crea prezumţia, nu
s-a stabilit un grad statistic pentru a opera prezumţia;

 datele pot proveni şi de la organizaţii neguvernamentale recunoscute
pentru activităţile lor de monitorizare şi raportare a faptelor de discriminare şi
încălcare a drepturile omului (Amnesty International);

 operează ca o prezumţie simplă care declanşează partajarea sarcinii
probei.

Înregistrările video şi audio
Înregistrările video şi audio sunt probe care dovedesc atitudini

discriminatorii exprimate, în special, verbal. Instanţele de judecată admit în mod
constant înregistrările audio şi video, indiferent dacă partea reclamată a cunoscut
sau nu faptul că este înregistrată. Exemplul clasic este cel al preşedintelui statului
care, fără a cunoaşte, s-a autoînregistrat cu ocazia unei conversaţii în care a
utilizat o exprimare catalogată ca fiind rasistă (“ţigancă împuţită”) atât de prima
instanţă, cât şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Instanţele de judecată şi CNCD admit înregistrările video şi audio realizate
de victime, angajaţi, în relaţia lor cu angajatorii sau reprezentanţii acestuia
pentru a dovedi atitudini şi limbaj discriminatoriu. Considerăm că o astfel de
probă nu ar fi admisibilă atunci când cel care produce proba incită în mod direct
la discriminare.

Instanţa admite probele audio-video prin care se demonstrează că a avut loc
o discriminare pe criteriul etnic prin refuzul accesului persoanelor de etnie romă
într-un club. Probele audio-video au fost suficiente instanţei pentru a înlătura
apărările proprietarului locaţiei potrivit cărora, clubul era închiriat pentru o
petrecere privată la momentul refuzului accesului persoanelor de etnie romă.15

Testarea
Testarea este o metodă de probă nereglementată expres, dar consacrată de

jurisprudenţa internaţională şi internă. Testarea – situation testing, în engleză –
constituie un experiment care are ca scop constatarea unei discriminări la “faţa
locului”.16 Testarea constituie o modalitate de a cerceta comportamentul unor
persoane, cum ar fi angajatorii, proprietarii care închiriază imobile sau a cei care
administrează cluburi şi restaurante, faţă de persoane care posedă anumite
caracteristici pe baza cărora sunt trataţi mai puţin favorabil decât persoanele care
nu posedă caracteristicile în cauză.

Proprietarii de imobile deseori se ascund după motive inexistente când
refuză închirierea spaţiilor de locuit sau pentru afaceri. Astfel, aceştia motivează
refuzul prin faptul că imobilul a fost deja închiriat. Proprietarii de restaurante şi

15 Decizia Civilă nr. 336/2013 a Tribunalului Dolj, Secţia Civilă.
16 Rorive, Isabelle, Proving Discrimination Cases – the Role of Situation Testing, MPG and

the Centre for Equal Rights, July 2008, pag. 43.



21

cluburi susţin că, în locaţiile în cauză au acces doar membrii înregistraţi sau că, în
incintele respective se desfăşoară evenimente private. Angajatorul refuză
angajarea persoanei cu o anumită caracteristică motivând că, locul de muncă a
fost deja ocupat sau nu mai este de actualitate.

În toate aceste cazuri se săvârşeşte o discriminare directă iar testarea are
scopul de a aduce “lumină” în practicile de discriminare ascunsă, rezultate din
atitudini şi comportamente uşor de mascat prin motive aparent legitime.

Testarea constă într-un joc de roluri, în care o persoană se află într-o poziţie
de a săvârşi o faptă de discriminare fără a cunoaşte faptul că se află sub
observaţie, monitorizare. Testarea presupune prezenţa unei persoane care posedă
o caracteristică ce poate determina persoana monitorizată să adopte un
comportament discriminatoriu în comparaţie cu o altă persoană fără aceste
caracteristici. Scopul supravegherii constă în observarea comportamentului
persoanei monitorizate faţă de persoana care posedă caracteristica, în comparaţie
cu cea care nu dispune de aceasta.17

Metoda testării a fost consacrată în Statele Unite ale Americii în anii 1960 iar
cazul Havens (1982) soluţionat de Curtea Supremă de Justiţie a SUA a constituit
momentul de turnură în recunoaşterea dreptului celui care efectuează testarea (în
cazul respectiv a unei organizaţii care milita pentru dreptul de a închiria case în
mod corect) de a formula acuzaţii de săvârşire a unei discriminări în temeiul
probelor obţinute prin monitorizarea din testare.

În România, CNCD şi instanţele de judecată au admis testarea ca modalitate
de observare şi dovedire a comportamentelor discriminatorii faţă de persoane
aparţinând etniei rome. Astfel, organizaţii neguvernamentale au organizat testări
în privinţa accesului persoanelor de etnie romă în cluburi. Utilizând voluntari,
ONG-urile au constituit două grupuri, unul compus din persoane aparţinând
etniei rome iar celălalt din persoane majoritare. Din înregistrările monitorizării
rezultă că, persoana testată a adoptat un comportament rasist, refuzând accesul
persoanelor de etnie romă în club.18

Admisibilitatea probelor rezultate din testare sunt supuse unor
condiţionalităţi ce ţin de rigoarea metodologică a procedurii, de elemente etice,
corectitudinea dovezilor şi de existenţa sau nu a unui grad de incitare pe
parcursul testării.

În acest sens, cu ocazia admiterii probelor rezultate din testare, instanţa
reţine următoarele: “în speţă este foarte importantă împrejurarea că persoanele
fizice, ce au fost supuse unui act de discriminare au avut calitatea de subiecţi-
voluntari în cadrul respectivului ONG, persoană juridică fără scop lucrativ,
situaţia consumată în acele împrejurări fiind anticipată de aceştia, încă de la
început, dat fiind organizarea acestora în două grupe, respectiv albi şi negri.
Aşadar, modul în care au activat aceste persoane a fost, incontestabil, specific
unei activităţi de voluntariat social, cu alte cuvinte, nu a fost vorba de un act de
discriminare pe care aceştia să-l fi suferit spontan, într-un anumit moment, ci

17 Rorive, Isabelle, Situatian Tests in Europe: Myths and Realities, European Network of
Legal Experts in the non discrimination field, European Anti-discrimination Law Review, no. 3-
2006.

18 Decizia Civilă nr. 336/2013 a Tribunalului Dolj, Secţia Civilă.
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într-o situaţie ce a fost asumată încă de la începutul activităţii respective, grupul
de voluntari deplasându-se împreună în acest scop şi cu o cameră de filmat.”19

Dincolo de disputele pe care le provoacă, testarea rămâne un instrument
indispensabil în demersul legitim de a “ridica vălul” de pe situaţiile de
discriminare ascunse sub o serie de motive nelegitime. Metoda testării necesită
elaborarea unei proceduri care să asigure respectarea dreptului la viaţa privată a
persoanei monitorizate, a echităţii şi corectitudinii în producerea probelor.

Partajarea, inversarea sau schimbarea sarcinii probei
Principiul care guvernează sarcina probei este că, cel care face o susţinere

trebuie să o dovedească (Onus probandi incumbi actori). Această cerinţă
răspunde echităţii şi egalităţii armelor în procedura civilă şi administrativă unde
părţile sunt pe poziţii de egalitate. Poziţia de egalitate presupune şi accesul egal la
mijloacele de probă. În cazurile de discriminare, egalitate este tulburată de starea
de fapt în care victima discriminării nu are acces la probe sau nu poate proba
comportamente, atitudini mascate.20 Realitatea, în cauză, creează o inegalitate de
arme şi afectează principiul echităţii în cazurile de discriminare.

Pentru a restabili echilibrul în egalitatea armelor, legislaţia internaţională şi
internă a reglementat instituţia inversării sarcinii probei care constă în obligaţia
persoanei acuzate de discriminare de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a
principiului egalităţii de tratament ca urmare a prezentării, de către persoana
interesată, a unor fapte pe baza cărora poate fi prezumată existenţa unei
discriminări.21 Sarcina probei este partajată între persoana interesată şi persoana
acuzată de discriminare. Operarea partajării presupne un test în două etape:22

 prima etapă, în care persoana interesată produce dovada unor fapte care
permit prezumţia existenţei unei discriminări;23

 a doua etapă, în care revine pârâtului sarcina de a dovedi că în pofida
aparenţei de discriminare (create de persoana interesată), principiul egalităţii de
tratament nu a fost încălcat.24

Dovada unor fapte care, la prima vedere – “prima facia”-, permit
prezumţia existenţei unei discriminări constituie elementul cheie care
conduce la partajarea sarcinii probei către partea acuzată. Suntem în prezenţa
unei prezumţii simple care, pornind de la un fapt cunoscut, creează aparenţa

19 Decizia Civilă nr. 336/2013 a Tribunalului Dolj, Secţia Civilă.
20 Schiek, Dagmar, Waddington, Lisa, Bell, Mark, Cases, Materials and Text on National,

Supranational and International Non-Discrimination Law, Hart Publishing, Oxford and Portland,
Oregon, 2007, pag. 237.

21 Art. 20 alin. (6) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, modificat de pct. 1 al art. unic din Legea nr. 61 din 21 martie 2013 – respectiv art. 8
Directiva privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică
2000/43/CE, art. 10 din Directiva de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament
în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă 2000/78/CE, art. 19 Directiva
privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de
încadrare în muncă şi de muncă 2006/54/CE.

22 Palmer, Fiona, Re-dressing the Balance of Powet in Discrimination Cases: The Shift in the
Burden of Proof, European Network of Legal Experts in the non discrimination field, European
Anti-discrimination Law Review, no. 4-2006, pag. 27.

23 Feryn (C-54/07, Rep., p. I-5187) Hotărârea CJUE din 10 iulie 2008.
24 Asociaţia Accept vs. CNCD C-81/12, Hotărârea CJUE din 10 iulie 2013, par. 42.
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unei fapte de discriminare (fapt necunoscut). Prezumţia simplă, faptul
cunoscut are o greutate suficientă pentru a justifica o concluzie rezonabilă a
existenţei sale dar, totuşi, nu are valoarea unei probe concludente pentru a dovedi
fapta de discriminare. În lumina măsurării probabilităţilor, prezumţia simplă
constituie o faptă care formează convingerea că este mult mai probabilă
săvârşirea unei discriminări decât respectarea principiului egalităţii. La „prima
vedere” prezumţia simplă este suficientă pentru a ridica o prezumţie de fapt şi a
răsturna sarcina probei sau în unele cazuri, chiar de a stabili faptul în cauză.

Astfel, instanţa de judecată a acceptat ca fiind o prezumţie simplă de
săvârşire a unei fapte de discriminare atunci când angajatorul a aplicat doar
petentei criteriile de incompatibilitate în procesul de restructurare şi
disponibilizare. Sarcina probei s-a mutat la angajator care a fost obligat să
dovedească faptul că a aplicat aceleaşi criterii de incompatibilitate şi în evaluarea
celorlalţi angajaţi în vederea stabilirii persoanelor disponibilizate (angajatorul a
eşuat în această obligaţie).25

Exceptarea rudelor şi afinilor de gradul I de la plata sumei de 5.000 de euro
pentru intrarea în profesia de executor judecătoresc constituie o prezumţie
simplă suficient de puternică pentru a crea aparenţa săvârşirii unei fapte de
discriminare şi a transfera sarcina probei către Uniunea Naţională a Executorilor
Judecătoreşti.26

Invocarea de către pârâtă, angajată, femeie însărcinată,  a unui tratament
diferit faţă de ceilalţi angajaţi din societate, tratament ce rezultă din deciziile
diferite luate la un interval foarte scurt de către conducerea SC TERAPIA SA prin
suspendarea activităţii şi remunerarea sa cu o retribuţie de 75% comparativ cu
restul colegilor săi care au beneficiat de o retribuţie de 100% şi bonuri de masă, a
fost apreciată de instanţă ca o prezumţie simplă suficient de puternică pentru a
crea aparenţa săvârşirii unei fapte de discriminare directe pe criteriul de
graviditate şi procedarea la transferarea sarcinii probei către angajator.27

Trimiterea de către şeful ierarhic superior de bancuri cu tentă sexuală către
petentă, angajată subordonată, respectiv utilizarea unui limbaj sexist în
raporturile de muncă cu aceasta, constituie o prezumţie simplă suficient de
puternică pentru crearea unei aparenţe a săvârşirii unei fapte de hărţuire sexuală
şi a neîndeplinirii obligaţiei angajatorului de a asigura principiul egalităţii şi
nediscriminării în raporturile de muncă.28

După stabilirea prezumţiei simple, în a doua etapă, îi revine părţii
acuzate sarcina de a dovedi că, în pofida aparenţei de discriminare, principiul
egalităţii de tratament nu a fost încălcat.29 În această etapă, partea acuzată de
discriminare va putea răsturna prezumţia simplă (aparenţa) de săvârşire a unei
fapte de discriminare, probând următoarele:

25 Sentinţa nr. 53/2013 a Curţii de Apel Galaţi, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal.
26 Sentinţa nr. 342/F-Cont din 28.09.2012 a Curţii de Apel Piteşti.
27 Sentinţa nr. 197 din 24.03.2011 a Curţii de Apel Cluj, Secţia Comercială, de Contencios

Administrativ şi Fiscal.
28 Hotărârea 397/2013 a CNCD, nepublicată.
29 Asociaţia Accept vs. CNCD C-81/12, Hotărârea CJUE din 10 iulie 2013, par. 42.
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 în cazul discriminării directe: lipsa unui tratament diferenţiat, lipsa situaţiei
comparabile, lipsa unui criteriu de discriminare sau a unui raport de cauzalitate între
criteriu şi tratamentul diferenţiat, existenţa unei excepţii legale sau a justificării
obiective doar în situaţia criteriului de vârstă;

 în cazul discriminării indirecte: lipsa efectului nefavorabil pentru o
persoană sau un grup de persoane, lipsa criteriului de discriminare sau existenţa
unei justificări obiective;

 în cazul hărţuirii: lipsa faptei prin care s-a creat o atmosferă ostilă,
degradantă, umilitoare sau lipsa criteriului de hărţuire;

 în cazul ordinii de a discrimina: lipsa elementelor constitutive ale faptei –
lipsa tratamentului diferenţiat, lipsa criteriului de discriminare;

 în cazul victimizării: lipsa tratamentului advers, lipsa raportului de
cauzalitate dintre tratamentul advers şi acţiunea privind protecţia dreptului la
egalitate.

În situaţia în care partea acuzată eşuează în răsturnarea prezumţiei simple
de existenţă a unei fapte de discriminare, instanţa sau instituţia de egalitate de
şanse va constata încălcarea principiului egalităţii de tratament.

Partajarea sarcinii probei cunoaşte limite în aplicare atunci când se
poate aduce atingere dreptului la respectarea vieţii private. Astfel, pentru
“răsturnarea prezumţiei simple nu este necesar ca pârâtul să dovedească faptul
că, în trecut, au fost recrutate persoane având o anumită orientare sexuală, o
asemenea cerinţă putând, efectiv, în anumite circumstanţe, să aducă atingere
dreptului la respectarea vieţii private.”30

O altă limită în aplicarea partajării sarcinii probei rezultă din Decizia CJUE
C-415/10 Galina Meister vs. Speech Designe Carrier System Gmb, potrivit căreia
o angajată, a cărei aplicaţie a fost respinsă, ca urmare a anunţului de ocupare a
locului de muncă, nu este îndreptăţită să aibă acces la informaţii care să indice
dacă angajatorul a angajat o altă persoană la finalul procesului de recrutare.
Totuşi, nu poate fi exclus faptul că refuzul de a avea acces la informaţii poate
constitui un factor de luat în considerare pentru constatarea existenţei unei
prezumţii simple de discriminare.31

Aplicarea de chestionare părţilor şi expertiza
Aplicarea de chestionare părţilor şi expertiza sunt două mijloace de probă

aplicabile în dreptul român al nediscriminării, primul prin instituţia
interogatoriului reglementat de art. 351-358 din Codul de procedură civilă iar
expertiza art. 330-332 din Codul de procedură civilă.

Art. 26 alin. (3) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor faptelor de discriminare stabileşte obligaţia entităţilor legale să permită
accesul la probe şi să pună la dispoziţia CNCD orice mijloc de probă. Refuzul
accesului la probe se sancţionează contravenţional.

30 Asociaţia Accept vs. CNCD C-81/12, Hotărârea CJUE din 10 iulie 2013, par. 57.
31 Pentru o analiză a speţei a se vedea Farkas, Lilla, Getting it right the wrong way? The

consequences of a summary judgment: the Meister case, European Network of Legal Experts in the
non discrimination field, European Anti-discrimination Law Review, no. 15-2012, pag. 23.
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Aspecte ce nu trebuie probate – nu este necesară dovada unui motiv,
intenţii de discriminare; nu este necesar să se demonstreze că regula sau practica
aparent neutră în cauză urmăreşte un scop bine intenţionat, dacă efectele sale
sunt discriminatorii şi în final nu este necesară identificarea unei victime a
discriminării.32

Concluzii
Mijloacele de probă comportă aspecte specifice în dreptul român al

nediscriminării. Particularităţile mijloacelor de probă rezultă din necesitatea
legiuitorului şi a practicienilor de a identifica şi consacra soluţii juridice care să
asigure o aplicare efectivă a principiului egalităţii de tratament în practică. Fără
mijloacele de probă mai sus prezentate, victima unei discriminări ar fi în
imposibilitatea de a dovedi încălcarea tratamentului egal.

Probele în materia nediscriminării au misiunea de a descoperi, de a „ridica
vălul” de pe atitudinile şi faptele de discriminare mascate sub comportamente
nejustificate.

Legiuitorul şi practica judiciară trebuie să depună eforturi viitoare pentru a
dezvolta regimul juridic al probelor în materia nediscriminării.

32 A se vedea Manual de drept european privind nediscriminarea, Agenţia pentru Drepturile
Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliul Europei, 2010, pag 137.
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EGALITATEA DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINAREA - ROLUL
CONSILIUL EUROPEI ŞI CEDO

Titus Corlăţean

Abstract: Articolul realizează o sinteză asupra principalelor aspecte referitoare la
problema dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse atât în România, cât şi la nivel
european. Cadrul legislativ din Romania în domeniul nediscriminării prevede egalitatea tuturor
cetăţenilor fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limba, de religie, de sex,
de opinie, de apartenenţa politică, de avere sau de origine sociala, precum şi sancţionarea actelor
de discriminare.

De asemenea, având în vedere că principiul drepturilor omului este unul dintre pilonii pe
care se fundamentează activitatea organizaţiei, Consiliul Europei atribuie o atenţie sporită
egalităţii de şanse şi nediscriminării.

De aceea, este esenţial ca autorităţile să continue să lucreze pentru a se asigura că atât
femeile, cât şi bărbaţii pot participa pe deplin la piaţa forţei de muncă şi concilierea vieţii
profesionale cu viaţa de familie în societatea românească.

Cuvinte cheie: nediscriminare; egalitatea în drepturi; egalitate de şanse; drepturile
omului.

Doamnelor şi domnilor,
Stimat auditoriu,

Cadrul legislativ din Romania în domeniul nediscriminării prevede egalitatea
tuturor cetăţenilor fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de
limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţa politică, de avere sau de
origine sociala, precum şi sancţionarea actelor de discriminare.

Constituţia României consacră, la art. 4 alin. (2), principiul
nediscriminării pe criteriul de sex între cetăţenii săi, iar prin prevederile art. 16
alin. (3) este garantată egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce
priveşte ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, civile sau militare.

Pe de altă parte, Constituţia consacră prioritatea pactelor şi tratatelor
privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte.

Prevederi de substanţă privind protecţia drepturilor omului, în general, cât si
egalitatea de şanse, sunt cuprinse in diverse acte normative cu caracter special
(e.g. Legea nr. 215/2000 a administraţiei publice locale, Legea nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi).

Această Lege privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi, pentru promovarea acestui principiu în plan politic, social, economic
şi cultural.

De asemenea, pentru a răspunde obiectivului central care stabileşte
atingerea de facto a egalităţii între femei şi bărbaţi la toate nivelurile, a fost
dezvoltată cea de a doua Strategie naţională pentru egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012.

 Conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea
Creştină ”Dimitrie Cantemir”, Ministrul Afacerilor Externe.
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Programul de guvernare pentru perioada 2013 - 2016 conţine, de
asemenea, o serie de priorităţi specifice, prin care menţionăm promovarea
participării active a femeii la luarea deciziei şi în structurile de reprezentare
publică, creşterea capacităţii instituţionale pentru implementarea politicilor de
gen, crearea sistemului naţional de sprijinire si promovare a politicilor privind
egalitatea de şanse pe piaţa muncii.

Eforturile României în domeniile legislativ şi programatic trebuie susţinute,
de o manieră mai viguroasă, prin acţiuni de îmbunătăţire a cadrului de
implementare a politicilor de egalitate de gen, inclusiv prin elaborarea unei noi
Strategii naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru
perioada 2014 - 2017.

Ariile de intervenţie ale viitoarei Strategii şi principalele obiectivele aferente
acestora sunt: educaţia (integrarea perspectivei de gen în educaţie, atât la nivel
formal, cât şi informal), piaţa muncii (conştientizarea privind diferenţele
salariale între femei şi bărbaţi şi implementarea unor măsuri de conciliere a vieţii
de familie cu viaţa profesională şi cea privată), violenţa de gen (combaterea
acestui fenomen, inclusiv la locul de muncă), roluri şi stereotipuri de gen
(eliminarea acestora în mass-media), abordarea integratoare de gen în
politicile naţionale.

Principiului egalităţii de şanse a fost inclus şi în alte strategii/politici
guvernamentale, cum ar fi: Strategia Naţională privind politicile de ocupare a
forţei de muncă 2007-2015, Strategia Naţională de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, Strategia
naţională împotriva traficului de persoane 2012-2016, Planul Naţional de
Dezvoltare 2007-2013, Strategia Naţională pentru Prevenirea şi Combaterea
Violenţei Domestice 2008-2013.

În cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale funcţionează -
Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, iar în 2005, a fost creată
Comisia Naţională în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi
Bărbaţi (CONES). Prin regulamentul său de organizare şi funcţionare, CONES
are rol consultativ şi este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea
Guvernului sau ai autorităţilor administrative autonome, ai organizaţiilor
sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, precum şi din
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate recunoscută în
domeniu, numiţi sau desemnaţi prin consens de acestea.

De asemenea, legislaţia în domeniul nediscriminării, prevede înfiinţarea
unui organism independent care să implementeze dispoziţiile acesteia, Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Consiliul are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni,
prevăzut in Constituţia României, in legislaţia internă în vigoare şi în
documentele la care Romania este parte. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul
îşi desfăşoară activitatea in mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau
influenţată de către alte instituţii sau autorităţi publice.

Prin specificul activităţii, cât şi prin întinderea atribuţiilor sale, Consiliul este
prima instituţie de acest gen din Europa Centrala si de Est.



28

Avocatul Poporului a fost înfiinţat prin Legea nr. 35/1997 privind
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Unul dintre cei patru
adjuncţi ai Avocatului Poporului coordonează domeniul drepturilor omului, egalităţii
de şanse între bărbaţi şi femei, cultelor religioase şi minorităţilor naţionale.

Dintre atribuţiile Avocatului Poporului cu relevanţă pentru acest domeniu,
menţionăm activitatea de soluţionare a petiţiilor, primite din partea persoanelor
fizice şi juridice, respectiv desfăşurarea de anchete (pentru a cunoaşte concret
aspectele sesizate de petiţionari sau rezultate în urma auto-sesizării) şi sesizarea din
oficiu cu privire la posibile încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în
limitele mandatului instituţiei. Avocatul Poporului emite recomandări prin care
atenţionează autorităţile administraţiei publice, în cazul în care constată violări ale
drepturilor petiţionarului sau ilegalitatea actelor administrative.

Prin aderarea statelor din Europa Centrală şi de Est, Consiliul Europei a
devenit instituţia pan-europeană care a generat şi generează în continuare un
spaţiu juridic comun european, reprezentat de ansamblul convenţiilor adoptate în
cadrul organizaţiei şi care constituie fundamentul cooperării între statele membre
în domenii cu relevanţă politică majoră: drepturile omului, cooperarea regională,
minorităţi, coeziune socială, drepturile copilului, drepturile de azil, egalitatea de
şanse, lupta împotriva discriminării şi altele.

Cheia de boltă a sistemului propus de Consiliul Europei o reprezintă
Convenţia europeană a drepturilor omului care consacră în plan european o serie
de libertăţi civice şi politice a căror garantare este asigurată prin intermediul
Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Consiliul Europei a elaborat o serie de mecanisme care să faciliteze respectarea
principiilor fundamentale înscrise în Convenţia pentru protecţia drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale şi protocoalele la Convenţie. Având în vedere că
principiul drepturilor omului este unul dintre pilonii pe care se fundamentează
activitatea organizaţiei, Consiliul Europei atribuie o atenţie sporită egalităţii de şanse
şi nediscriminării. Astfel, egalitatea de şanse este considerată un drept fundamental
iar în acest sens Consiliul Europei a dezvoltat o serie de instrumente precum
Programul Transversal pentru Egalitate de Gen din 2012 care urmăreşte să
îmbunătăţească implementarea standardelor egalităţii de gen în statele membre,
Convenţia de la Istanbul din 2011 privind prevenirea şi combaterea violenţei
împotriva femeii şi a violenţei domestice pe principiul prevenţiei, protecţiei,
pedepsirii şi monitorizării. Totodată, în cadrul Consiliului Europei activează Comisia
pentru Egalitate de Gen, organism ce oferă expertiză statelor membre cu privire la
dezvoltarea unor legislaţii, politici, practici şi activităţi care să faciliteze aplicarea
standardelor cu privire la egalitatea dintre femei şi bărbaţi. Astfel, Consiliul Europei
joacă un rol important în promovarea drepturilor femeii prin definirea unor principii
comune care să asigure respectarea principiului egalităţii de şanse, al non-violenţei şi
al nediscriminării pe criterii de gen.

Mai mult, Consiliul Europei promovează egalitatea de şanse şi prin instrumente
care să faciliteze accesul egal la viaţa publică a cetăţenilor, precum Planul de Acţiune
2006-2015 pentru promovarea drepturilor şi a participării depline a persoanelor cu
dizabilităţi în societate, care să susţină statele membre în luarea unor măsuri
nediscriminatorii şi acordarea independenţei şi libertăţii de alegere a persoanelor cu
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dizabilităţi. De asemenea, activitatea Consiliului Europei include şi promovarea
toleranţei şi anti-rasismului prin Comisia europeană împotriva rasismului şi
intoleranţei care monitorizează discriminarea pe criterii de rasă, religie, etnie sau
prin Convenţia cadru privind Protecţia Minorităţilor Naţionale.

Referitor la poziţia României în problematica discriminării, autorităţile
române condamnă toate formele de rasism, intoleranţă şi xenofobie, acestea
reprezentând violări grave ale drepturilor omului. În acest sens, România s-a
alăturat eforturilor de combatere a discriminării rasiale şi urmăreşte să
promoveze valorile toleranţei, dialogului şi multiculturalismului, fiind un
partener constant al organizaţiilor internaţionale care au în vedere tematica
discriminării, precum Consiliul Europei prin Comisia Europeană împotriva
Rasismului şi Intoleranţei şi Naţiunile Unite.

România acordă o mare importanţă Curţii Europene a Drepturilor Omului şi
rolului său în asigurarea respectului drepturilor omului şi al principiilor non-
discriminării şi toleranţei. Astfel, articolul 14 al Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului stipulează că „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor
recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire
bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte
opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere,
naştere sau orice altă situaţie.” De asemenea, Protocolul 12 la Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului, care prevede interzicerea generală a
discriminării, a fost ratificat de 18 state membre ale Consiliului Europei (printre
care şi România, la 17 iulie 2006) şi semnat de 19.

*
* *

Contextul românesc actual evidenţiază, faptul că problema discriminării pe
criteriul de gen se menţine în sfera provocărilor cu care se confruntă societatea în
ansamblu, pe fondul unor tradiţii şi al perpetuării unor stereotipuri legate de
rolul femeii în comunitate, inclusiv violenţa.

Violenţa în familie şi violenţa împotriva femeii reprezintă o problemă
universală care este prezentă în toate ţările lumii, indiferent de gradul lor de
dezvoltare, manifestându-se la nivelul tuturor segmentelor societăţii.

Când vorbim de violenţa în familie vorbim de un fenomen grav care
afectează drepturile fundamentale ale omului la viaţă, siguranţă, libertate,
demnitate, integritate fizică şi psihică şi care impune eforturi susţinute, pe
termen lung, din partea autorităţilor, în materie de prevenire şi combatere.

Nivelul de informare a societăţii româneşti pe această temă a crescut în
ultimii ani, ca urmare a acţiunilor întreprinse de autorităţi şi de organizaţiile
neguvernamentale active în domeniu (ex. campanii de educare a publicului,
distribuirea de materiale informative, dezvoltarea unor programe de asistenţă şi
servicii destinate victimelor etc.).

Încă din anul 2003, România a adoptat o lege pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, care defineşte acest concept şi stabileşte
categoriile de infracţiuni circumscrise violenţei domestice, conform prevederilor
relevante din Codul Penal.
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Domeniile care necesită, în continuare, eforturi de îmbunătăţire sunt:
consolidarea sistemului de servicii sociale specializate din domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în familie; întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale de a implementa programe şi servicii
sociale în acest sector; dezvoltarea unei culturi a parteneriatului şi solidarităţii
sociale în dezvoltarea politicilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie la
nivel naţional; responsabilizarea societăţii româneşti în ansamblu faţă de
problematica violenţei în familie.

Onorat auditoriu,
Provocările economice din ultimii ani relevă rolul actual al femeilor în

economie şi hotărârea lor de a juca un rol tot mai important pe piaţa forţei de
muncă. Femeile sunt o parte tot mai semnificativă a forţei de muncă, atât în
România, cât şi în Uniunea Europeana şi, în tot mai mare măsură, membri
întreţinători pentru familiile lor.

Noile cercetări confirmă câştigul economic al unei participări egale pe piaţa
muncii, pentru societate în ansamblu: egalitatea de gen poate creşte în mod
semnificativ potenţialul de creştere economică.

Politicile ţintite pot “închide” decalajele de gen şi astfel promova creşterea şi
incluziunea şi mă refer la acele politici care pot conduce la creşterea participării
femeilor pe piaţa muncii şi care pot contribui la creşterea gradului de ocupare şi
care sunt bine-cunoscute: extinderea facilităţilor de creştere a copilului,
eliminarea constrângerilor de natură fiscală pentru persoanele cu un al doilea
venit munca plătită pentru bărbaţi şi femei.

A avea un loc de muncă este o condiţie necesară - dar nu întotdeauna şi
suficientă – pentru independenţă economică şi un trai decent atât pentru bărbaţi
cât şi pentru femei activi/active cu vârsta de muncă.

În 2012, deficitul de locuri de muncă a afectat vieţile multor bărbaţi şi femei
- deşi în moduri diferite - dar a afectat în special piaţa muncii pentru tineret.

Cauzele profunde ale decalajului de remunerare între femei şi bărbaţi sunt bine-
cunoscute: în plus faţă de discriminarea directă, femeile se confruntă cu segregarea
sectorială şi profesională, subevaluarea muncii lor precum şi cu distribuirea inegală a
responsabilităţilor de îngrijire a membrilor de familie dependenţi.

Aceste inegalităţi de gen pe piaţa forţei de muncă oglindesc segregarea de
gen şi diferenţele în sistemul de educaţie şi formare profesională, dar recentele
tendinţe din domeniul educaţiei şi politicii egalităţii de remunerare au contribuit,
probabil, la reducerea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi.

În tot cazul, ocuparea pe criteriu de sex, precum şi diferenţele salariale între
femei şi bărbaţi au în continuare consecinţe majore asupra veniturilor şi
contribuţiei femeilor la venitul gospodăriei, pensii, nivel de sărăcie.

În ceea ce priveşte participarea femeilor la toate nivelurile de luare a
deciziilor, datele statistice arată că, per ansamblu, numărul femeilor în posturi de
decizie este mai mic decât cel al bărbaţilor.1 Această realitate are multiple cauze,

1 În Raportul de progres al Comisiei Europene (COM) în domeniul egalităţii între femei şi
bărbaţi 2012, publicat în mai 2013 la secţiunea Egalitatea în luarea deciziilor se menţionează că
“Nivelul reprezentării femeilor în adunările regionale este de circa 40% în patru State membre
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atât de ordin general cât şi de ordin personal, precum: gradul scăzut de
experienţă profesională şi uneori de educaţie al femeilor; stereotipurile legate de
statutul şi rolul femeilor ca unice îngrijitoare ale familiei; absenţa femeilor de la
locul de muncă pe perioada concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului;
lipsa unui sistem echitabil de promovare la locul de muncă şi a unei culturi
organizaţionale sănătoase, etc.

Însă, principalele concluzii ale analizei statistice privind situaţia femeilor şi a
bărbaţilor în poziţii de decizie în domeniul administraţiei publice din ultimii ani
arată o îmbunătăţire şi anume2:

 La nivel naţional, peste jumătate din posturile de decizie în administraţia
publică centrală sunt ocupate de femei.

 În ministere, majoritatea posturilor de decizie sunt ocupate de femei.
Ponderea femeilor care ocupă poziţii de decizie este mai mare în ministere decât
în unităţile deconcentrate ale acestora de la nivel local, instituţiile aflate în
subordinea/autoritatea acestora şi alte organe de specialitate organizate în
subordinea ministerelor.

Este esenţial ca autorităţile româneşti să continue să lucreze pentru a se
asigura că atât femeile, cât şi bărbaţii pot participa pe deplin la piaţa forţei de
muncă şi concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie în societatea
românească.

În această notă optimistă, vă mulţumesc pentru atenţie.

(Franţa, Spania, Finlanda şi Suedia) şi peste 30% în alte şase (Marea Britanie, Austria, Olanda,
Germania, Danemarca şi Belgia). Totuşi, nivele de 15% sau mai puţin continuă să existe în
Ungaria, Italia şi România.”

2 Conform studiului realizat de MMFPS privind situaţia femeilor şi a bărbaţilor în poziţii de
decizie în administraţia publică centrală  pentru anul 2011 (disponibil pe site-ul MMFPS), la nivel,
naţional, din totalul posturilor de decizie ocupate de 9541 de persoane, peste jumătate sunt ocupate
de femei: 4850(50,83 %) faţă de 4691 (49,17%) bărbaţi. Din totalul posturilor decizionale în
ministere, majoritatea sunt ocupate de femei: 514 (59,35%), respectiv 352 (40,65%) bărbaţi.
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NEDISCRIMINAREA – EXIGENŢE MAJORE CARE SE IMPUN
ÎN PROCESUL DE ADERARE LA SPAŢIUL SCHENGEN

Dumitru Mazilu

Abstract: În baza reglementărilor stipulate în tratatele Uniunii Europene, nediscriminarea
implică un tratament egal tuturor statelor membre şi tuturor cetăţenilor1. Tratatul de la Lisabona
precizează că „Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere
interne, în interiorul cărora este asigurată libera circulaţie a persoanelor, în corelare cu măsuri
adecvate privind controlul la frontierele externe“2. Sunt, fără îndoială, coordonate fundamentale cu
privire la relaţiile fireşti ce trebuie să guverneze convieţuirea în spaţiul european, ceea ce nu justifică
încercarea unor lideri europeni de a trata discriminatoriu relaţiile cu unele state membre3. În ultimii
ani, accesul României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen a fost obstrucţionat, amânându-se o decizie
aşteptată din partea Consiliului miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne4.

Cuvinte cheie: Spaţiul Schengen; nediscriminare; tratament egal; spaţiu european.

§1. O nouă dezbatere cu privire la aderarea României şi Bulgariei
la Spaţiul Schengen

După cum se ştie, la 7 martie 2013, Consiliul Miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor
Interne a avut o nouă dezbatere cu privire la aderarea României şi Bulgariei la
Spaţiul Schengen. Se ştie că – încă din iunie 1985 – Belgia, Franţa, Germania,
Luxemburg şi Olanda au ajuns la concluzia că „Piaţa Unică Europeană poate
funcţiona la nivelul aşteptărilor dacă sunt eliminate controalele exercitate la
frontierele comune privind circulaţia cetăţenilor, facilitându-se circulaţia
mărfurilor şi serviciilor“5. Statele respective au semnat – la 14 iunie 1985 – la
Schengen în Marele Ducat de Luxemburg. Acordul care a căpătat numele
localităţii unde s-a negociat şi s-a semnat. Cinci ani mai târziu, în iunie 1990, a
fost semnată Convenţia de aplicare a Acordului de la Schengen, convenţie care a
intrat în vigoare la 2 martie 1993. Treptat, Italia, Spania, Portugalia, Grecia,
Austria, Danemarca, Suedia, Norvegia, Islanda, iar, după obţinerea statutului de
membru al Uniunii, toate statele au aderat la Spaţiul Schengen. România şi
Bulgaria – care au devenit membre ale Uniunii la 1 ianuarie 2007 – au fost
supuse evaluării pentru a adera la Spaţiul Schengen în ianuarie 2011, la Bruxelles.

Grupul de experţi care a făcut evaluarea la 6-7 decembrie 2010 a ajuns la
concluzia că din punct de vedere tehnic erau întrunite condiţiile de aderare,
precizând că „inclusiv Sistemul de Informaţii Schengen este foarte bine securizat,

 Prof.univ.dr., Vice-Preşedinte al Comisiei Juridice a Adunării Generale a
Naţiunilor Unite (1996-1997). Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţe, Arte
şi Litere.

1 Alin. 3, art. 2, Tratatul de la Lisabona privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de
Instituire a Comunităţii Europene (2007/C306/01).

2 Ibidem, alin. 2, art. 2.
3 Este vorba despre România şi Bulgaria.
4 Consiliul miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne a dezbătut de câteva ori problema aderării

României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen, dar nu a reuşit să adopte o Decizie.
5 Preambul, Acordul între guvernele statelor Uniunii Economice Benellux, al Republicii

Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea graduală a controalelor la
frontierele comune, încheiat la Schengen, la 14 iunie 1985.
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în locaţie sigură“. Se ştie că – încă de la 5 noiembrie 2010 – ţara noastră este
legată de baza de date SIS (Sistemul de Informaţii Schengen).

Totuşi, din anul 2011 – când urma să se aprobe aderarea – nici în martie 2013
nu s-a putut lua o decizie pozitivă pentru aderarea României la Spaţiul Schengen.

§2. Cum se explică amânarea repetată a deciziei de aderare a
României la Spaţiul Schengen

O analiză atentă a cauzelor amânării unei decizii de aderare a României la
Spaţiul Schengen a dus la concluzia că unele state membre au adăugat noi criterii
de aderare a României şi Bulgariei la acest spaţiu.

Două categorii de cauze au fost identificate de analişti: a. cauze publice,
invocate în conferinţe de presă, dar şi în cursul dezbaterilor din Consiliul
miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne; b. cauze neinvocate în public, care se
referă la accesul extins al unor persoane cu un comportament infracţional şi al
unor mărfuri de calitate îndoielnică sau chiar necorespunzătoare.

În mod frecvent a fost invocată corupţia din cele două ţări, care ar putea
periclita respectarea standardelor impuse pentru libera circulaţie a mărfurilor în
Uniunea Europeană.

Pentru a se oferi argumente privind amânarea deciziei de aderare la Spaţiul
Schengen – la criteriile tehnice stipulate în Acordul semnat la 14 iunie 1985 – a
fost adăugat Mecanismul de Cooperare şi Verificare, conţinând clauze care se
referă la funcţionarea Justiţiei.

§3. Impunerea clauzelor stipulate în Mecanismul de Cooperare şi
Verificare – un act de discriminare

Mai multe personalităţi din ţară, dar şi din instituţiile Uniunii Europene, au
apreciat că includerea Mecanismului de Cooperare şi Verificare între criteriile
obligatorii pentru aderarea la Spaţiul Schengen reprezintă „o decizie
discriminatorie“, chiar „un abuz“ privind aplicarea Acordului din 14 iunie 1985.

Preşedintele ţării – în decembrie 2010 - arăta că în cazul în care „se va bloca
accesul României justificat de modul cum funcţionează Justiţia, probabil că
nimeni nu va mai putea susţine accesul României în Schengen până când
Mecanismul de Cooperare şi Verificare nu va fi ridicat“6.

În iunie 2011, Jerzy Buzek, Preşedintele Parlamentului European, – după
votul masiv în favoarea aderării României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen – a
solicitat Consiliului European să ţină seamă de opţiunea Legislativului Uniunii
Europene: „Schengen reprezintă una din cele mai mari realizări ale Uniunii
Europene – a declarat Preşedintele Parlamentului European – şi nu avem voie să
o distrugem prin decizii pripite“7.

La 22 septembrie 2011, Consiliul miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne –
în timpul dezbaterilor privind aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen
– nu a putut adopta o decizie din cauza opoziţiei Olandei şi Finlandei.
Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului, Jerzy Miller a declarat că „România şi
Bulgaria au îndeplinit toate condiţiile de aderare“ şi că „Poziţia a două state

6 Traian Băsescu, Interviu Hot News RFI, publicat în „Adevărul“ din 17 decembrie 2010.
7 Jerzy Buzek, Statement on 7th June 2011.
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membre a făcut imposibilă o soluţie pozitivă“. Un comportament discriminatoriu
în relaţiile cu statele membre este dăunător procesului integrării Europene.

§4. Nediscriminarea – exigenţă majoră a sistemului juridic
european a cărei respectare se impune în procesul de aderare la
Spaţiul Schengen

Înaintea dezbaterilor privind aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul
Schengen, programată să aibă loc la 7 martie 2013, ministrul Afacerilor Externe,
Titus Corlăţean – având unele informaţii că la Consiliul miniştrilor Justiţiei şi
Afacerilor Interne nu se va lua o decizie pozitivă – a declarat că o nouă amânare
ar fi incorectă, contravenind criteriilor de aderare stipulate în Acordul de la
Schengen, la 14 iunie 1985. Noile criterii – neimpuse la aderarea celorlalte state
în Spaţiul Schengen – vădesc o discriminare în raporturile cu România.

În aceste condiţii „România poate trăi şi fără Spaţiul Schengen“, iar acest
obiectiv nu va mai fi o prioritate absolută pentru România, a declarat ministrul
nostru de Externe.

Constatând că după declaraţiile ministrului, unii comentatori au ripostat,
susţinând că Titus Corlăţean a greşit prin adoptarea acestei poziţii, primul-ministru,
Victor Ponta a precizat că declaraţiile ministrului de Externe sunt în conformitate cu
poziţia Guvernului României privind aderarea la Spaţiul Schengen.

În urma declaraţiilor ministrului de Externe, susţinute de Primul-ministru,
preşedintele României a considerat necesar să se delimiteze, afirmând că
„aderarea la Spaţiul Schengen rămâne o prioritate“, iar că la Consiliul miniştrilor
Justiţiei şi Afacerilor Interne din 7 martie, nu numai Germania se va opune, ci 7
state nu vor fi de acord cu aderarea României. Dacă în decembrie 2010,
Preşedintele atrăgea atenţia că noile condiţionări prin MCV „nu se regăsesc în
Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, în martie 2013 – după
poziţia exprimată de reprezentanţii Guvernului – Traian Băsescu a insistat ca
puterea de la Bucureşti să dea curs tuturor măsurilor stipulate în ultimul Raport
de monitorizare a României prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare.

Cu două zile înainte de sesiunea din 7 martie a Consiliului, ministrul de Interne
german, Hans Peter Friedrich a declarat „Germania va exercita dreptul său de veto
dacă România va insista să se voteze pentru aderarea sa la Spaţiul Schengen“8.

§5. Dezbaterile din Consiliul miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor
Interne din 7 martie 2013

Contrar afirmaţiilor Preşedintelui României, potrivit cărora 7 state se vor
opune aderării ţării noastre la Spaţiul Schengen, în cursul dezbaterilor Consiliului
din 7 martie 2013, s-a constatat că numai Germania s-a opus, invocând corupţia
care s-a extins şi nevoia de a respecta măsurile stipulate în Mecanismul de
Cooperare şi Verificare.

Două state, Olanda şi Finlanda au propus să se acorde României şi Bulgariei
un nou termen pentru aderarea la Spaţiul Schengen, urmând ca o nouă discuţie
să aibă loc în luna decembrie 2013.

8 Hans Peter Friedrich, Declaraţie făcută la 4 martie 2013.
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În cursul dezbaterilor cu privire la aderare, reprezentanţii a 13 state, luând
cuvântul, au criticat poziţia unor state în raporturile cu România şi Bulgaria,
amânând repetat o decizie de aderare.

În ultimul timp, chiar în cercurile politice din unele state se manifestă
dezaprobarea faţă de poziţia anumitor lideri politici care se opun aderării României
şi Bulgariei la Spaţiul Schengen. Gunter Krichbaum, Preşedintele Comisiei pentru
Afaceri Europene din Bundestag, de pildă, a declarat că „Germania nu are voie să
îndepărteze persoanele cu înaltă calificare din piaţa muncii din Germania“, iar
Gisela Piltz, Vicepreşedinte al Grupului Parlamentar al liberalilor (FDP) din
Germania a insistat asupra liberei circulaţii a persoanelor, de care „se bucură
inclusiv angajaţii germani“. Aceste luări de poziţie au dezaprobat atitudinea
ministrului de Interne german, despre care „Der Spiegel“ scria: Friedrich vrea să
împiedice aderarea României şi Bulgariei la Schengen din cauza unui presupus
asalt asupra sistemului social german“, dar, în realitate, „foarte puţini cetăţeni
români şi bulgari emigraţi în Germania sunt înregistraţi ca şomeri“9.

§6. Mona Pivniceru: „MCV să nu mai fie un mecanism «cu ţinte în
mişcare«“

Ministrul român al Justiţiei, doamna Mona Pivniceru, după ce Consiliul
miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne a decis amânarea discuţiilor pentru
aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen până cel puţin în decembrie
2013, în cursul întâlnirii cu doamna Viviane Reding, Comisarul European pentru
Justiţie, a transmis solicitarea explicită a României ca Mecanismul de Cooperare
şi Verificare „să nu mai fie un mecanism «cu ţinte în mişcare»“.

Mona Pivniceru a evocat evoluţiile acestui mecanism în ultimii ani, amintind
schimbările pe care le-a inclus, solicitând autorităţilor române să îndeplinească
mereu alte condiţii. O asemenea opţiune a Comisiei a avut ca efect transformarea
Mecanismului de Cooperare şi Verificare în „principalul obstacol în calea aderării
României la Spaţiul Schengen“.

Ministrul român al Justiţiei a demonstrat necesitatea de a se preciza ţării
noastre „ce condiţii trebuie să îndeplinim“. În context, Mona Pivniceru a trecut în
revistă «ţinte mişcătoare» impuse României din 2006. Mai întâi, s-a cerut României
„să înfiinţeze Agenţia Naţională de Integritate“, iar autorităţile române s-au
conformat, dar decizia aşteptată n-a survenit. Apoi, s-a cerut României să „lărgească
atribuţiile Agenţiei Naţionale de Integritate“ şi autorităţile române iarăşi s-au
conformat. Mona Pivniceru a atras atenţia Comisarului pentru Justiţie că „de la an la
an rapoartele MCV adaugă noi elemente de condiţionalitate, iar statul român nu are
posibilitatea să anticipeze existenţa acestora şi, prin urmare, să le realizeze“10.

§7. Ilie Şerbănescu – intervenţia directă a Germaniei, cel mai
important eveniment de la aderarea României la Uniunea Europeană

Unul din cei mai cunoscuţi şi apreciaţi economişti români, profesorul Ilie
Şerbănescu, a ajuns la concluzia că „Intervenţia directă a Germaniei în problema

9 Declaraţii apărute în Der Spiegel, 11 martie 2013.
10 Declaraţii apărute în Jurnalul Naţional, 12 martie 2013.
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aderării Bulgariei şi României la Spaţiul Schengen este, fără doar şi poate, cel mai
important eveniment de la intrarea acestor ţări în Uniunea Europeană“11.

Eminentul analist observă că după ce a venit sorocul aderării şi a României şi
Bulgariei la Spaţiul Schengen12, Germania „a preferat să bage la înaintare întru
împotrivire alte ţări, în frunte cu Olanda, fără menţionarea adevăratelor
motivaţii“, invocând tot felul de cauze privind „necalificarea României şi
Bulgariei, precum insuficienta luptă contra corupţiei şi anumite derapaje
(inclusiv inventate dacă nu erau depistate unele reale) de la statul de drept“13,
despre care Ilie Şerbănescu susţine că „nu au nici o legătură cu problema
apartenenţei la Spaţiul Schengen“14.

În analiza efectuată, notează că adevăratele motivaţii privind amânarea unei
decizii de aderare a României şi Bulgariei se referă la preocuparea ca accesul din
alte zone din afara Uniunii să nu se lărgească. Germania – ca şi alte state din
Vestul Continentului – au ajuns la concluzia că „este suficient şvaiţerul grecesc
din acest punct de vedere, netrebuind adăugat unul românesc şi bulgăresc“15. Se
apreciază că, cel mai probabil, motivul respectivei diversiuni16 este intenţia de
fapt a Germaniei de a pune, prin reglementări de la Bruxelles, vameşi şi poliţişti
nemţi la graniţele imperiului pe care îl constituie Uniunea Europeană“17.

În concluzie, discriminarea în cazul aderării României şi Bulgariei la Spaţiul
Schengen este evidentă, deoarece – în condiţiile în care cele două ţări au
îndeplinit criteriile statuate în Acordul convenit la 14 iunie 1985 – decizia de
aderare reprezenta singura opţiune corectă a Consiliului miniştrilor Justiţiei şi
Afacerilor Interne, organism abilitat să constate, în Uniunea Europeană,
îndeplinirea acestor criterii.

În literatura de specialitate se atrage atenţia asupra efectelor negative ale
oricăror acte şi fapte de discriminare. „Toate faptele de discriminare – observă
doi distinşi analişti ai fenomenelor discriminării, Mădălina Tomescu şi Cristian
Tomescu – sunt la fel de importante sub aspectul gravităţii consecinţelor“18.

Construcţia europeană – care pune la temelia ei principiile libertăţii,
securităţii şi justiţiei19 - trebuie să întreprindă toate măsurile adecvate pentru a
elimina orice formă de discriminare dintre statele membre şi să garanteze
promovarea consecventă a principiului nediscriminării, inclusiv în procesul
aderării statelor membre la Spaţiul Schengen.

11 Ilie Şerbănescu, Dar nu-i vorba despre Schengen!, în „Jurnalul Naţional“ din 20 martie 2013.
12 În baza reglementărilor europene, adoptate la 14 iunie 1985.
13 Ilie Şerbănescu, op.cit., loc.cit.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Este vorba de invocarea unor „cauze“ care nu au nimic comun cu aderarea României şi

Bulgariei la Spaţiul Schengen.
17 Ilie Şerbănescu, op.cit., loc.cit.
18 Mădălina Tomescu, Cristian Tomescu, Criterii de discriminare în societatea

contemporană, în volumul: „Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în
societatea contemporană“, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2012, p. 134 (Subl. ns. – D.M.).

19 Alin. 2, art. 2, Tratatul de la Lisabona..., loc.cit.
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PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII PE CRITERIUL CETĂŢENIEI
SAU NAŢIONALITĂŢII

Irina Moroianu Zlătescu*

Abstract: Articolul 18 alin. 1 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene interzice orice
discriminare bazată pe naţionalitate sau cetăţenie indiferent dacă este directă sau indirectă, iar
aplicarea sa se poate face în relaţia dintre state sau/şi în relaţia cu persoane private. Totodată,
potrivit jurisprudenţei constante, drepturile fundamentale sunt parte integrantă a principiilor de
drept cărora Curtea de Justiţie a Uniunii Europene le asigură respectarea.

Cuvinte cheie: drepturile omului, principii, generaţii, nediscriminare, cetăţenie, naţionalitate.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – ONU, din 10 decembrie 1948,
stipulează în art. 2 „Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile
proclamate în prezenta declaraţie fără niciun fel de deosebire ca, de pildă,
deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice alta
opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări.”

Privind reglementările europene, instituţia europeană care a acoperit, aproape
în exclusivitate, până la mijlocul anilor ´70, standarde occidentale în domeniul
drepturilor omului, a fost Consiliul Europei. De altfel, reglementările sale au suplinit
la acest capitol exigenţele Comunităţii Economice Europene. Şi după anii ´70, până
la Tratatul de la Maastricht-1992 care introduce conceptul revoluţionar de cetăţenie
europeană1, CEE s-a ocupat (prin legislaţia derivată) de problematica combaterii
discriminării şi promovarea egalităţii de şanse doar pentru lucrătorii din spaţiul
comunitar (deşi Tratatul de la Roma de Constituire a Comunităţii Economice
Europene - CEE, din 25 martie 1957, prevedea la art. 7: „În domeniul de aplicare a
prezentului tratat şi fără a aduce atingere drepturilor speciale pe care le prevede, se
interzice orice discriminare exercitată pe motive de cetăţenie sau naţionalitate”).

Abia după Tratatul de la Amsterdam problematica discriminării începe să fie
definită clar în tratatele modificatoare ale CEE, astfel, în baza articolului 13 (în
noua numerotare), din ,,Le traité instituant la Communauté européenne”2, care
stipulează: Fără a prejudicia prevederile acestui Tratat şi în limitele puterii
conferite în cadrul Comunităţii, Consiliul, acţionând în unanimitate la
propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate lua
măsuri corespunzătoare pentru combaterea discriminării bazate pe sex, origine
etnică sau rasială, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă şi orientare sexuală.

* Prof. univ. dr., membru al Academiei Internaţionale de Drept Comparat –
Paris, director al Institutului Român pentru Drepturile Omului.

1 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Mecanisme politice şi administrative de garantare a
drepturilor omului, în Administraţia şi puterea politică. Tendinţe şi evoluţii în spaţiul public
european, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2013, p. 231 şi urm.

2 Du Traité Instituant la Communauté Européenne Article 13(5) 1. Sans préjudice des autres
dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la
Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre
toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions,
un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
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Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
a Consiliului Europei, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, prevede la art. 14,
privind domeniul cercetat: „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de
prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special,
pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau
orice altă situaţie”, formulare preluată şi actualizată de Tratatul de la Amsterdam.

În ordinea juridică din ţara noastră - parte a ordinii juridice europene, inclusiv
în problematica combaterii discriminării şi a promovării principiului egalităţii de
şanse - conceptul de discriminare şi combaterea acesteia este stipulat, în principal, în
Constituţie3 şi în legile şi ordonanţele ce au fost adoptate ulterior.

Creatorii dreptului internaţional modern al drepturilor omului, marii gânditori
ai Cartei ONU şi ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului4, şi-au asumat un
deziderat mai mult decât îndrăzneţ şi anume eliminarea principalelor forme de
discriminare, în circa 100 de ani.5 Acest obiectiv trebuie atins în condiţiile în care,
întreaga istorie a omenirii, de la apariţia primelor aşezări umane şi până la perioada
modernă şi contemporană, abundă de manifestări discriminatorii.

Apreciem că prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în
domeniu (art. 2 „Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile
proclamate în prezenta declaraţie fără niciun fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea
de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine
naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări) completată pe
parcursul derulării „foii de parcurs” cu noi dimensiuni, au determinat promovarea
mai multor „generaţii”6 de reglementări privind combaterea discriminării. Acest
document fundamental reprezintă punctul de plecare în definirea şi ierarhizarea
principalelor categorii de reglementări privind discriminarea7.

De asemenea, alte documente fundamentale, de astă dată făcând parte din
sistemul european al drepturilor omului, care completează şi dezvoltă atât vechile
cât şi noile generaţii de drepturi privind discriminarea, sunt: Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului8 a Consiliului Europei9 prevede la art. 14:
,,exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie
să fie asigurate fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă,

3 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Constitutional Law. Romania, Ed. Kluwer, London,
2013, p. 3 şi urm.

4 John P. Humprey, Emile Giraud, Eleonor Roosevelt, Sir Hersch Lauterpacht, Charles Malik,
Rene´ Cassian – vezi documentele prezentate la Colocviul Internaţional organizat de IRDO la
28.11.2003 cu tema: „Artizanii gândirii moderne a drepturilor omului”, Revista IRDO nr. 4/2003.

5 Concluzie rezultată din analizele sesiunilor solemne ale ONU privind Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului şi din Declaraţia Mileniului. A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Mihaela
Muraru Mândre, Egalitate. Nediscriminare Buna guvernare, Ed. IRDO, Bucureşti, 2008, p 32.

6 A se vedea Karel Vasak, rédacteur général, Les dimensions internationales des droits de
l'homme, UNESCO, Paris, 1978, p. VII şi urm.

7 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Protection against racism and discrimination, Ed.
IRDO, Bucureşti, 2011, p. 25 şi urm.

8 Cunoscută şi sub denumirea de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, adoptată la 4 noiembrie 1950.

9 Artizani: Winston Churchill, Pierre –Henri Teitgen, Edouard Heririot ş.a. A se vedea
Artizanii gândirii moderne a drepturile omului, „Drepturile Omului”, nr. 4/2000.
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religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială,
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie” 10.

De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene11 prevede
la Titlul III „Egalitatea” (art. 21) că Uniunea combate „Orice discriminare bazată
pe orice criteriu legat de sex, rasă, culoare, origine socială sau etnică,
caracteristici genetice, limbă, religie sau credinţă, opinii politice sau de altă
natură, apartenenţă la una dintre minorităţile naţionale, avere, statut la naştere,
dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală este interzisă.”

Remarcăm faptul că Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene (TFUE)
prevede în art. 18 alin. 1 (fostul art. 12 TCE) ca principiu elementar al dreptului
Uniunii Europene interdicţia generală de discriminare bazată pe cetăţenie sau
naţionalitate. Această dispoziţie este concretizată în diferite alte prevederi din
acelaşi Tratat.

Textul şi condiţiile de aplicare ale art. 18 din TFUE au un efect direct în
dreptul naţional. Trebuie precizat că acest articol nu se aplică decât în cazul în
care există o inegalitate de tratament. Aceasta nu trebuie confundată cu o simplă
neconcordanţă a două reglementări naţionale. De asemenea, nu trebuie să uităm
că art. 18 alin 1. nu se aplică decât fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale.

Principiul nediscriminării bazate pe cetăţenie sau naţionalitate a fost reluat
şi concretizat într-un număr de alte dispoziţii. Evident că, în cazul în care
dispoziţiile speciale ţin cont de obiectivele art. 18 alin. 1 din Tratat, acesta nu se
mai aplică. Importanţa exactă a acestei limitări nu este totuşi foarte clară şi
jurisprudenţa nu este constantă.

În practică, credem că pot fi considerate „dispoziţii speciale” orice alte
prevederi legale care iau în considerare criteriul naţionalităţii şi care conţin o
interzicere a discriminării, şi ne referim, în special, la libertăţile fundamentale. În
măsura în care se aplică o dispoziţie specială, nu se poate recurge, credem, la art.
18 alin. 1 TFUE.

Totodată, acest articol interzice orice discriminare bazată pe naţionalitate
sau cetăţenie indiferent dacă este directă sau indirectă. Interdicţia nu poate fi
invocată decât „în domeniul de aplicare a tratatelor”12.

O legătură cu situaţia prevăzută de Tratatul Uniunii Europene se impune,
mai ales dacă avem în vedere faptul că modul de determinare a domeniului de
aplicare a tratatelor este controversat şi dacă ţinem cont că problema este
abordată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) de la caz la caz, pe
baza evoluţiei practicii.

Desigur, potrivit jurisprudenţei constante, drepturile fundamentale sunt
parte integrantă a principiilor de drept cărora Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene le asigură respectarea. Curtea se inspiră din tradiţiile constituţionale

10 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Victor Dan Zlătescu, Drepturile Omului în acţiune, Ed.
IRDO, Bucureşti, 1994, p. 75. şi urm.

11 Lansată la Consiliul European de la Nisa 2000 şi devenită document oficial al Uniunii
Europene, cu ocazia semnării Tratatului de la Lisabona, din 13 decembrie 2007.

12 A se vedea Astrid Epiney, Robert Mosters, Sarah Progin-Theuerkauf, Droit européen II. Les
libertes fondamnetales de l’ Union européenne, Stampfli Editions SA, Berne, 2010, p 7 şi urm; Ase vedea
Irina Moroianu Zlătescu, Drept European, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2012, p. 11 şi urm.
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comune ale statelor membre ca şi din indicaţiile furnizate de instrumentele
internaţionale privind protecţia drepturilor omului la care statele membre au
cooperat sau aderat.

Deşi la început Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a refuzat să examineze, de
exemplu, validitatea unor acte europene cu privire la drepturi fundamentale
protejate de Constituţia Republicii Federale Germania, cum i se ceruse de către
petiţionari (în 1959 şi 1960), ea şi-a modificat, pe parcurs, felul de a aborda
problemele drepturilor fundamentale plecând de la considerentul că referirea la
astfel de drepturi protejate de o constituţie naţională ar prezenta pericole de
dezagregare pentru ordinea juridică comunitară aflată încă în formare13. Timpul a
demonstrat că elaborarea unui sistem de protecţie a drepturilor fundamentale la
nivel european reprezintă un factor integrator şi un element de legitimare a unor noi
instituţii şi agenţii14. Este şi motivul pentru care Curtea de Justiţie a decis la un
moment dat că „respectarea drepturilor fundamentale face parte integrantă din
principiile generale ale dreptului căruia Curtea îi asigură respectarea” şi că „protecţia
acestor drepturi, inspirându-se în întregime din tradiţiile constituţionale comune ale
statelor membre trebuie asigurată în cadrul structurii şi obiectivelor Comunităţii”.

În acest fel, pe cale pretoriană, a fost remediată lacuna din tratate. Totodată,
se deschideau şi perspectivele unor dezvoltări considerabile în activitatea atât a
instituţiilor europene şi a statelor membre, cât şi chiar în jurisprudenţa Curţii.

Pe măsura trecerii timpului, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi-a dezvoltat
progresiv jurisprudenţa punând astfel la punct şi un catalog european de principii şi
de drepturi fundamentale, catalog care, deşi nu are un caracter exhaustiv, cuprinde o
serie de drepturi precum: principiul egalităţii în diferitele sale aspecte, libertatea de
circulaţie a lucrătorilor, salariaţi şi independenţi, libertatea religioasă, libertatea de
expresie şi de informare, protecţia confidenţialităţii, inviolabilitatea domiciliului,
respectarea dreptului la apărare în procedurile represive, neretroactivitatea legilor
penale, dreptul de a apela în justiţie, dreptul de proprietate şi de iniţiativă economică,
libertatea de asociere şi drepturi sindicale.

Un astfel de principiu este cel al egalităţii care îşi găseşte expresii multiple în
dreptul european, fie că se referă la interdicţia discriminării pe motive de
naţionalitate, sex, remunerare, între producători sau consumatori, după originea
produselor în cadrul funcţiilor publice europene.

Egalitatea de tratament între cetăţenii europeni care interzice orice formă de
discriminare bazată pe naţionalitate constituie temeiul principal al ordinii
juridice europene. Este un principiu de bază pentru funcţionarea pieţei comune,
adică acel spaţiu fără frontiere interioare în care să fie asigurate libera circulaţie a
persoanelor, a mărfurilor şi a capitalurilor între statele membre.

Interdicţia de discriminare se referă şi la alte situaţii specifice cum ar fi libera
circulaţie a muncitorilor migranţi, în domeniul condiţiilor de acces la diferitele forme
de şcolarizare, de pregătire profesională, la munca salariată, la prestaţiile de servicii,
la organizaţii culturale, sportive, turistice, îngrijiri medicale, călătorii etc.

13 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile Omului – Un sistem în evoluţie, Ed. IRDO,
Bucureşti, 2008, p. 120.

14 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale în
Uniunea Europeană (I), Drepturile Omului, nr. 1/2013, p. 10.
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Art. 18 alin. 1 TFUE se adresează în primul rând statelor membre ale Uniunii
şi organismelor UE. Desigur, se pune problema dacă această prevedere poate fi
invocată şi de persoane private. Jurisprudenţa europeană în materie nu este
unitară încă.

Discriminarea indirectă poate fi justificată de raţiuni obiective. În afară de
aceasta, trebuie respectat principiul proporţionalităţii. Problema de a ştii dacă
prevederile din TFUE constituie o interdicţie relativă sau absolută de discriminare ca
şi aceea de a ştii în ce măsură o justificare este posibilă în cazul discriminării directe
sunt controversate atât în literatura juridică cât şi în jurisprudenţă.15

O practică judiciară coerentă în materie, susţinută de doctrină, ar contribui,
credem, la promovare unor noi reglementări sau la modificarea celor existente în
scopul asigurării protecţiei şi promovării drepturilor omului în spaţiul european.

Evident un rol însemnat revine şi instituţiilor naţionale pentru drepturile
omului în a asigura o mai bună cunoaştere de către instituţiile publice,
organizaţiile neguvernamentale şi indivizi a problematicii drepturilor omului a
modului în care acestea sunt garantate în diferite ţări, în concordanţă cu normele
cuprinse în pactele şi tratatele internaţionale la care statul este parte, conform
Principiilor de la Paris privind înfiinţarea instituţiilor naţionale pentru
promovarea şi protecţia drepturilor omului.
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EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PROTECŢIA
DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

Nicoleta Diaconu

„Dizabilitatea nu trebuie să reprezinte
un obstacol în calea succesului”

Stephen W. Hawking1

Abstract: Dizabilitatea reprezintă o problemă complexă a societăţii contemporane în
ansamblu, de natură juridică, deoarece societatea trebuie să găsească soluţii legale pentru
integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Din punct de vedere al drepturilor pe care le
implică, dizabilitatea se circumscrie protecţiei juridice a drepturilor omului în sens larg, deoarece
persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu discriminări privind exercitarea drepturilor
fundamentale. În epoca contemporană constatăm intensificarea preocupărilor naţionale şi
internaţionale privind protecţia drepturilor persoanelor cu nevoi speciale.

Cuvinte cheie: dizabilitate, handicap, persoană cu nevoi speciale, protecţie juridică
naţională şi internaţională.

1. Delimitări conceptuale
Comunitatea internaţională a manifestat o atenţie deosebită pentru

reglementarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi fizice sau psihice, având în
vedere faptul că, datorită stării lor de sănătate fizică şi psihică, aveau nevoie de o
protecţie juridică specială.

Din punct de vedere al drepturilor pe care le implică, dizabilitatea se
circumscrie protecţiei juridice a drepturilor omului în sens larg, deoarece
persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu discriminări în domeniul educaţiei, în
domeniul social, în domeniul serviciilor de sănătate, etc.(lipsa unei abilităţi)

Dizabilitatea reprezintă o problemă complexă a întregii societăţi, nu numai o
problemă personală a persoanelor cu nevoi speciale, deoarece societatea în
ansamblu trebuie să găsească soluţii pentru integrarea socială a persoanelor cu
dizabilităţi. Dizabilitatea trebuie privită ca problemă socială, ci nu în mod
restrictiv, ca problemă medicală a persoanei cu nevoi speciale.

În legislaţia naţională şi internaţională, precum şi în literatura juridică şi
psiho-pedagogică, se folosesc mai mulţi termeni, în funcţie de modul de abordare
a problematicii persoanelor cu cerinţe speciale.

Problema definirii dizabilităţii are la bază două perspective de abordare:
- o abordare individuală, de natură medicală (conform căreia se apreciază

că dificultăţile persoanelor cu dizabilităţi sunt generate de caracteristicile
biologice si psihologice ale acestora);

- o abordare socială, prin raportare la mediul social, considerat generator al
dificultăţilor persoanelor cu deficienţe.

 Prof. univ. dr., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; nicoled58@yahoo.com
1 OMS/ONU- Stephen W. Hawking, Cuvânt înainte/Raport mondial privind dizabilitatea,

Bucureşti, 2012, p.1 (traducere)- Publicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 2011, sub titlul
„World Report on Disability”.
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Pornind de la această abordare, în legislaţia naţională şi internaţională au
fost utilizate două concepte, respectiv cel de „dizabilitate” şi cel de „handicap”.

Modelul individual a fost, mult timp, dominant în definirea acestei stări,
considerându-se că oamenii au un handicap generat de deficienţele personale
fiziologice sau cognitive2.

Conform modelului social, o persoană care prezintă o dizabilitate (lipsa unei
abilităţi de orice tip) se confruntă cu un handicap în momentul în care intervine
percepţia socială asupra situaţiei sale. Din această perspectivă, handicapul
reprezintă „bariera pe care o întâmpină individul în relaţia sa cu mediul social”.3

În literatura de specialitate s-a constatat că deseori, modelul medical şi cel
social sunt prezentate ca fiind în opoziţie, însă dizabilitatea nu ar trebui privită
nici ca una pur medicală nici ca una pur socială: persoanele cu dizabilităţi se pot
confrunta adesea cu probleme generate de starea lor de sănătate4.

Un al treilea model este cel biopsihosocial adoptat de OMS (Organizaţia
Mondială a Sănătăţii) şi care constituie un cadru integrant al modelului medical
şi social în ceea ce priveşte incapacitatea. Acest model pleacă de la premisa că nici
unul din primele două modele nu oferă o abordare completă a problemei. În
modelul biopsihosocial, incapacitatea este abordată ca o interacţiune între factori
biologici, psihologici şi sociali. Clasificarea internaţională a funcţionării,
dizabilităţii şi sănătăţii (CIF) adoptată de OMS în 2001 tratează problema
dizabilităţii prin prisma unei abordări care recunoaşte factori sociali, factori
demografici, factori comportamentali în analiza dizabilităţii.

Termenul „dizabilitate” se foloseşte pentru a desemna dezavantajul sau
restrângerea de activitate provocată de organizarea societăţii contemporane care
exclude oamenii care au infirmităţi din activităţile sociale curente la care
participă toţi ceilalţi.

Noile tendinţe pe plan mondial impun termenul de “persoana dizabilitată”
(de către societate) în locul celei de “persoană cu dizabilităţi”, pentru a sublinia
faptul ca dizabilitatea nu este un atribut al persoanei, ci este un atribut al relaţiei
persoană – mediu. Mediul neadaptat este cel care “dizabilitează” o persoană din
cauza barierelor pe care acesta le întâmpină5.

- Potrivit Organizaţiei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilitaţi (DPI)6,
dizabilitatea reprezintă “rezultatul interacţiunii dintre o persoană care are o
infirmitate şi barierele ce ţin de mediul social şi atitudinal de care ea se poate
lovi”.

- Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte dizabilitatea ca fiind “orice
restricţie sau lipsă (rezultată în urma unei infirmităţi) a capacităţii (abilităţii) de a

2 Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav. Tipurile de handicap sunt: fizic,
vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare (Proiectul
„Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi” Contract nr.
POSDRU / 96 / 6.2 /S / 54702 ID 54702, pag.4).

3 http://asociatia-ihtis.ro/2008/06/10/diferenta-dintre-handicap-si-dizabilitate/
4 Thomas C. Female forms: experiencing and understanding disability. Buckingham, Open

University Press, 1999.
5 http://www.onphr.ro/dizabilitatea/ce-este-dizabilitatea/
6 Înfiinţată în 1981, DPI are sediul în Ottawa, Canada şi are peste 130 de ţări membre din

Africa, Asia-Pacific, Europa, America Latină şi America de Nord.
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îndeplini o activitate în maniera sau la nivelul considerate normale pentru o fiinţă
umană”.

- În cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), conform textului din art.2
al Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, “Persoanele cu
dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale
sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot
îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de
egalitate cu ceilalţi”.

- Conform art. 2 din Legea 448/2006, „Persoanele cu handicap sunt acele
persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc
abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de
protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale”.

Analizând comparativ terminologia utilizată la nivel naţional7 cu
terminologia internaţională constatăm că în legislaţia noastră se utilizează
sintagma de “persoana cu handicap” în locul sintagmei de “persoana cu
dizabilitate”, utilizată în documentele internaţionale.

2. Cadrul juridic internaţional de protecţie a drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi

Analizând cadrul juridic internaţional privind protecţia drepturilor
fundamentale ale omului constatăm procesul evolutiv al reglementărilor
internaţionale, pornind de la general la particular. Astfel, constatăm că societatea
internaţională a fost preocupată într-o primă fază să reglementeze şi să garanteze
drepturile civile şi politice, considerate ca drepturi inerente fiinţei umane, trecând pe
un plan secund la reglementarea drepturilor economice, sociale şi culturale.

După crearea cadrului juridic internaţional de reglementare a drepturilor
omului ca sistem general, constatăm că preocupările internaţionale au avut în vedere
reglementarea unor categorii de drepturi cu caracter special, privind anumite
categorii de persoane, faţă de care se impune luarea unor măsuri speciale de
protecţie. În acest sens, au fost adoptate reglementări privind protecţia drepturilor
femeii, protecţia drepturilor copilului, protecţia drepturilor minorităţilor naţionale,
protecţia drepturilor străinilor, protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

2.1. Preocupările organizaţiilor internaţionale privind protecţia
persoanelor cu dizabilităţi

A. Evoluţia reglementărilor ONU privind protecţia persoanelor
cu dizabilităţi

Dintre preocupările ONU privind reglementarea specială a drepturilor
acestei categorii de persoane, menţionăm:

a) - Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor înapoiate mintal,
proclamată de AG-ONU 1971;

b) - Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor handicapate, adoptată
de AG-ONU la 9 dec. 1975. Conform pct. 1 din Declaraţie, prin „persoană
handicapată” se înţelege persoana incapabilă să-şi asigure singură, integral sau

7 Art. 50 din Constituţia României; Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, etc.
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parţial, necesităţile unui individ normal sau ale unei vieţi sociale, ca urmare a
unor deficienţe a capacităţilor ei fizice sau mintale.

c) - Declaraţia privind drepturile persoanelor cu deficienţe de auz şi de
vedere, 1979;

d) - declararea anului 1981 drept Anul Internaţional al Persoanelor
Handicapate, în cadrul căruia, au fost propuse realizarea următoarelor obiective:

- sprijinirea persoanelor handicapate să se adapteze mod corespunzător
societate;

- încurajarea iniţiativelor la nivel naţional şi internaţional privind asigurarea
unui loc de muncă corespunzător persoanelor handicapate;

- integrarea persoanelor handicapate în proiecte de studii, cercetare sau
proiecte culturale;

- informarea publicului asupra drepturilor persoanelor handicapate şi
crearea unui curent de opinie favorabil acestora.

e) - Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Dizabilităţi – din
1982, sublinia necesitatea creării unor structuri naţionale a cu rolul de a
implementa strategiile internaţionale de protecţie a persoanelor cu handicap.

f) - Consemnarea Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi – 3
decembrie. La 14 octombrie 1992 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite a proclamat Ziua de 3 decembrie – Zi Internaţională a Persoanelor cu
Dizabilităţi. În fiecare an, comunitatea internaţională consemnează acest
eveniment, ca semn de solidaritate cu persoanele cu dizabilităţi.

g) - Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu
Dizabilităţi – 1993;

h) - Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la
12.12.20068

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi reprezintă primul
instrument juridic internaţional cu caracter obligatoriu care reglementează direct
drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi.

În afara acestor documente cu caracter special, în cadrul ONU, drepturile
persoanelor handicapate sunt reglementate prin dispoziţii cuprinse în
instrumentele juridice care reglementează în ansamblu drepturile fundamentale
ale omului, ca de exemplu:

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948);
- Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice (1966);
- Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi

Culturale (1966);

B. Preocupările organizaţiilor regionale
De asemenea, la nivelul organizaţiilor regionale au fost adoptate

reglementări specifice cu privire la protecţia drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi.

8 Deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007.
Prin LEGEA nr. 221 din 11 noiembrie 2010 a fost ratificată Convenţia privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi. Convenţia a fost ratificată în 2011 şi de Uniunea Europeană, precum şi de toate
statele membre ale Uniunii Europene. În prezent Convenţia este ratificată de 120 state.
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- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene reglementează în
art. 26 „Integrarea persoanelor handicapate”, iar în art. 25 „Dreptul persoanelor
vârstă”;

În cadrul Consiliului Europei au fost adoptate mai multe reglementări
privind protecţia acestor persoane, după cum urmează:

- Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale (1950);

- Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană Revizuită
(1996), care reglementează în art. 15 „Dreptul persoanelor handicapate la
autonomie, la integrare socială şi la participare viaţa comunităţii”, iar în art. 23
„Dreptul persoanelor vârstnice la protecţie socială”.

- Recomandarea (818) privind Situaţia Persoanei Bolnave Mintal (1977);
- Recomandarea (1185) privind Strategiile de Reabilitare a Persoanelor cu

Dizabilităţi (1992);
- Recomandările Nr. R (92) privind o Strategie Coerentă pentru

Reabilitarea Persoanelor cu Dizabilităţi (1992).

2.2. Sinteza reglementărilor cuprinse în Convenţia privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată de
Adunarea Generală a ONU pe 13 decembrie 2006, oferă un nivel de protecţie fără
precedent şi stabileşte standarde universale minime de acţiune, măsuri concrete
care ar asigura incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile de
activitate, precum şi mecanisme de implementare

În considerentele Convenţiei se precizează faptul că dizabilitatea este un
concept în evoluţie şi că acesta rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu
deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea lor
deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

a) - Necesitatea adoptării Convenţiei are la bază contribuţiile valoroase –
existente şi de perspectivă – aduse de persoanele cu dizabilităţi la bunăstarea
generală şi la diversitatea comunităţilor din care fac parte, precum şi faptul că
promovarea exercitării depline a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
de către persoanele cu dizabilităţi şi deplina participare a lor vor avea ca rezultat
întărirea sentimentului de apartenenţă şi dezvoltarea semnificativă a societăţii în
plan uman, social şi economic, precum şi eradicarea sărăciei;

b) - Scopul Convenţiei, precizat în art.1, este de a promova, proteja şi asigura
exercitarea deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova
respectul pentru demnitatea lor intrinsecă.

În sensul dispoziţiilor cuprinse în Convenţie, „persoanele cu dizabilităţi
includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau
senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot
îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de
egalitate cu ceilalţi”.

c) - Principiile care stau la baza Convenţiei, precizate în art.3, sunt următoarele:
- Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a

libertăţii de a face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor;
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- Nediscriminarea;
- Participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;
- Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca

parte a diversităţii umane şi a umanităţii;
- Egalitatea de şanse;
- Accesibilitatea;
- Egalitatea între bărbaţi şi femei;
- Respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi

respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra propria identitate.
d) - Obligaţiile ce revin statelor cu privire la respectarea drepturilor persoanelor

cu dizabilităţi sunt stabilite prin dispoz. în art.4. Astfel, statele părţi se angajează să
asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, fără nici un fel de
discriminare pe criterii de dizabilitate. În acest scop, statele părţi se angajează:

- Să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de altă
natură pentru implementarea drepturilor recunoscute prin Convenţie;

- Să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, pentru a
modifica sau abroga legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care
constituie discriminare împotriva persoanelor cu dizabilităţi;

- Să ia în considerare protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru
persoanele cu dizabilităţi în toate politicile şi programele;

- Să se abţină de la a se angaja în orice act sau practică ce contravine
Convenţiei şi să se asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează în
conformitate cu Convenţia;

- Să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea pe criterii
de dizabilitate de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată;

- Să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea, să facă
cunoscută oferta şi să încurajeze utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii
informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive
şi tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate
tehnologiilor cu preţuri accesibile;

- Să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi despre
dispozitivele auxiliare pentru mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile de asistare,
inclusiv noile tehnologii, precum şi alte forme de asistenţă, servicii de suport şi
facilităţi;

- Să susţină formarea, în domeniul drepturilor recunoscute de Convenţie, a
profesioniştilor şi a personalului care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, în
vederea îmbunătăţirii furnizării asistenţei şi serviciilor.

În privinţa drepturilor economice, sociale şi culturale, fiecare stat parte se
angajează să acţioneze cu toate resursele disponibile şi în cadrul cooperării
internaţionale, dacă este cazul, pentru a asigura, în mod progresiv, exercitarea
deplină a acestor drepturi, fără a aduce vreun prejudiciu obligaţiilor cu
aplicabilitate imediată, cuprinse în Convenţie, în conformitate cu dreptul
internaţional.

De asemenea, conform dispoziţiilor cuprinse în art.5, statele părţi se obligă
să promoveze principiile egalităţii şi nediscriminării.
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e) - Conţinutul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, este vast, incluzând
atât categoria drepturilor civile şi politice, cât şi categoria drepturilor economice,
sociale şi culturale.

f) - Cu privire la modalităţile de garantare a respectării drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi, Convenţia conţine dispoziţii privind cooperarea
internaţională în vederea implementării şi monitorizării naţionale a modului de
aplicare a dispoziţiilor sate. Convenţia face referire la două mecanisme de
garantare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, respectiv Comitetul special şi
Conferinţa statelor părţi.

Ca mecanism de control Convenţia stabileşte înfiinţarea Comitetului privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, care va monitoriza, pe bază de rapoarte,
modul de respectare a dispoziţiilor Convenţiei.

Comitetul va raporta la fiecare doi ani Adunării Generale şi Consiliului
Economic şi Social despre activităţile sale şi poate face sugestii şi recomandări
generale în baza examinării rapoartelor şi informaţiilor primite de la Statele Părţi.
Astfel de sugestii şi recomandări generale vor fi incluse în raportul Comitetului
împreună cu comentariile Statelor Părţi, dacă ele există.

Statele Părţi se vor întâlni periodic în cadrul unei Conferinţe a statelor părţi
pentru a analiza orice problemă referitoare la implementarea Convenţiei.

3. Cadrul juridic naţional de protecţie a drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi

- Constituţia României reglementează prin dispoz. art. 50 „Protecţia
persoanelor cu handicap”. Conform acestor dispoziţii, persoanele cu handicap se
bucură de protecţie specială. Statul asigura realizarea unei politici naţionale de
egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea
participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând
drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.

Dispoziţiile de principiu cuprinse în Constituţia României sunt completate
cu reglementări de detaliu ale unor legi speciale, ca de exemplu:

- Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată.

- Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi;

- Legea nr. 487 din 11 iulie 2002 - sănătăţii mintale şi a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice9;

- Legea nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale.
- Legea nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea si combaterea

marginalizării sociale;
- Hotărârea nr. 1194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea şi

funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
Din analiza sintetizată, coordonată a acestor acte normative rezultă

preocuparea legislativului pentru crearea unor condiţii adecvate de integrare în
societate a persoanelor cu nevoi speciale.

9 Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 13 septembrie 2012.
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Din dispoziţiile acestor reglementări rezultă că atitudinea societăţii trebuie
sa fie una de sprijin adecvat, pentru a asigura drepturi şi şanse egale de afirmare
persoanelor cu nevoi speciale, şi nu o atitudine de milă sau de îngrijire
permanentă similară celei acordate bolnavilor.

Legislaţia naţională reprezintă sprijinul necesar acordat de societate
persoanelor cu nevoi speciale, reprezintă garanţia de normalitate a unei societăţi
moderne, preocupate de soarta tuturor persoanelor cărora se adresează.

4. Modalităţi practice de depăşire a problemelor cu care se
confruntă persoanele cu dizabilităţi

Barierele favorizante pentru crearea stării de dezabilitate au fost analizate şi
evidenţiate în Raportul OMS din 2012 privind dizabilitatea,10 acestea fiind, în
principiu, următoarele:

- Politici şi standarde inadecvate – promovate la nivel naţional;
- Atitudini negative, inhibitorii, din partea mediului social;
- Lipsa furnizării de servicii adecvate persoanelor ci nevoi speciale;
- Finanţare inadecvată;
- Lipsa de accesibilitate la servicii sociale, educaţie, sănătate.
Raportul OMS privind dizabilitatea sugerează că multe dintre barierele cu

care se confruntă persoanele cu dizabilităţi pot fi depăşite.
În acest sens, Raportul conţine un ansamblu de recomandări privind

depăşirea barierelor cu cere se confruntă persoanele cu dizabilităţi, respectiv:
1. - Asigurarea accesului la toate politicile, sistemele şi serviciile convenţionale
2. - Investiţia în programe şi servicii specifice pentru persoanele cu dizabilităţi
3. - Adoptarea unei strategii naţionale şi a unui plan de acţiune;
4.- Implicarea persoanelor cu dizabilităţi;
5. - Ameliorarea capacităţii resursei umane
6. - Furnizarea de finanţare adecvată şi îmbunătăţirea accesibilităţii financiare;
7. - Creşterea gradului public de conştientizare şi înţelegere a dizabililtăţii;
8. - Îmbunătăţirea colectării datelor despre dizabilitate;
9. - Consolidarea şi sprijinul cercetării referitoare la dizabilitate.

Pentru transpunerea în practică a acestor recomandări, Raportul sugerează
cum se pot implica în mod concret un ansamblu de factori decizionali şi nu numai
– cum ar fi: guvernele, agenţiile ONU şi organizaţiile de dezvoltare, organizaţiile
persoanelor cu dizabilităţi, furnizorii de servicii, instituţiile academice, sectorul
privat, comunităţile locale, persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor. Astfel:

- Guvernele – trebuie să revizuiască politicile, sistemele şi serviciile; să
elaboreze o strategie şi un plan de acţiune naţional; să reglementeze furnizarea de
servicii; să aloce resursele adecvate serviciilor; să adopte standarde naţionale de
accesibilitate; să introducă măsuri pentru protejarea faţă de sărăcie a persoanelor
cu dizabilităţi; să includă dizabilitatea în sistemele de strângere a datelor la nivel
naţional.

- Agenţiile Naţiunilor Unite şi organizaţiile de dezvoltare – trebuie să
includă dizabilitatea în programele de dezvoltare de ajutoare; să facă schimb de

10 OMS/ONU, Raport mondial privind dizabilitatea , Bucureşti, 2012, p.278.
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informaţie şi să coordoneze acţiuni; să ofere asistenţă tehnică ţărilor; să
contribuie la dezvoltarea de metodologii de cercetare comparabile la nivel
internaţional pentru strângerea şi analiza de date.

- Organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi – trebuie să ofere sprijin; să
reprezinte părerile membrilor lor; să contribuie la evaluarea şi monitorizarea
serviciilor; să efectueze audituri ale mediilor, transportului etc.

- Furnizorii de servicii – trebuie să asigure instruirea adecvată a
personalului; să elaboreze planuri pentru servicii individuale; să se asigure că
persoanele cu dizabilităţi sunt informate cu privire la drepturile lor.

- Instituţiile academice – trebuie să înlăture baierele de recrutare şi
participare a studenţilor şi a personalului cu dizabilităţi; să efectueze cercetări cu
privire la vieţile persoanelor cu dizabilităţi.

- Sectorul privat – trebuie să promoveze diversitatea şi incluziunea în
mediile de lucru; să elaboreze o gamă de servicii de sprijin de calitate pentru
persoanele cu dizabilităţi etc.

- Comunităţile – trebuie să-şi evalueze în mod critic şi să îmbunătăţească
propriile credinţe şi atitudini; să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

- Persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor – trebuie să-şi promoveze
drepturile în comunităţile locale; să participe la forumuri pentru a hotărî
priorităţile de schimbare, a influenţa politicile şi a ameliora furnizarea de servicii;
să ia parte la proiecte de cercetare.
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RELAŢIONARE ŞI BUNE PRACTICI
ÎN DOMENIUL NEDISCRIMINĂRII. REŢEAUA EUROPEANĂ

A ORGANISMELOR CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL
NEDISCRIMINĂRII (EQUINET)

Mădălina Raluca Roşu

Abstract: Articolul îşi propune să realizeze o scurtă analiză asupra a ceea ce înseamnă
bunele practici în domeniul nediscriminării, realizate prin EQUINET. EQUINET este o organizaţie
internaţională non-profit care conectează 37 de organisme din 30 de state europene, care au ca
obiectiv combaterea discriminării.

Cuvinte cheie: EQUINET; discriminare, instituţie; organizaţie; bune practici.

EQUINET1 este o organizaţie internaţională non-profit care conectează 37 de
organisme din 30 de state europene, care au ca obiect de activitate combaterea
discriminării. Totuşi, este extrem de relevant faptul că nu toate organismele membre
EQUINET sunt entităţi constituite/dedicate exclusiv combaterii discriminării. Astfel,
există o gamă destul de largă în ceea ce priveşte reprezentarea în cadrul organizaţiei,
de la instituţii gen Avocatul Poporului (Austria, Croaţia, Cipru, şamd) la agenţii care
asigură inclusiv protecţia drepturilor fundamentale ale omului (Olanda, Polonia,
Slovacia) sau chiar la organisme dedicate combaterii discriminării (Belgia, Germania,
România, Bulgaria, şamd).

În prezent, EQUINET2 include o serie de formate de coordonare (Adunarea
Generală şi Comitetul Executiv) şi de consultări (patru grupuri de lucru) şi deţine
un secretariat operaţional la Bruxelles, din 2007. De asemenea, organizaţia este
finanţată prin intermediul PROGRESS (Programme for Employment and Social
Solidarity) 2007-2013.

Pe lângă Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, organismele
membre EQUINET şi implicit organizaţia în sine au la bază o serie de directive
ale Comisiei Europene, cum ar fi 2000/78/EC privind discriminarea în muncă,
2000/43/EC privind discriminarea rasială, 2006/54/EC privind egalitatea de gen
şi 2004/113/EC privind egalitatea de gen în domeniul bunurilor şi serviciilor.

Conform statutului organizaţiei, EQUINET are, în principiu şapte
obiective principale. Chiar dacă separarea acestora pare artificială, aceasta
este absolut necesară pentru avea o percepţie cât mai clară asupra domeniului de
responsabilitate al organizaţiei. Aceste obiective sunt:

1. dezvoltarea conceptelor privind egalitatea de şanse3.

Director, Direcţia Juridică, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.
1 Prezentarea EQUINET are la bază, în principal, statutul reţelei şi datele de pe site-ul

organizaţiei, www.equineteurope.org.
2 Organizaţia s-a constituit în anul 2007, ca urmare a implementării unui proiect comunitar

referitor la „Consolidarea cooperării între organismele specializate în implementarea legislaţiei
privind tratamentul egal” (2002-2004).

3 În vederea optimizării protecţiei principiului nediscriminării, existente la nivel naţional,
organismele membre EQUINET schimbă idei/opinii privind legislaţia actuală în domeniu, precum şi
jurisprudenţa aferentă acestuia, în vederea articulării unei percepţii clare asupra conceptelor cu care
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2. dezvoltarea strategiilor şi practicilor de implementare a combaterii
discriminării

3. dialogul între EQUINET şi instituţiile UE pe teme de nediscriminare
4. promovarea anumitor idei privind interpretarea şi dezvoltarea conceptelor

în domeniu, respectiv implementarea acestora la nivel naţional şi european;
5. formularea de recomandări privind activitatea organismelor specializate şi

implementarea legislaţiei şi politicilor aferente domeniului, la nivel naţional şi
european.

6. sprijinirea bunelor practici în promovarea egalităţii de şanse
7. dezvoltarea şi implementarea unor programe de instruire în domeniu
8. crearea unui izvor relevant pentru legislaţia şi politicile în domeniu, cât şi

dezvoltarea unui set de instrumente şi proceduri care să permită orientarea
dialogului către priorităţile membrilor organizaţiei.

9. implementarea unei abordări tip reţea, care încurajează contactele între
participanţi, la toate nivelurile de dialog, prin interacţiune directă sau
comunicare electronică.

10. promovarea unor iniţiative semnificative în sprijinul obiectivelor sale.
Astfel, în fiecare an va fi promovat un subiect legat de iniţiativele organizaţiei sau
de dezvoltări semnificative la nivel european, în domeniul combaterii
nediscriminării.

Astfel, activităţile EQUINET includ, în principal, următoarele:
- schimb de informaţii şi expertiză privind combaterea discriminării;
- seminarii de instruire pentru experţii organismelor naţionale pentru

combaterea discriminării;
- colaborare în domeniul cercetării provocărilor la adresa combaterii

discriminării, în cadrul unor grupuri de lucru structurate pe tematici relevante
pentru organismele membre EQUINET;

- publicaţii şi dezbateri pe teme relevante şi evoluţii în domeniul politicilor
în domeniul egalităţii şi nediscriminării la nivel european;

- studii privind activitatea organismelor membre EQUINET.

Bune practici în contextul comunicării publice în domeniul
nediscriminării4

În raport cu domeniul comunicării, membrii EQUINET au identificat o serie
de principii necesare oricărei acţiuni de această natură cu impact asupra
domeniului nediscriminării, pornind de la ideea că o strategie de comunicare
poate fi percepută ca un exerciţiu circular, având în vedere că elementele acesteia
sunt interdependente.

operează, precum şi a semnalării anumitor cazuri sau a modificării unor prevederi legale problematice.
Nu în ultimul rând schimbul de idei/opinii va conduce la constituirea unui corpus comun de cunoştinţe
în domeniu, care ar putea avea un rol semnificativ în interpretarea conceptelor referitoare la egalitate şi
nediscriminare şi în desemnarea organismelor activând în domeniul egalităţii / combaterii discriminării
ca surse autorizate de interpretare şi implementare a legislaţiei aferente.

4 Sub-capitolul are la bază EQUINET’s Working Group on Communication Strategies, Good
Practice Guide on Communication Principles, 2011.



53

Un prim principiu are ca element central stabilirea obiectivelor comunicării.
Acestea ar trebui să fie focalizate asupra desfăşurării unor acţiuni concrete,
pentru a permite o evaluare coerentă a efectelor acestora, întrucât analiza
atingerii unor obiective pasive prin natura lor, cum ar fi creşterea percepţiei
publice, este dificil de realizat.

Chemarea la acţiune poate îmbrăca diverse forme, de la accesarea unui site
web la formularea unei politici sau asigurarea unor servicii. Desigur, în cazul mai
multor niveluri de acţiune, este nevoie de mai multe resurse pentru promovarea
acestora.

Pe scurt sunt patru elemente esenţiale în definirea obiectivelor:
delimitarea exactă, posibilitatea măsurării gradului de realizare a acestora,
structurarea bugetului necesar, precum şi stabilirea unor referinţe temporale de
implementare.

Un al doilea principiu vizează identificarea audienţei, care poate fi de trei
tipuri: audienţa cheie (cu care există o oarecare relaţie, indiferent dacă aceasta
este pozitivă sau negativă), audienţa ţintă (cu care comunicatorul, în cazul nostru
organismele naţionale pentru egalitatea de şanse, doreşte să stabilească o nouă
relaţie sau să o consolideze pe cea veche), respectiv conectorii (care joacă un rol
important în conectarea la audienţa ţintă, existând o relaţie de încredere între
cele două entităţi).

De asemenea, un aspect foarte important în ceea ce priveşte audienţa este
constituit de segmentarea şi prioritizarea acesteia. Astfel, cu ajutorul cercetărilor
relevante, sau a datelor disponibile la nivelul organizaţiei, audienţa poate fi
segmentată în funcţie de o gamă largă de factori geografici, sociali sau
demografici. Cu cât este mai profundă segmentarea, cu atât şansele de succes ale
procesului de comunicare sunt mai mari.

Conectarea la audienţa vizată, prin delimitarea unei strategii de tip win-win
în materie de comunicare, constituie un al treilea principiu avut în vedere de
EQUINET. Dacă aspectele legate de motivaţie (ce influenţează mai mult
receptivitatea: teama sau recompensa?) depind de situaţie, evitarea utilizării
„puterii” legislaţiei, care creşte riscul deconectării audienţei, este imperativă. De
asemenea, comunicarea trebuie să fie structurată conform unor mesaje cheie, în
linie cu obiectivele organizaţiei.

Un alt aspect important al conectării îl constituie abilitatea canalului de
transmitere în a reda mesajul cât mai eficient. Astfel, am putea distinge trei tipuri
de canale: canalele proprii organizaţiei (asigură contact direct şi nefiltrat),
canalele câştigate (cu impact major asupra audienţei, dar care necesită conţinut
de calitate) şi canalele plătite (cea mai simplă soluţie pentru o echipă mică, cu
experienţă redusă de promovare).

Un ultim principiu în materie de comunicare vizează colectarea datelor
asupra impactului acţiunilor organizaţiei în domeniu. Canalele de conectare
sunt diverse - sisteme de monitorizare online, sondarea clasică a audienţei sau
utilizarea reţelelor sociale - şi pot asigura atât o abordare cantitativă, cât şi una
calitativă.
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Valorificarea conexiunilor dintre organismele pentru egalitatea de
şanse şi instituţiile privind drepturile omului5

Pornind de la faptul că o abordare a drepturilor omului din perspectiva
egalităţii de şanse presupune ca toţi indivizii să se bucure aceleaşi drepturi,
precum şi având în vedere diversitatea instituţiilor pentru egalitate (principalele
două tipuri – instanţe judecătoreşti, respectiv organisme de promovare), membrii
EQUINET au identificat patru tipuri de conexiuni între organismele pentru
egalitatea de şanse şi instituţiile privind drepturile omului.

O primă conexiune ar viza schimbul de informaţii şi expertiză, în vederea
familiarizării fiecărui tip de organism cu modul de lucru sau abordarea celuilalt.
În ceea ce priveşte modalitatea practică de realizare a acestei prime conexiuni
membrii EQUINET au evidenţiat ca element central organizarea unor întâlniri
regulate, context în care se construiesc anumite relaţii inter-personale între staff-
urile organismelor implicate. Subiectele principale vizează cazurile în lucru sau
activităţile de monitorizare în raport cu obligaţiile internaţionale referitoare la
respectarea drepturilor omului.

Ca moduri de îmbunătăţire a acestui tip de conexiune, unii membri ai
EQUINET au evidenţiat crearea unor aranjamente formale pentru întâlnirile
regulate în vederea schimbului de informaţii şi expertiză.

Un al doilea tip de conexiune are în vedere acţiunea comună, adică
implementarea în comun a unor iniţiative cu impact asupra ambelor domenii.
Acţiunea comună este orientată asupra asigurării de instruire, creşterii percepţiei
asupra egalităţii / discriminării, colaborării pentru implementarea unor proiecte
pre probleme specifice, cum ar fi populaţia romă, educaţia copiilor cu dizabilităţi,
discriminarea pe criterii naţionale / etnice etc. Valoarea unor acţiuni comune se
regăseşte şi în promovarea în comun a unor recomandări pe probleme legale sau
de politici în domeniu.

Planificarea comună este un alt tip de conexiune între organismele pentru
egalitatea de şanse şi instituţiile privind drepturile omului, în contextul căreia
cele două tipuri de entităţi dezvoltă în comun planuri strategice şi de
implementare pentru atingerea sinergiei organizaţionale.

Instrumentul care stă la baza planificării comune este un memorandum de
înţelegere, a cărui implementare este facilitată de întâlniri regulate între
reprezentanţii organismelor implicate. Unii dintre membrii EUQINET apreciază
că planificarea comună este cel mai eficient tip de conexiune între organismele
pentru egalitatea de şanse şi instituţiile privind drepturile omului.

Un ultim tip de conexiune, sau mai bine spus, un demers ce semnifică mai
mult decât un tip de conexiune este constituit de fuziunea între cele două tipuri
de organisme. Conform cazurilor existente în cadrul EQUINET, există trei
abordări în implementarea unui mandat dual – construcţia pe doi piloni,
abordarea integrativă şi cea mixtă.

Construcţia pe doi piloni este cea mai des întâlnită şi presupune gestionarea
celor două mandate de către secţiuni diferite în cadrul aceleiaşi organizaţii.

5 Sub-capitolul are la bază EQUINET’s Working Group on Policy Formation, Equality Bodies
and National Human Rights Institutions. Making the Link to Maximise Impact, 2011.
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Problemele transversale sunt abordate în cadrul unor grupuri de lucru inter-
secţiuni şi, deşi cele două secţiuni au acces egal la resurse, ele nu utilizează
aceeaşi strategie de comunicare.

Abordarea integrativă este rar întâlnită şi presupune o singură viziune sau
un singur cadru conceptual care stă la baza implementării a două mandate şi are
la bază existenţa unor competenţe multi-disciplinare. Astfel, problemele
transversale vor fi abordate în cadrul aceluiaşi organism, dar cu luarea în
considerare a ambelor dimensiuni.

În cazul abordării mixte, există atât secţiuni diferite care abordează separat
cele două mandate, cât şi departamente care le integrează (în particular pe
dimensiunile de comunicare şi cercetare în domeniu).

Crearea şi valorificarea unor conexiuni între organismele pentru egalitate şi
instituţiile privind drepturile omului ar viza reducerea costurilor (îndeplinirea a
două funcţiuni printr-o singură instituţie), eficacitatea (integrarea a două
mandate ar putea creşte influenţa / impactul instituţiei asupra societăţii) şi
eficienţa (fuziunea ar putea elimina potenţialele duplicări / suprapuneri în cele
două domenii de activitate).

Totodată, crearea unor potenţiale conexiuni într-un mod necorespunzător ar
putea submina atât necesitatea unui accentuări a promovării egalităţii, cât şi
menţinerea unei concentrări distincte asupra celor două domenii (aspecte
evidenţiate mult mai bine în cazul existenţei a unor organisme distincte pentru
fiecare domeniu).

Un demers interesant evidenţiat în urma explorării subiectului conexiunilor
dintre organismele pentru egalitatea de şanse şi instituţiile privind drepturile
omului vizează iniţierea şi dezvoltarea unui dialog al EQUINET cu European
Group of National Human Rights Institutions, o reţea formată după o concepţie
similară EQUINET, dar vizând exclusiv cel de-al doilea tip de entitate.

Provocări curente la adresa organismelor pentru egalitatea de şanse6

Problema provocărilor curente la adresa organismelor în domeniu -
determinată, în principal, de îngrijorarea în raport cu impactul crizei economice
asupra activităţii acestora - este structurată pe două dimensiuni, ce vizează
independenţa şi eficacitatea respectivelor organisme. În timp ce în cazul
independenţei, membrii EQUINET au avut în vedere structura organismelor,
entitatea care asigură controlul, respectiv numirea conducerii şi personalului
acestora, delimitarea eficacităţii a vizat nivelul resurselor disponibile, definirea
funcţiunilor şi mandatelor, accesibilitatea la serviciile oferite de organismele
pentru egalitate, angajamentul părţilor interesate sau existenţa unei abordări
strategice în activitatea instituţiilor în domeniu.

Structura legală a organismelor pentru egalitate, adică existenţa separată
sau ca parte al unei alte entităţi cu responsabilităţi într-un domeniu similar, este,
bineînţeles, un indicator al independenţei acestora. De asemenea, orice
schimbare a statutului respectivelor organisme este un indicator asupra

6 Equinet’s Working Group on Policy Formation, Equality Bodies – Current Challenges. An
Equinet Perspective, 2012.
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potenţialei alterări a independenţei acestora. Astfel, includerea unui organism în
cadrul unui minister guvernamental poate fi percepută ca o pierdere a
independenţei, iar fuziunea cu o altă entitate activând în domeniu, dar în raport
cu criterii diferite nu are un impact major asupra aceluiaşi aspect. În schimb,
fuziunea cu o instituţie orientată asupra respectării drepturilor omului (abordată
şi în sub-capitolul anterior) ar putea crea probleme de independenţă, în funcţie
de ponderea mandatului pentru egalitate în raport cu cel al drepturilor omului,
sau de dimensiunea resurselor alocate.

Crearea unei modalităţi de control asupra activităţii organismelor pentru
egalitate, respectiv desemnarea unei entităţi care să realizeze respectivul control au
un impact major asupra independenţei acestora. În urma studiului manifestării
acestui aspect în raport cu membrii EQUINET au reieşit trei forme de control:

- controlul financiar asupra activităţii, perceput drept cea mai bună practică
pentru asigurarea independenţei structurale;

- controlul exercitat de legislativul naţional, care poate îmbrăca diferite
forme şi poate include, de asemenea, o latură de control financiar;

- controlul exercitat de executivul naţional (printr-un minister din
componenţa acestuia), formă care este percepută ca limitând, într-o oarecare
măsură, independenţa organismelor pentru egalitate.

În ceea ce priveşte numirea conducerii şi a personalului organismelor
pentru egalitate, au fost evidenţiate mai multe practici. Cea mai bună practică
remarcată la nivelul EQUINET în raport cu numirea conducerii presupune
alegerea acesteia (a unui colegiu director) cu ajutorul unui consiliu al
organizaţiilor cu mandate similare (inclusiv în domeniul drepturilor omului) şi
parţial, în baza unor nominalizări promovate de către universităţi. Ulterior
colegiul director îşi alege preşedintele. Alte practici identificate au evidenţiat
numirea conducerii de către Parlament (calificată, de asemenea, ca o altă practică
bună), preşedintele ţării sau un minister din cadrul guvernului. În unele dintre
ultimele situaţii enumerate, impactul societăţii civile asupra numirii rezidă în
nominalizarea unor candidaţi pentru posturile menţionate.

În cazul numirii personalului organismelor în domeniu există, de principiu,
două practici: numirea în cadrul organismului respectiv, de către conducerea
acestuia, respectiv numirea printr-un mecanism la nivel statal.

În raport cu eficacitatea organismelor, resursele reprezintă o problemă cheie. La
nivelul EQUINET, în contextul acutizării crizei economice, majoritatea schimbărilor
din ultimii ani7 au vizat fie reducerea resurselor financiare, fie extinderea
mandatelor, fără alocarea unor resurse suplimentare. Ca potenţială soluţie pentru
depăşirea obstacolului legat de resurse, a fost luată în considerare creşterea nivelului
de accesare a fondurilor UE destinate pentru acest domeniu de activitate.

Funcţiunile şi mandatele organismelor pentru egalitate variază în funcţie de
natura acestora. În principiu, după cum am menţionat anterior, la nivelul anului
2012, tendinţa pentru majoritatea membrilor EQUINET a fost de extindere a
mandatelor, în mare parte fără alocarea unor resurse suplimentare. Unele dintre
responsabilităţile adiţionale au vizat implementarea Convenţiei ONU privind

7 Studiul a fost realizat la nivelul anului 2012.
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drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Existenţa unei abordări strategice la nivelul organismelor pentru egalitate

este evidenţiată de prezenţa a trei elemente:
- un plan strategic, care să stabilească obiectivele, activităţile şi maniera de

utilizare a resurselor de către organizaţie (practică des întâlnită la nivelul
membrilor EQUINET);

- o strategie de comunicare, care să vizeze consolidarea unei percepţii /
culturi mai largi asupra problematicii drepturilor (practică întâlnită la nivelul
membrilor EQUINET);

- o abordare strategică a soluţionării cazurilor în domeniu, astfel ca
promovarea acestora să aibă un impact major asupra legislaţiei privind egalitatea
(practică rar întâlnită la nivelul membrilor EQUINET).

Accesibilitatea la serviciile organismelor pentru egalitate ar fi definită de
manifestarea a trei indicatori:

- accesibilitatea geografică – sediul organismelor în domeniu aflându-se cu
precădere în capitalele statelor, este nevoie de crearea şi operarea unor structuri
regionale;

- conectarea regională, adică existenţa unor parteneriate ale structurilor
regionale cu organizaţii locale pentru a furniza servicii cu ajutorul acestora;

- abilitatea de a călători, astfel încât exponenţi cheie ai organismelor pentru
egalitate să se poată deplasa în zonele cu o rată ridicată de incidente în domeniul
nediscriminării.

Angajamentul persoanelor interesate poate lua diverse forme, de la
implicarea acestora în configurarea strategiilor organismelor pentru egalitate la
reprezentarea lor în cadrul respectivelor organisme sau la crearea unor structuri
formale de cooperare cu diverse entităţi ale societăţii civile. Adiţional,
relaţionarea organismelor pentru egalitate cu alte entităţi - fie că vorbim de
instituţii ce activează în domeniul protecţiei drepturilor omului, de alte
organizaţii ne-guvernamentale sau de sindicate - este de natură a îmbunătăţi
activitatea acestora, fie prin schimbul de informaţii sau transferul de expertiză,
respectiv prin utilizarea în comun a resurselor.

Analize orientate asupra criteriilor de discriminare

Membrii EQUINET au abordat o întreagă gamă de criterii în analizele /
sondajele elaborate de la fondarea reţelei, incluzând religia / credinţa, vârsta,
originea etnică / rasială şamd. Pe lângă studiul cazurilor relevante, respectivele
analize au avut în vedere şi identificarea unor politici în vederea atenuării
disfuncţionalităţilor semnalate.

Una dintre ultimele analize de acest gen a fost orientată asupra combaterii
discriminării în baza criteriului originii etnice / rasiale, subiect care prezintă o
relevanţă extraordinară având în vedere intenţia EQUINET de a-şi dezvolta /
consolida rolul în raport cu situaţia comunităţii rome în Europa.

În analiza discriminării în baza criteriului originii etnice / rasiale, au fost
identificate următoarele domenii de manifestare sau elemente de interes
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în activitatea organismelor pentru egalitate8:
- cele mai des întâlnite probleme legate de discriminarea la locul de muncă

în baza criteriului menţionat vizează, în principal, discriminarea în procesul de
recrutare, concedierea discriminatorie şi hărţuirea. Există totodată probleme
legate de condiţiile de muncă, promovarea şi plăţile discriminatorii;

- pe dimensiunea de acces la bunuri şi servicii, prezintă relevanţă
interzicerea intrării în restaurante, cluburi sau hoteluri, precum şi discriminarea
în domeniul locuinţelor (în particular în cazul închirierilor private), educaţiei şi
sănătăţii. De asemenea, au fost identificate şi probleme legate de sectorul
transportului public, serviciile fiscale şi sociale;

- cele mai întâlnite criterii cu care se intersectează plângerile legate de etnie
/ rasă sunt genul şi religia. În acelaşi timp, au fost semnalate şi intersectări cu
dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală sau condiţia socio-economică (ultimul în
particular în raport cu populaţia romă);

- probleme / domenii adiţionale vizate de organismele pentru egalitate
includ: sistemul judiciar şi operaţiunile poliţiei, refugiaţii şi solicitanţii de azil sau
incitarea la ură sau crimă în baza criteriului menţionat.

În ceea ce priveşte implementarea legislaţiei în domeniu, în raport cu
criteriul analizat, pe lângă problema legată de eficienţa sancţiunilor (pe care
majoritatea membrilor EQUINET le percep ca având impact limitat din raţiuni
legate de proporţionalitate sau ineficienţa descurajării actelor de discriminare),
au fost identificate o serie de disfuncţiuni particulare legate de:

- interpretarea accesului, în raport cu orientarea sau instruirea vocaţională;
- capacitatea de a gestiona comportamentele de victimizare după încetarea

relaţiei cu agresorul;
- probleme procedurale, legate de necesitatea existenţei unei plângeri scrise

pentru luarea în considerare a cazului;
- neincluderea aspectului naţionalităţii în criteriile de discriminare;
- capacitatea limitată de a gestiona hărţuirea cu ajutorul Internetului;
- limitările în acoperirea discriminării multiple;
- nivelul redus de expertiză pe problema discriminării, în sistemul judiciar;
- capacitatea limitată de a gestiona discriminarea generată de acţiunile poliţiei.
După cum am menţionat, la nivelul EQUINET există un curent în favoarea

consolidării rolului reţelei în ceea ce priveşte problematica romilor,
cu accent pe următoarele dimensiuni9:

- organismele pentru egalitate constituie centre de excelenţă şi expertiză în
domeniu, putând oferi recomandări pe problematica romilor pentru factorii
decizionali la nivel naţional;

- organismele pentru egalitate sunt independente de sfera guvernamentală,
fapt ce creează o atmosferă de încredere reciprocă în raporturile cu populaţia
romă sau organizaţiile ne-guvernamentale ce o reprezintă. Astfel, separarea de
administraţia publică oferă organismelor pentru egalitate posibilitatea de a crea

8 EQUINET (Working Group on Policy Formation), Equality Bodies Combating
Discrimination on the Ground of Racial or Ethnic Origin. An Equinet Perspective, 2012.

9 EQUINET, EQUINET’s work for the rights of Roma people. An EQUINET factsheet, 2012.
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un spaţiu de siguranţă pentru populaţia romă şi de a dezvolta parteneriate
aprofundate cu organizaţiile ne-guvernamentale menţionate;

- organismele pentru egalitate pot juca un rol important în creşterea
percepţiei populaţiei rome cu privire la mecanismele care i-ar permite să-şi
asigure protecţia în raport cu fenomenul discriminării;

- organismele pentru egalitate pot dezvolta o serie de relaţii cu angajatorii şi
furnizorii de servicii pentru promovarea respectării principiului nediscriminării
în activitatea pe care aceştia o desfăşoară;

- organismele pentru egalitate pot implementa o abordare strategică în
soluţionarea litigiilor în domeniul nediscriminării, inclusiv în raport cu strategiile
naţionale de integrare a romilor sau cu orientările UE în domeniu.

În loc de concluzii...
EQUINET reprezintă calea spre Consolidarea cooperării între organismele

specializate în implementarea legislaţiei privind tratamentul egal. De aceea,
consider că bunele practici evidenţiate în cadrul acestei organizaţii ar trebui
promovate şi, de ce nu, preluate.
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UNELE ASPECTE CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA
OBIECTULUI DREPTULUI DE UZUFRUCT CONFORM NOULUI

COD CIVIL

Cristian Jora

Abstract: În cadrul dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, o poziţie specială
o ocupă dreptul de uzufruct, noul Cod civil reglementând obiectul acestui drept real. Interesează
coexistenţa dreptului de nudă proprietate cu dreptul de uzufruct în condiţiile exercitării celor două
drepturi reale asupra bunurilor care formează obiect al dreptului de uzufruct.

Cuvinte cheie: uzufruct, nudă proprietate, obiect al dreptului de uzufruct.

1. Conform reglementărilor art. 703 din Codul civil, „uzufructul este dreptul
de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca
proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa”.

Din definiţia legală se poate observa că acesta este un drept real derivat,
dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, în virtutea căruia un subiect
de drept civil, persoană fizică sau persoană juridică - denumit uzufructuar - este
îndreptăţit să posede şi să folosească un bun care aparţine unei alte persoane, cu
obligaţia de a conserva substanţa bunului şi de a-i restitui bunul proprietarului la
termenul stabilit sau cel mai târziu la moartea sa, când uzufructuarul este o
persoană fizică ori, după cel mult 30 de ani, când uzufructuarul este o persoană
juridică.

Se observă că dreptul de uzufruct este un drept real principal derivat,
esenţialmente temporar şi acesta este reglementat de art. 703 – 748 din Codul civil1.

Astfel cum s-a precizat în doctrina mai veche, dreptul de uzufruct apare ca
fiind „un drept real esenţialmente vremelnic care conferă uzufructuarului puterea
de a exercita asupra lucrului altuia atribute ale proprietăţii, şi anume acelea
cuprinse în jus utendi et fruendi. Proprietatea însăşi astfel vremelnic golită, nudă,
rămâne a proprietarului, care în timpul duratei uzufructului e vremelnic lipsit şi
de exerciţiul facultăţilor cuprinse în jus abutendi întrucât exerciţiul acelor
facultăţi ar jigni exerciţiul dreptului utendi et fruendi al uzufructuarului. Dar jus
abutendi în înţelesul de putere de a schimba natura specifică şi destinaţiunea
lucrului şi de a-i epuiza sau nimici puterea productivă, nu aparţine
uzufructuarului care prin natura dreptului său e ţinut să păstreze natura
specifică, destinaţiunea şi fiinţa productivă a lucrului (salva rerum substantia) şi
să restituie lucrul la sfârşitul uzufructului.”2

 Conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea
creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti, Cercetător ştiinţific asociat Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

1 Cu privire la clasificarea drepturilor subiective civile în drepturi principale şi drepturi
accesorii, a se vedea Petrică Truşcă, Andrada Mihaela Truşcă, Drept civil. Partea generală, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp. 88-91; Petrică Truşcă, Andrada Truşcă Trandafir, Elemente
de drept civil. Curs pentru administraţie publică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 51-53.

2 M. B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All Educational, Bucureşti, 1998, p. 160.
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Uzufructuarul şi nudul proprietar sunt fiecare în parte titularii unei părţi din
prerogativele dreptului de proprietate, cele două drepturi reale coexistând cu
privire la acelaşi bun.3

Uzufructul este un dezmembrământ al dreptului de proprietate, deoarece
presupune dezlipirea din conţinutul juridic al dreptului de proprietate a
atributelor jus utendi şi jus fruendi, precum şi constituirea lor într-un drept real
care aparţine unei alte persoane, alta decât proprietarului, numită uzufructuar.
Atributul dispoziţiei rămâne proprietarului lucrului, care păstrează nuda
proprietate.4

În ce priveşte naşterea dreptului de uzufruct, aceasta se produce prin
dezmembrarea dreptului de proprietate privată, respectiv prin desprinderea
atributului folosinţei, cu ambele elemente care îl caracterizează – usus şi fructus
– şi prin divizarea atributului posesiei, întrucât titularul dezmembrământului are
dreptul să stăpânească bunul, dar nu ca proprietar, ci potrivit dreptului său.

2. În privinţa caracterelor juridice ale dreptului de uzufruct, în ce priveşte
reglementarea noului Cod civil, vom regăsi unele particularităţi.

Aşa cum rezultă şi din analiza definiţiei dreptului de uzufruct, atât a celei
legale, cât a celei date în lucrările de specialitate, sub aspectul caracterelor
juridice ale dreptului de proprietate, putem reţinute că acesta este un
dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, este un drept esenţialmente
temporar, este un drept cu caracter intuitu personae, acum cesibil şi
uzufructuarul poate ceda şi emolumentul dreptului său.

În primul rând, dreptul de uzufruct este un drept real principal, un
dezmembrământ al dreptului de proprietate, care se distinge prin modul în care
ia naştere şi prin conţinutul său juridic5.

Astfel fiind, în practica judiciară s-a stabilit că uzufructul este un
dezmembrământ al proprietăţii, iar nu o sarcină a acesteia şi, cu atât mai puţin, a
nudei proprietăţi.6

Titularul dreptului de uzufruct exercită folosinţa asupra bunului ca şi
proprietarul însuşi.

Uzufructul este un drept real, întrucât uzufructuarul se află într-o relaţie
directă cu lucrul, exercitând toate prerogativele pe care dreptul său i le conferă,
fără ca pentru aceasta să fie nevoit să ceară concursul nudului proprietar.7

Se poate observa că uzufructul constituit asupra unei creanţe sau valori
mobiliare nu mai este un drept real, deoarece dreptul din care rezultă nu are acest
caracter.8

Conţinutul juridic al dreptului de uzufruct este alcătuit din atributele
posesiei şi folosinţei, uzufructuarul având dreptul de a culege şi percepe, în

3 Al. Weill Fr. Terré, Ph. Simler, Droit civil. Les biens, 3e édition, Ed. Dalloz, Paris, 1985, p. 636.
4 I.P. Filipescu, A. I. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Ed. Actami,

Bucureşti, 2000, p. 322.
5 Cu privire la definiţia dreptului de uzufruct, a se vedea şi Petrică Truşcă, Andrada Mihaela Truşcă,

op.cit., pp. 89-90; Petrică Truşcă, Andrada Truşcă Trandafir, op.cit., pp. 51-52.
6 E. Safta-Romano, Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Ed. Graphix, Iaşi, 1993,

p. 202.
7 E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, p. 158.
8 I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, op. cit., p. 322.
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proprietate, fructele bunului, în timp ce proprietarul rămâne numai cu atributul
dispoziţiei juridice, pe care îl poate exercita liber, fără însă a aduce atingere
dreptului uzufructuarului.9

În cazul uzufructului, coexistă asupra aceluiaşi bun două drepturi reale
diferite, şi anume acela al uzufructuarului, care îi conferă posibilitatea de a
stăpâni, de a folosi bunul şi de a-i culege fructele şi dreptul nudului proprietar,
care îi conferă acestuia puterea de a dispune de bun, astfel cum acesta este grevat
de dreptul de uzufruct.

În al doilea rând, ca drept real, dreptul de uzufruct este opozabil erga omnes
şi nu poate fi confundat cu drepturile locatarului asupra bunului închiriat.

Titularul dreptului de uzufruct exercită folosinţa asupra bunului ca şi
proprietarul însuşi, iar folosinţa sa nu se confundă cu folosinţa care rezultă în
favoarea beneficiarului unui drept de creanţă care ar rezulta dintr-un contract de
locaţiune, dintr-un contract de comodat sau dintr-un contract de arendare10.

Se reţine, deci, că uzufructul nu se confundă cu simpla folosinţă, care este un
drept de creanţă.11

Rezultă că uzufructul este un drept real, indiferent dacă obiectul său îl
constituie bunurile mobile sau imobile, iar locaţiunea este un drept de creanţă,
chiar dacă obiectul său îl constituie un bun imobil, întrucât drepturile de creanţă
sunt bunuri mobile prin determinarea legii12. De asemenea, faţă de faptul că
locaţiunea izvorăşte dintr-un raport de obligaţii, proprietarului îi revin o serie de
îndatoriri, în timp ce, în cazul uzufructului, proprietarul are în principal o
obligaţie negativă, de a nu face nimic de natură a-l stânjeni pe uzufructuar în
exercitarea prerogativelor recunoscute dreptului său.

Spre deosebire de locatar, care nu are posibilitatea să delase sau să abandoneze
folosinţa bunului, uzufructuarul poate să abandoneze bunul şi folosinţa acestuia.

În fine, pe când drepturile şi obligaţiile născute din contractul de locaţiune se
transmit moştenitorilor părţilor contractante, uzufructul se stinge prin moartea
titularului său.13

Ca drept real, opozabil erga omnes, uzufructul este opozabil chiar şi
proprietarului din al cărui drept s-a constituit,14 iar uzufructuarul are la
îndemână, pentru apărarea dreptului său, o acţiune reală, petitorie specifică,
acţiunea confesorie de uzufruct.

În al treilea rând, dreptul de uzufruct este esenţialmente temporar întrucât
se stinge cel mai târziu la moartea uzufructuarului, când acesta este o persoană
fizică, conform art. 708 alin. (1) din Codul civil, iar atunci când uzufructuarul este

9 L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p.
160.

10 C. Bîrsan, M. Gaiţă, M.M. Pivniceru, Drepturile reale, Institutul European, Iaşi, 1997, p. 154.
11 I.Dogaru, T.Sâmbrian, Drept civil român. Tratat. Vol. II. Teoria generală a drepturilor

reale, Ed. Europa Nova, Craiova, 1996, p. 111.
12 Cu privire la clasificarea bunurilor în bunuri mobile şi bunuri imobile, a se vedea Petrică

Truşcă, Andrada Mihaela Truşcă, op.cit., pp.106 şi urm; Petrică Truşcă, Andrada Truşcă trandafir,
op.cit., pp. 62-65.

13 D. Lupulescu, Drept civil.  Drepturile reale principale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 145.
14 P. M. Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale. Legislaţie, Ed. All, Bucureşti, 1996, p. 70; Al.

Weill, Fr. Terré, Ph. Simler, op.cit., p. 635.
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o persoană juridică15, uzufructul nu poate dura mai mult de 30 de ani, conform
art. 708 alin. (2) din acelaşi Cod. Uzufructul are caracter intuitu personae şi
poate fi constituit pentru o durată mai scurtă decât durata vieţii uzufructuarului,
care reprezintă limita maximă a duratei uzufructului. Aşadar, în cazul titularului
persoană fizică, uzufructul poate fi cel mult viager. De observat că în conformitate
cu prevederile art. 708 alin. (4) Cod civil, uzufrcutul constituit până la data la care
o altă persoană va ajunge la o anumită vârstă durează până la acea dată, chiar
dacă persoana în cauză ar muri înainte de a împlini vârsta respectivă.

Durata iniţială a uzufructului nu este un impediment pentru încetarea
acestui dezmembrământ înainte de termen, dacă intervin alte cauze de încetare.16

Uzufructul poate să fie mobiliar sau imobiliar, în raport de bunurile asupra
cărora acesta a fost constituit.

În al patrulea rând, dreptul de uzufruct este cesibil. Conform prevederilor art.
714 Cod civil, în absenţa unei prevederi contrare, uzufructuarul are posibilitatea de
a ceda dreptul său unei alte persoane fără acordul nudului proprietar, cu
respectarea dispoziţiilor legale în materie de carte funciară. În acest caz,
uzufructuarul rămâne dator faţă de nudul proprietar numai pentru obligaţiile
născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, uzufructuarul şi cesionarul
răspund solidar17. Aceasta constituie o noutate, legiuitorul creator al noului Cod
civil fiind preocupat de posibilitatea titularului dreptului de uzufruct de a ceda
dreptul său, pentru o mai mare mobilitate a drepturilor reale în câmpul juridic.

Dintre toate dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, dreptul de
uzufruct este cel mai larg, întrucât conferă titularului nu numai posesia şi
folosinţa, ci şi unele drepturi de dispoziţie. În raport cu titularul dreptului de
proprietate, potrivit unei opinii exprimate în literatura de juridică, uzufructuarul
ar fi un detentor precar. Atâta vreme însă, cât uzufructuarul posedă şi foloseşte
bunul pentru el însuşi, având posibilitatea să dobândească proprietatea pe cale de
uzucapiune, el este un posesor.18

S-a precizat că uzufructul, ca toate drepturile potestative, se caracterizează
prin automatism, deoarece efectele sale se răsfrâng nu numai asupra propriei
situaţii juridice, ci şi asupra situaţiei juridice a destinatarului său, adică asupra
nudului proprietar, intervenind în sfera sa juridică.19

3. Uzufructul se poate constitui asupra oricăror bunuri mobile şi imobile,
corporale sau incorporale, inclusiv o masă patrimonială, o universalitate de fapt
sau o cotă-parte din aceasta.20

Conform prevederilor art. 712 din Codul civil uzufructul poate fi constituit şi
asupra unor bunuri consumptibile (bani, grâne, băuturi), situaţie în care
uzufructuarul poate dispune de acestea, astfel încât acesta dobândeşte chiar dreptul

15 Cu privire la conceptul de persoană juridică, şi definirea acesteia, a se vedea Petrică Truşcă,
Andrada Mihaela Truşcă, Drept civil. Persoanele, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 194-197.

16 V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale,Vol. I, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 477.
17 Cu privire la noţiunea de răspundere juridică şi formele sale, a se vedea, Andrada Mihaela

Truşcă, Particularităţile răspunderii juridice în dreptul mediului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2012, pp. 7-9.

18 E. Safta-Romano, op.cit., p. 202.
19 I. Sferidan, Reflecţii asupra raportului juridic de uzufruct, Dreptul nr. 4/2007, p. 67.
20 Al. Weill, Fr. Terré, Ph. Simler, op.cit., p. 640.
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de proprietate asupra bunurilor. Uzufructul constituit asupra unor asemenea bunuri
consumptibile poartă denumirea de cvasiuzufruct21, uzufructuarul fiind obligat de a
restitui bunuri de aceeaşi calitate, cantitate şi valoare sau, la alegerea proprietarului,
contravaloarea lor la data stingerii uzufructului.

Legiuitorul nu a făcut distincţie după cum uzufructul are ca obiect bunuri
corporale sau incorporale, fungibile sau nefungibile, rezultând că uzufructul se
poate constitui cu privire la orice fel de bunuri mobile sau imobile.22

Uzufructul poate avea ca obiect unul sau mai multe bunuri individual
determinate, o fracţiune dintr-o universalitate sau o universalitate, astfel încât se
poate discuta, după caz, de uzufruct cu titlu particular, uzufruct cu titlu universal
sau uzufruct universal. Trebuie reţinut că în conformitate cu prevederile art. 707
Cod civil, uzufructul poartă asupra tuturor accesoriilor bunului dat în uzufruct şi
asupra a tot ce se uneşte sau se încorporează în acesta.

În cazul uzufructului universal şi cu titlu universal, potrivit dispoziţiilor art.
743 alin. (1) şi (2) din Codul civil, dacă uzufructuarul plăteşte datoriile aferente
masei patrimoniale sau părţii din masa patrimonială date în uzufruct, nudul
proprietar trebuie să restituie sumele avansate, la momentul stingerii
uzufructului, fără nicio dobândă, iar dacă nu le plăteşte, nudul proprietar are
posibilitatea, fie să le plătească el însuşi, fie să vândă o parte suficientă din
bunurile date în uzufruct. Atunci când nudul proprietar plăteşte aceste datorii,
uzufructuarul datorează dobânzi pe toată durata uzufructului.

În interiorul universalităţilor, operează subrogaţia reală cu titlu universal,
valoarea de înlocuire a bunului luând locul acestuia. Prin înstrăinarea bunurilor
ce compun universalitatea nu s-ar putea susţine că este afectată substanţa
obiectului uzufructului, respectiv universalitatea sau fracţiunea din universalitate
asupra căreia s-a constituit dreptul de uzufruct.23

Distincţia dintre uzufructul universal şi uzufructul cu titlu universal, pe de o
parte, şi uzufructul cu titlu particular, pe de altă parte, prezintă relevanţă din
punct de vedere juridic, întrucât, în prima ipoteză, uzufructuarul îşi exercită
prerogativele nu numai asupra activului, ci şi asupra pasivului, ceea ce presupune
contribuţia la plata acestui pasiv, iar în cea de a doua situaţie, uzufructuarul nu
este ţinut în nici un fel de datoriile existente în patrimoniul nudului proprietar.24

Conform prevederilor art. 743 alin. ultim din Codul civil, legatarul uzufructului
universal ori cu titlu universal are obligaţia de a achita, în proporţie cu obiectul
uzufructului şi fără niciun drept de restituire, legatele cu titlu particular având ca
obiect obligaţii de întreţinere sau, după caz, rente viagere.

Uzufructul se poate constitui şi cu privire la bunuri incorporale25 ori chiar
asupra unor universalităţi de fapt, cum ar fi fondul de comerţ.26 Conform

21 M.B.Cantacuzino, op.cit., p. 154.
22 L. Pop, L.-M. Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Universul Juridic,

Bucureşti, 2006, p. 231; M.B.Cantacuzino, op cit., p. 154.
23 E. Chelaru, op.cit., p. 160.
24 V.Stoica, op.cit., Vol. I, p. 481.
25 Cu privire la posibilitatea dezmembrării dreptului de proprietate asupra unui bun

incorporal, I.Popa, Uzufructul acţiunilor şi al părţilor sociale, în revista Dreptul nr. 10/2005, pp.
74 şi urm.

26 P.M.Cosmovici, op.cit., p. 147.
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dispoziţiilor art. 745 Cod civil, în lipsa unei stipulaţii contrare, uzufructuarul unui
fond de comerţ nu poate să dispună de bunurile care îl compun, iar atunci când
dispune de acestea are obligaţia de a le înlocui cu altele similare şi de valoare egală.

Fondul de comerţ este o universalitate de fapt27, alcătuită din bunuri
corporale şi bunuri incorporale, precum mărfuri, materii prime, clientela,
mărcile, brevetele de invenţie, firma, vadul comercial.

În cazul falimentului uzufructuarului, creditorii pot urmări numai beneficiile
pe care acesta le-a realizat, nu şi fondul de comerţ, ce a constituit obiectul
uzufructului.28

Aşadar, spre deosebire de universalităţile juridice, universalităţile de fapt nu
conţin datorii, motiv pentru care uzufructul asupra acestora a fost considerat ca
fiind mai apropiat de uzufructul cu titlu particular.29 S-a precizat că, în privinţa
fondului de comerţ, privit ca universalitate de fapt, deci ca bun incorporal, nu
operează subrogaţia reală generală, ci obligaţia uzufructuarului de a conserva
ansamblul ca atare, ca o aplicaţie a obligaţiei de a conserva substanţa bunului,
ceea ce nu implică păstrarea substanţei fiecărui bun component al ansamblului.30

La momentul expirării termenului exerciţiului dreptului de uzufruct, se
restituie nudului proprietar fondul de comerţ cu elementele sale componente la
momentul respectiv, care va fi diferit de fondul de comerţ primit de uzufructuar
în momentul constituirii dreptului de uzufruct31.

Se poate constitui un uzufruct şi asupra creanţelor, conform prevederilor art.
737 – 738 Cod civil. Uzufructul asupra unei creanţe este opozabil terţilor în aceleaşi
condiţii ca şi cesiunea de creanţă şi cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate
prevăzute de lege, iar uzufructuarului i se recunoaşte dreptul de a încasa capitalul şi
de a percepe dobânzile creanţei şi de a îndeplini toate actele necesare pentru
conservarea ori încasarea dobânzilor. Titularul dreptului de creanţă poate face toate
actele de dispoziţie care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului.

După ce se efectuează plata creanţei, uzufructul continuă asupra capitalului,
uzufructuarul având obligaţia de a-l restitui creditorului la stingerea uzufructului.
Toate cheltuielile şi sarcinile referitoare la dobânzi sunt suportate de către
uzufructuar.

Literatura de specialitate, sub reglementarea Codului civil de la 1864, a
considerat că „dreptul de a participa, în calitate de comanditar, la beneficiile
realizate dintr-o societate comercială este asemenea susceptibil de un adevărat
uzufruct.”32 Art. 742 Cod civil prevede că dividendele a căror distribuire a fost
aprobată, în condiţiile legii, de adunarea generală în timpul uzufructului se cuvin
uzufructuarului de la data stabilită prin hotărârea adunării generale.

Se poate constitui un drept de uzufruct şi asupra unei rente viagere şi atunci
uzufructuarul are dreptul de a percepe, pe durata uzufructului său, veniturile

27 Al. Weill, Fr. Terré, Ph. Simler, op.cit., p. 643.
28 D.Lupulescu, op.cit., pp. 147-148.
29 V. Stoica, op.cit., Vol. I, p. 481.
30 Al. Weill, Fr. Terré, Ph. Simler, op.cit., p. 644.
31 I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, op.cit., pp. 324-325.
32 D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român,Vol. III,

Bucureşti, 1915, p. 415.
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dobândite zi cu zi, însă va fi obligat numai la restituire veniturilor încasate cu
anticipaţie (art. 739 Cod civil).

Uzufructul poate avea ca obiect o turmă (art. 736 Cod civil), păduri tinere
(art. 717 Cod civil), păduri înalte (art. 718 Cod civil), livezi (art. 720 Cod civil),
cariere de piatră şi de nisip aflate în exploatare (art. 721 Cod civil), părţile sociale
corespunzătoare unei societăţi comerciale (art. 741 Cod civil).

Terenurile şi construcţiile proprietate privată, aflându-se în circuitul civil,
pot constitui obiect al uzufructului.

Uzufructul nu poate fi constituit cu privire la bunurile ce formează obiectul
dreptului de proprietate publică, dar poate fi constituit asupra bunurilor
proprietate privată aparţinând statului şi unităţilor administrativ-teritoriale.
Aşadar, este dezmembrabil, chiar şi prin constituirea unui uzufruct, dreptul de
proprietate privată al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.33

Ceea ce este important priveşte existenţa bunului, mobil sau imobil, corporal
sau incorporal, în circuitul civil.34

Dreptul de uzufruct, aşa cum am arătat, se poate constitui şi asupra
bunurilor consumptibile. În acest caz, uzufructuarul devine proprietarul
bunurilor, fiindcă numai în această calitate poate să le consume, având obligaţia
ca, la expirarea duratei uzufructului, să restituie proprietarului bunuri de aceeaşi
natură, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate cu bunurile consumptibile ce au
constituit obiectul uzufructului.

Uzufructul constituit asupra bunurilor consumptibile a dobândit, atât în
literatura de specialitate, cât şi în practică, denumirea de cvasiuzufruct35 şi este
reglementat la art. 712 Cod civil. Ceea ce au în comun uzufructul şi
cvasiuzufructul este scopul acestora, iar ceea ce le deosebeşte este natura juridică.
Cvasiuzufructuarul dobândeşte bunul în proprietate, astfel încât, în patrimoniul
său, se naşte o obligaţie de a restitui bunuri de aceeaşi natură, în aceeaşi cantitate
şi de aceeaşi calitate cu bunurile consumptibile ce au constituit obiectul
cvasiuzufructului, în timp ce uzufructuarul dobândeşte un dezmembrământ al
dreptului de proprietate asupra lucrului.36

După constituirea cvasiuzufructului, proprietarul iniţial nu devine nud
proprietar, ci dobândeşte calitatea de creditor, iar cvasiuzufructuarul are, la
încetarea cvasiuzufructului, o obligaţie de a da şi o obligaţie de a face, care se
execută simultan.37

Uzufructul este un drept real principal derivat din dreptul de proprietate
privată şi acesta se poate constitui numai asupra bunurilor care se găsesc în
comerţ.38

33 V. Stoica, op.cit., Vol. I, p. 478, B. Florea, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 197.

34 D. Cigan, Drepturile reale principale, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, p. 112.
35 D. Lupulescu, op.cit., p. 147; Al. Weill, Fr. Terré, Ph. Simler, op.cit., p. 640-641.
36 D. Cigan, op.cit., p. 111.
37 V. Stoica, op.cit., Vol. I, p. 484.
38 M.B.Cantacuzino, op.cit., p. 154.
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DISCRIMINAREA FEMEII. O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

Liliana Trofin,
Mădălina Tomescu

Rezumat: La baza poziţionării inferioare a femeii în societate stau mentalităţile de tip
patriarhal, care în pofida evoluţiei istorice sunt încă destul de puternice. Blamarea victimelor este
mai convenabilă decât schimbarea mentalităţii populare, deoarece împiedică identificarea
adevăraţilor vinovaţi morali, bărbaţii. Este o afirmaţie aparent dură, riscantă sau absurdă după
unii. Dacă privim însă lucrurile în profunzime, vedem rădăcinile răului, undeva, în zorii istoriei.
Vulnerabilitatea şi fragilitatea fizică şi emoţională mai mare a femeii i-a îndemnat pe bărbaţi să-
şi impună voinţa în cadrul grupurilor şi comunităţilor. Şi tot ei au cei care au îngrădit libertatea
femeii pentru ca lucrurile să nu scape cumva de sub control. De aici şi până la discriminarea
juridică, socială, culturală şi economică a femeii nu a fost decât un pas. Restul, sunt detalii.

Cuvinte cheie: femeie, discriminare, istorie, tradiţie, mentalitate, societate.

Motto: „Oh! e obositor să citeşti în fiecare zi
şi să auzi peste tot şi în fiecare zi
despre femei şi umanitarism sau

despre oricare manifestare culturală
a Europei infectate de feminism...”

(Mircea Eliade)

Forţa şi constrângerile religioase au transformat femeia dintr-un subiect egal
în drepturi cu bărbatul, dacă ne este îngăduită o astfel de formulare pentru
epocile mai vechi, într-un obiect al plăcerilor, supus capriciilor şi fanteziilor
masculine1. Într-un anume sens, putem spune că liantul care potenţează
manifestările religioase ale bărbatului este culpa feminină, care va fi clamată de-a
lungul timpului de toţi misoginii de serviciu. Dar dacă privim detaşat şi simplist
lucrurile, nu credem că greşim atunci când afirmăm că Pandora2, Psyche3,

1 Cf. şi Ionuţ-Paul Amza, Statutul juridic al femeii - Quo vadis?, în Revista de Ştiinţe Juridice,
2, 2008, p. 104, http://fdsa.ucv.ro/RSJ/ RSJ_nr2_2008.pdf, accesat online 14.09.2013: „Femeia a
fost elementul central al unui veritabil regim de sclavie şi vândută ca o marfă, a constituit şi încă
constituie obiectul unui tratament ingrat, astfel încât fiind supusă la prostituţie sau expusă în
publicaţii obscene, femeia este ţinută într-o situaţie de inegalitate faţă de bărbat. Femeia figurează
printre victimele sigure ale conflictelor armate şi în numeroase zone ale Terrei ea este lipsită de
drepturile politice elementare. Aşadar, inegalitatea dintre bărbaţi şi femei a fost consolidată secole
de-a rândul în toate societăţile şi, în consecinţă, recunoaşterea acelora şi drepturi ambelor sexe a
făcut obiectul unei lupte aprige care continuă, din nefericire, şi în prezent”.

2 Vered Lev Kenaan, Pandora's Senses: The Feminine Character of the Ancient Text, Univ of
Wisconsin Press, 2008, pp. 3-7, 10-14; Froma I. Zeitlin, Playing the Other: Gender and Society in
Classical Greek Literature, University of Chicago Press, 1996, pp. 53-62; Mark P. O. Morford,
Classical Mythology, 6th ed, New York: Oxford University Press, 1999, p. 60; Nicole Loraux, Born
of the Earth: Myth and Politics in Athens, Cornell University Press, 2000, pp. 1-3, 7-8; Monica
Silveira Cyrino, In Pandora's Jar: Lovesickness in Early Greek Poetry, University Press of America,
1995, p. 3; Cynthia L. Caywood, Gillian R. Overing, Teaching Writing: Pedagogy, Gender, and
Equity, SUNY Press, 1987, pp. 15-16.

3 Vered Lev Kenaan, op.cit., pp. 12-13; Cynthia L. Caywood, Gillian R. Overing, op.cit., p. 15..
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Eva4 sau Lilith5 sunt faţetele împlinirii, slăbiciunii, neputinţei şi decăderii
masculine.

Că memoria colectivă este selectivă, nu reprezintă o noutate. În genere ea
tinde să reţină lucrurile plăcute ale existenţei şi tot ceea ce crede că este specific.
În schimb, evenimentele mai puţin plăcute, caută să le asocieze unor vinovaţi mai
mult sau mai puţin responsabili de cele petrecute (femeia, străinul, demonii,
forţele dezlănţuite ale naturii, zeii etc.). Formulat altfel, memoria colectivă
reconstruieşte imaginile trecutului în funcţie de necesităţile prezentului. Atunci
când reconstruieşte o imagine întunecată recurge la clişee, prejudecăţi şi
generalizări goale de conţinut. Lucrurile nu stau altfel atunci când este vorba de
femeie.

Nu greşesc cei care susţin că la baza construirii identităţii feminine „ca
reprezentare deviantă a unui gen” a stat un „simbol nefast”6. Mai ştim şi faptul că
în lumea antică statutul femeii varia de la o societate la alta. Fără a intra în detalii
inutile, spunem doar că peste tot întâlnim atât prescripţii sociale sau culturale ale
rolurilor de gen, cât şi stereotipuri şi prejudecăţi referitoare la femeie. Că aceste
prejudecăţi erau împărtăşite şi de cele mai strălucite minţi ale Antichităţii, nu
trebuie să ne mai mire. „Platon suprapune diferenţele dintre sexe şi le pune
printre alte diferenţe accidentale, ocultând disimetria rolurilor parentale.
Egalitatea femeii din cetatea ideală este plătită cu punerea între paranteze a
puterii generative materne, redusă la un epifenomen. El merge până la a afirma
că faptul de a fi femeie nu este decât un blestem al zeilor”7. De la blestem s-a
trecut lesne la excluderea femeii din viaţa politică şi închiderea ei în gineceu
(figura 1).

Figura 1. Femeia în Grecia antică8

4 Froma I. Zeitlin, op.cit., pp. 53, 57, 60-61; Cynthia L. Caywood, Gillian R. Overing, op.cit., p. 15.
5 Isaia, 34, 14; Siegmund Hurwitz, Lilith the First Eve: Historical and Psychological Aspects

of the Dark Feminine, Daimon, 2007, pp. 31-37; Howard Schwartz, Lilith's Cave: Jewish Tales of
the Supernatural, Oxford University Press, 1991, pp. 1-7.

6 Ancuţa-Lăcrimioara Chiş, O critică a conceptului de discriminare din perspectiva
feminismului, passim,

http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/filosofie/Chis_Ancuta_ro.pdf,
accesat online 10.09.2013.

7 Ibidem.
8 http://plightofwomen.com/?p=484, accesat online 14.09.2013.
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Spre deosebire de Egipt unde femeia era egală în drepturi cu bărbaţii9, în
Roma antică statutul femeii era stabilit de modul de căsătorie contractată (cum
manus; sine manus)10.

Strâns legată de statutul inferior al femeii este tema violenţei sexuale
împotriva acesteia. De prisos să mai spunem că este o realitate pe care o regăsim
în cadrul tuturor societăţilor patriarhale sau dominate de o mentalitate
patriarhală. De notat că această temă a violenţei sexuale şi de gen este cel mai
bine ilustrată în timpul persecuţiilor anticreştine, unde le vedem pe femeile
creştine degradade, intimidate, violate, trimise forţat în lupanarii sau supuse
torturilor fizice şi spirituale (figura 2)11.

Figura 2. Sfânta martiră Cecilia12

În tradiţia iudaică femeia este cea care îl înalţă pe bărbat, dar şi cea care-l
doboară, influenţând comportamentul acestuia atât în spaţiul locuit cât şi în afara
acestuia13. O interpretare legată de Cartea Facerii14 aparţinând lui Midras Raba
arată limpede că „totul vine de la femeie; o femeie pioasă îl face pios pe bărbat; o
femeie rea îl face rău pe bărbat”15. Cu alte cuvinte, influenţa pe care o exercită
femeia este „fundamentală”, deşi bărbatului nu i se neagă dreptul de a alege16. Tot
Eva este cea care a dus cunoaşterea în lume, fapt relevat de Adam în momentul

9 Amza Ionuţ-Paul, op.cit., p. 105.
10 Ibidem.
11 Sfintele femei ale Orientului sirian, Texte prezentate şi traduse din limba siriacă de

Sebastian P.Brock şi Susan Ashbrook Harvey, Traducere din limba engleză de Gheorghe Fedorovic,
Ed. Sofia, Bucureşti, 2005, pp. 26-27,

http://invitatielaortodoxie.files.wordpress.com/2013/07/sfintele-femei-ale-orientului-
sirian.pdf, accesat online 14.09.2013; Daniel Boyarin, Dying for God: Martyrdom and the Making
of Christianity and Judaism, Stanford University Press, 1999, pp. 81-85; Kyle Harper, From Shame
to Sin, Harvard University Press, 2013, p. 180; Thomas A. J. McGinn, Prostitution, Sexuality, and
the Law in Ancient Rome, Oxford University Press, 2003, p. 310.

12http://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/biserica-sfanta-cecilia-trastevere-roma-
97499.html, accesat online 15.09.2013.

13 Iolanda Constantinescu, Statutul femeii reflectat în tradiţia talmudică, în Noema, IX, 2010,
pp. 535-549 (în special p. 536), http://www.noema.crifst.ro/ doc/2010 _e_04.pdf, accesat online
12.09.2013.

14 „Gen. R.17:7”; cf. Iolanda Constantinescu, op.cit., p. 536.
15 Iolanda Constantinescu, op.cit., p. 536.
16 Ibidem.
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când se disculpă în faţa lui Dumnezeu că a încălcat porunca divină, mâncând din
fructul oprit17. Tot pe linia aprecierilor pozitive se înscriu capacitatea femeii de a
da viaţă, aidoma Creatorului18, şi înzestrarea acesteia cu calităţi bune (un
adevărat dar divin): „O casă şi o avere sunt moştenire de la părinţi, iar o femeie
înţeleaptă este un dar de la Dumnezeu”19; „Femeile înţelepte zidesc casa, iar cele
nebune o dărâmă cu mâna lor”20 etc.

Dincolo de aceste atuuri pe care femeia le posedă, ea nu este scutită de
critici, supusă blamului sau discriminării. Dar să vedem câteva exemple: „De la
femeie este începutul păcatului şi prin ea toţi murim”21; „Orice răutate este mică
pe lângă răutatea femeii; soarta păcătosului să cadă peste ea”22; „Inel de aur în
râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte”23; „Mai bine să trăieşti în
pustiu decât cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă”24; „Nu te da în mâna unei
femei, ca să nu aibă putere asupra ta”25; „Urgie mare este femeia beţivă şi
ruşinea sa nu o va acoperi nimic”26.

Dacă în Vechiul Testament femeile comunicau cu bărbaţii, acest „privilegiu”
nu este privit bine de Talmud, motivul fiind legat de imaginea ispititoare a femeii
care-l poate sustrage pe bărbat de la studiu27. „Se considera inoportună
conversaţia unui bărbat cu femei în public, începând cu soţia: „Nu înmulţi
conversaţiile cu femeile: cu femeia ta, spun înţelepţii, cu atât mai mult cu femeia
aproapelui tău. De unde şi axioma înţelepţilor: „cel care stă prea mult de vorbă cu
femeile, atrage asupra lui răul, neglijează studierea legii şi va sfârşi prin a ajunge
în iad”. (Avot 1”5)”28. Întâlnirile cu femeile trebuiau evitate, mai ales când era
vorba despre tinerii necăsătoriţi, deoarece lesne puteau cădea pradă ispitei
desfrânării29. Prin urmare, accesul la studiu şi la rugăciunea colectivă a fost
restricţionat în cazul femeilor30, „în primul rând, datorită modului în care erau
văzute de către bărbaţi”31.

În teritoriile dominate de islam dreptul a fost integrat organic în religie32.
Aşa se face că „Drepturile femeii, fundamentate exclusiv pe Coran sunt să trăiască
alături de soţul ei, să fie întreţinută în timpul căsătoriei şi în perioada
premergătoare divorţului, să ceară soţului încheierea amiabilă a contractului

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Pilde, 19, 14 (vezi trad. rom. a Bibliei publicată de Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988; toate referinţele se vor face la această ediţie).
20 Pilde, 14, 1.
21 Înţel. Sirah, 25, 27.
22 Înţel. Sirah, 25, 21.
23 Pilde, 11, 25.
24 Pilde, 21, 19.
25 Înţel. Sirah, 9, 2.
26 Înţel. Sirah,26, 9.
27 Iolanda Constantinescu, op.cit., p. 546.
28 Ibidem, pp. 546-547.
29 Ibidem, p. 547.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Deşi, în trăsăturile sale esenţiale, dreptul musulman păstrează şi perpetuează tradiţia, în

prezent se constată eforturi de modernizare a acestuia. Pentru detalii vezi N. Popa, Teoria generală
a dreptului, Ed. Actami, Bucureşti, 1996, p. 88 şi passim.
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matrimonial prin hul - răscumpărarea din căsnicie, să-şi moştenească soţul”33.
Deoarece vechile tradiţii afectează eficacitatea legilor în spaţiul islamic, femeile
continuă să fie acuzate pentru abuzul cu care se confruntă. Stigmatul social şi
ruşinea asociate cu delicte precum violul şi molestarea, descurajează adesea
victimele să apeleze la autorităţi pentru a li se face dreptate. La aceasta se adaugă
şi faptul că unele femeile abuzate sunt presate de familiile lor să renunţe la
acuzaţii34. Onoarea este foarte importantă pentru bărbaţii care nu văd în femeie
decât un obiect util propriilor nevoi.

Lecturând într-o cheie creştină referatul biblic al creaţiei, vedem că ipostaza
de victimă sedusă de şarmul Evei în care Adam pozează are menirea să-i atenueze
vinovăţia ba chiar să o plaseze exclusiv pe umerii partenerei, deşi amândoi au
încălcat porunca divină. La rându-i femeia, uitând că i-a făcut plăcere să stea la
discuţii cu şarpele, îl trage pe acesta la răspundere35. Este, evident, o lipsă de
responsabilitate de care fiecare fuge cum poate. Cu toate acestea, deşi ambii
protopărinţi erau vinovaţi de păcatul neascultării, numai femeia va fi supusă
discriminării de către Biserică şi societate. Astfel, potrivit învăţăturii Bisericii

femeia trebuia să fie supusă bărbatului, să-i fie ajutor la
nevoie, să-i suporte comportamentul şi, mai ales, să nu-l facă
de râs în societate. Toate acestea trebuia să le îndure cu
stoicism doar pentru că s-a încrezut vorbelor amăgitoare ale
şarpelui. Acestei opinii s-au raliat mulţi dintre Sfinţii Părinţi,
care şi-au manifestat rezervele faţă de femei, ei neputând trece
peste prejudecăţile timpului lor. Exista însă o excepţie
notabilă în spaţiul societal creştin, Sfânta Fecioară Maria, care
întruchipa în viziunea oamenilor bisericii idealul feminin
(figura 3)36.

Figura 3. Fecioara Maria (Vladimir, Rusia; secolul XII)37

Dintre criticii acerbi ai femeii se remarcă scriitorul şi juristul cartaginez,
Tertulian, care incriminează femeia în termini foarte duri: „Tu veşnic ar trebui să
fii cernită, acoperită cu zdrenţe şi cufundată în pocăinţă, ca să-ţi răscumperi
păcatul de-a fi dus la pierzanie neamul omenesc.. Femeie, tu eşti poarta

33 Adriana Cîteia, Shariah - legea sacra si drepturile omului în Declaraţia universală a
drepturilor omului în islam, pp. 220-221,

http://www.scipio.ro/documents/173004/188849/11.+Adriana+Citeia,+Shariah-
+legea+sacra+si+ drepturile+omului, accesat online 02.09.2013.

34 N. Popa, op. cit. loc. cit.
35 Facerea, III, 1-24; vezi şi Ioan Mircea Ielciu, Har şi libertate în viziunea teologică a Sfântului

Ioan Cassian, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Sale dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului,
Crişanei şi Maramureşului, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2002, p. 269; Sfântul Ioan Casian, Convorbiri
duhovniceşti, II, 24, în volumul Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese, PSB, 57, Bucureşti, 1990, p. 441,
ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Ioan% 20Casian%20-%20Scrieri.pdf, accesat online
17.09.2013: „Femeia, care l-a sfătuit să facă rău, este osândită la tristeţe, durere şi gemete, sortită
totdeauna să fie neîncetat supusă bărbatului”.

36 Jaroslav Peljkan, Fecioara Maria de-a lungul secolelor. Locul ei în istoria culturii, Bucureşti,
1998, passim.

37 http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Vladimirskaya.jpg, accesat online 14.09.2013.
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diavolului”38. Este o simbolistică care va fi valorificată de cei care nu pot să vadă
în femeie alteritatea ca subiect, ci ca obiect. Nici nu mai contează că acest mare
detractor al femeii va sfârşi la bătrâneţe în braţele ereziei montaniste39. Răul era
deja făcut. O poziţie ceva mai nuanţată o are Sfântul Ioan Gură de Aur, care
spune că „Nu există relaţie între semeni mai adâncă decât aceea dintre bărbat şi
femeie, dacă ei sunt uniţi aşa cum ar trebui… Dragostea dintre bărbat şi femeie
este puterea care ţine societatea laolaltă. Bărbaţii vor ridica armele şi chiar îşi
vor jertfi viaţa pentru această iubire. Sf. Pavel nu ar fi întărit acest subiect fără
o pricină temeinică; de ce ar mai fi spus Femei, fiţi supuse bărbaţilor voştri, ca
Domnului? Pentru că atunci când domneşte înţelegerea, copiii cresc bine,
gospodăria este bine întreţinută, iar vecinii, prietenii şi rudele laudă rezultatul.
Şi astfel, şi familia şi societatea dobândesc mari foloase. Iar când nu există
înţelegere, totul devine confuz şi valorile se răstoarnă. Când este pace între
căpeteniile unei oştiri, totul se desfăşoară în orânduială, dar când nu e, toate
sunt în neorânduială. La fel este şi aici. De dragul înţelegerii, atunci, a spus:
Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului. Să presupunem, atunci, că
bărbatului îi este a ocupa locul capului, şi femeii cel al trupului, şi să ascultăm ce
înseamnă „căpetenie”: căci bărbatul este capul femeii, precum şi Hristos este
capul Bisericii, Trupul Său, al cărui Mântuitor este. Astfel, precum Biserica se
supune lui Hristos, şi femeile să se supună bărbaţilor lor în toate. Observaţi că
imediat după ce zice că bărbatul este capul femeii, precum Hristos este capul
Bisericii, spune de îndată că Biserica este Trupul Său, şi El însuşi Mântuitorul ei.
Este capul, cel ce ţine bunăstarea trupului. În celelalte sale epistole, Pavel deja a
aşternut temelia dragostei între soţi, şi a încredinţat bărbatul şi femeia sa
locului lor cuvenit: bărbatului, cel de conducător şi sprijinitor, şi femeii, cel de
supunere. Astfel precum Biserica se supune lui Hristos – şi Biserica, aduceţi-vă
aminte, constă atât din bărbaţi cât şi din femei – femeile să se supună întru
toate bărbaţilor lor, ca lui Dumnezeu”40.

Marele ierarh era conştient că mulţi nu-l vor băga în seamă, dar acest lucru
nu-l împiedica să le atragă atenţia femeilor că nu este frumos să-şi cicălească
partenerul: „O femeie nu ar trebui să-şi cicălească niciodată bărbatul: „Eşti laş
şi leneş şi îţi lipseşte ambiţia! Priveşte la rudele şi vecinii noştri; au bani din
belşug. Soţiile lor au mult mai mult decât mine”. Nu lăsaţi pe nici o femeie să
grăiască unele ca acestea; ea este trupul bărbatului ei, şi nu este pentru ea să-i
poruncească capului, ci să i se supună şi să asculte. „Dar de ce să sufere
sărăcia?" vor întreba unii. De este săracă, să se mângâie cu gândul la cei ce sunt
mult mai săraci. Dacă şi-ar iubi bărbatul cu adevărat, niciodată nu i-ar vorbi
astfel, ci ar preţui că este lângă ea, mai mult decât tot aurul din lume...

38 Victoria Huiban, Ipostazierea feminităţii între sacru şi profan, p. 443,
http://www.cntdr.ro/sites/default/files/c2009/c2009a45.pdf, accesat online 14.09.2014.

39 Stephanie E. Binder, Tertullian, On Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the
Parting of the Ways Between Christians and Jews, BRILL, 2012, pp. 57-58 şi urm; Christine Trevett,
Montanism: Gender, Authority and the New Prophecy, Cambridge University Press, 2002, pp. 70-72.

40 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilie asupra căsătoriei,
http://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/omilie_asupra _casatoriei.htm, accesat online

14.09.2013.
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Împodobeşte-ţi casa simplu şi cu bun gust. Dacă mirele îi arată soţiei că nu are
nici o plăcere în excesele lumeşti, şi că nu le doreşte, căsnicia lor va rămâne
neatinsă de influenţele celui rău care sunt atât de des întâlnite în zilele noastre.
Să evite muzica nepotrivită şi dansurile ce sunt atât de la modă acum. Sunt
conştient că mulţi mă considera ridicol pentru că dau astfel de poveţe; dar, dacă
mă veţi asculta, pe măsură ce trece vremea, veţi înţelege avantajele unui fel de
viaţă liniştit. Nu veţi mai râde de mine, ci în schimb veţi râde de felul în care
vieţuiesc acum oamenii, precum copiii fără minte sau oamenii beţi. Atunci, care
este îndatorirea noastră? Înlăturaţi din vieţile voastre muzica ruşinoasă, lipsită
de modestie şi diavolească, şi nu vă însoţiţi cu oameni care se bucură de astfel
de distracţii destrăbălate (…)”41.

În altă ordine de idei, „Utilizarea sexualităţii femeilor ca simbol religios care
defineşte polii pierzării şi ai curăţiei este un loc comun în literatura creştină
timpurie şi în cea patristică, într-o asemenea măsură, încât defineşte felul în care
femeile sunt descrise în toate situaţiile”42.

În evul mediu, vedem cum cele două funcţii ale feminităţii, maternă şi
funerară, devin izvorul angoasei masculine. Nu încape îndoială că asocierea sau
alianţa femeii cu Moartea i-au tulburat bărbatului echilibrul interior într-un mod
nepermis43. Pentru bărbatul medieval „Femeia cu coasa” era „figura inversată a
fecundităţii”44, iar acest lucru trimitea la pierderea paradisului şi implicit a
eternităţii datorită Evei (figura 4)45. A urmat, firesc, un război inegal dus
împotriva femeii de către predicatorii creştini46, care nu vor ezita să o diabolizeze.
Aşa vom ajunge să vorbim despre faimoasa şi sângeroasa vânătoare de vrăjitoare
din timpul Renaşterii, declanşată de misoginismul şi prejudecăţile masculine47.
Este în esenţă o altă etapă a istoriei femeii scrisă de bărbaţi. „Debilizarea femeii în
textele patriarhale a avut un impact deosebit asupra evaluării fiinţialităţii
feminine în momentul în care nemaiexistând motive pentru a judeca vrăjitoare,
femeile au fost ucise doar pentru că erau femei, iar acest fapt trebuie evidenţiat ca
discriminator şi pentru a aminti că în istoria Europei a existat un martiriu
involuntar şi nerecunoscut al celui „de-al doilea sex”48.

41 Ibidem.
42 Sfintele femei…, ed.cit., p. 27.
43 V. Huiban, op.cit., p. 442.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem., p. 443.
48 Ancuţa-Lăcrimioara Chiş, op.cit. loc.cit.
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Figura 4. Adam şi Eva49

Tendinţele de a mistifica imaginea femeii nu dispar în epoca modernă.
Hobbes, Locke şi Kant, de pildă, se opun emancipării femeii şi egalităţii sociale cu
bărbatul50. Femeile sunt potenţiali adversari pentru bărbaţi, iar acest lucru
reprezintă o problemă majoră. În opinia teoreticienilor contractului social femeile
s-au născut în subordonare, fapt subliniat de Carole Pateman: „Doctrina
contractului reţine că există doar o unică origine a dreptului politic, în mod
convenţional, şi totuşi cu excepţia teoriei lui Hobbes unde ambele sexe sunt
descrise ca fiind în mod natural libere şi egale, teoreticienii contractului
argumentează că drepturile bărbaţilor asupra femeilor au o bază naturală. Numai
bărbaţii au atributele necesare «indivizilor» liberi. Relaţiile de subordonare
dintre bărbaţi trebuie, dacă este să fie legitime, să fie originate în contract.
Femeile sunt născute în subordonare”51. Pentru autoare lucrurile sunt clare:
femeile nu au nici o şansă să obţină libertatea politică52.

Deşi reacţia femeilor s-a manifestat destul de timid, câteva voci s-au făcut
însă auzite (Mary Wollstonecraft, Marie Gouze)53. Dar iată ce spune Henrieta
Anişoara Şerban cu privire la acest aspect: „Mary Wollstonecraft critica încă din
1792 ideea că femeile trebuie să răspundă spre saţierea apetitului bărbatului sau
să fie servitorul superior, care îi oferă mesele şi are grijă de lenjeria sa, iar
Thorstein Veblen numea soţia îngrijitorul şef al gospodăriei. Legăturile familiale
au făcut şi probabil încă mai determină adesea ca unele femei din familie să fie
folosite ca servitori domestici neplătiţi (Leonore Davidoff). Abia după anii ’30 se
impune în Europa şi în lumea anglo-saxonă familia fără servitori, în care soţia
rămâne, de fapt, singurul servitor al casei a cărui sărăcie, mult mai mare decât a

49 http://www.golgota-seini.ro/categorie-resursa/imagini-cu-scene-biblice-47, accesat online
15.09.2013.

50 Amza Ionuţ-Paul, op.cit., p. 105.
51 Cf. Henrieta Anişoara Şerban, Contractualism şi libertate. O investigaţie critică, în Sfera

Politicii, nr. 150, 2010, http://www.sferapoliticii.ro/ sfera/150/art03-serban.html, accesat online
15.09.2013.

52 Ibidem.
53 Amza Ionuţ-Paul, op. cit., pp. 105-106.



76

soţului este ignorată de analiştii economici şi chiar de scriitorii socialişti (ca
George Orwell în The Road to Wigan Pier) toţi abordând modelul soţului
benevolent. Imaginea soţiei care se priva de cele mai de bază necesităţi pentru a
se asigura că bărbatul şi copiii îi sunt hrăniţi este parte substanţială a naraţiunii
sociale a modernităţii chiar şi în zona „civilizată” a lumii”54. Din cele expuse reiese
că această trecere de la sfera privată (femeia casnică) la cea publică (femeia
muncitoare) nu a redus decât în parte dependenţa femeii de bărbat.

O notă aparte o reprezintă regimurile totalitare care accentuează dominaţia
masculină în societate55. Păstrând proporţiile, putem face o paralelă între lupta
dusă de regimul nazist împotriva raselor inferioare şi lupta de clasă promovată de
regimul sovietic, plecând de la discriminarea pe criterii de gen56. În spaţiile fost
comuniste, de pildă, cuvintele de ordine erau distrugerea şi reconstrucţia57. Dar,
contrar aşteptărilor, atacarea structurii însăşi a societăţii s-a dovedit o misiune
dificilă, mai grea decât cea a înlăturării „duşmanilor de clasă”58. În opinia lui
Denis Fabian „Nu se viza distrugerea familiei, ci edificarea unei „familii sovietice”
prin interdicţia avortului şi îngreunarea procedurii de divorţ, se susţinea deplina
egalitate între bărbat şi femeie, socializarea activităţilor casnice, lăsarea educaţiei
copiilor în grija societăţii. Puterea capului de familie a căzut fiind înlocuită cu cea
a partidului, care intervine tot mai mult în rezolvarea problemelor personale şi
familiale, fixează criterii politice de apartenenţă la clasă pentru alegerea soţilor,
se impune ca mijlocitor în cazul neînţelegerilor conjugale”59.

În zilele noastre, bărbaţii decid încă soarta femeii, deşi s-au făcut paşi serioşi
în privinţa emancipării acesteia în plan legislativ60. Pretutindeni ei domină sfera
politică, fapt care le permite să decidă în problemele vitale ale societăţii şi
umanităţii în ansamblu. Educaţia, cultura, moravurile, folclorul şi mentalitatea
reflectă dominaţia incontestabilă a bărbatului.

Despre această tematică a discriminării femeii vom vorbi şi în viitor,
deoarece este vizibilă superficialitatea cu care este tratată de bărbaţii care nu

54 Henrieta Anişoara Şerban, op.cit. loc.cit.
55James Smith, Terry Eagleton, Polity, 2008, p. 65; Ileana Vlassa, Condiţia intelectuală a

femeii în Transilvania secolelor XIX şi XX. Imagine şi reprezentare,
passim,http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2F193.231.20.119%2Fdoctorat%2Fteza%2Ffisie
r%2F1010&ei=mjs4UvzGIYXasgaz14DQBA&usg=AFQjCNGpTFbi7Lso5GTgRSR4bnw3aKG3uQ,
accesat online 15.09.2013.

56 Robert G. Moeller, War Stories: The Search for a Usable Past in the Federal Republic of
Germany, University of California Press, 2003, p. 10; Frederick Taylor, Exorcising Hitler: The
Occupation and Denazification of Germany, Bloomsbury Publishing, 2011, pp. 47-49; Plots of
War: Modern Narratives of Conflict (Series: Culture & Conflict 2), ed by Isabel Capeloa Gil,
Adriana Martins, 2012, pp. 104-106; Dennis J. Dunn, The Catholic Church and Russia: Popes,
Patriarchs, Tsars, and Commissars, Ashgate Publishing, Ltd., 2004 , pp. 92-94.

57 Denis Fabian, Note de curs. Evolutia Politica a Tarilor din Sud-Estul Europei în Perioada
Postbelica, Cahul, 2010, p. 6 şi passim,

http://www.usch.md/Documents/Note%20de%20curs/Catedra%20de%20Istorie%20si%20
Ştiinţe %20 Sociale/EUROPA%20DE%20EST_doc.pdf, accesat online 17.09.2013.

58 Ibidem.
59 Ibidem, p. 7.
60 Mădălina Tomescu, Protecţia şi promovarea drepturilor femeilor la nivel internaţional, în

Monitorul cultural-educativ, nr. 1/2009, MAI, pp. 82-101.
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doresc să renunţe la rolul de lideri în societate. Partea proastă e că femeile care
doresc schimbarea mentalităţii, implicit a statutului lor, renunţă la propria
feminitate, adoptând o atitudine masculinizată. Dar este o greşeală care le
transformă în sclave ale propriilor iluzii.
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PRACTICI DISCRIMINATORII PREVĂZUTE ÎN CLAUZELE
ABUZIVE DIN CONTRACTELE BANCARE

-TENDINŢE ACTUALE-

Agata Mihaela Popescu

Abstract: The nature of negotiated caracte from pre-formulated contracts of banks creates
a significant imbalance between the rights and obligations of the parties, contrary to the
requirements of good faith making in this wai room for unfair terms that are absolutely void, and
which should be eliminated from contracts.

Contractual imbalance induced by these terms and the lack of good faith of the bank should
be analyzed according to the fairness of the fee from the bank costs related with activity of credit.

Keywords: contract, contract terms, unfair practices, collective actions, damages.

I. Aspecte generale privind unele clauze existente în contractele
bancare

Contractul, cunoscut ca fiind acordul între două sau mai multe persoane spre
a da naştere, a modifica sau a stinge între dânşii un raport juridic, se regăseşte în
viaţa de zi cu zi sub diverse forme, însă printre acestea un loc aparte revine
contractelor de credit încheiate cu băncile, în cuprinsul cărora sunt inserate mai
multe clauze impuse, care nu au putut fi negociate la momentul încheierii
acestora.

Potrivit Legii nr. 193/2000, orice contract încheiat intre profesionişti şi
consumatori va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru
înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate, fiind interzisă în
mod expres stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu
consumatorii.

Actul normativ prevede ca o clauză contractuală care nu a fost
negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea
însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul
consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ
între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Mai mult, o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct
cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului
să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau
condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau
serviciului respectiv.

Printre clauzele considerate a fi abuzive amintim: clauze abuzive privind
comisioanele; clauzele care reglementează plata unui comision de administrare
calculat la valoarea iniţială a creditului, clauzele care reglementează plata unui
comision de urmărire riscuri calculat la valoarea iniţială a creditului, clauzele cu

 Conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir”; adresa email: av.agata@yahoo.com
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privire la alte comisioane percepute în mod abuziv, perceperea dobânzii în mod
abuziv1 etc.

Potrivit articolul 12 din Legea nr. 193/20002 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, s-a stabilit că, atunci când
se constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C) va sesiza
tribunalul de la sediul băncii, solicitând obligarea acesteia să modifice contractele
aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

Modificările aduse prin art.12 şi art.13 din Legea 193/2000 vin să asigure
conformitatea dreptului naţional cu dreptul comunitar3. De la momentul apariţiei
legii, amânarea aplicării unor prevederi legale de care nu s-a putut beneficia până
în prezent, invocându-se de către propriul Guvern, la presiunea FMI, BNR şi ARB
necesitatea efectuării unui studiu de impact, fapt ce a ridicat multe semne de
întrebare pentru tergiversarea nejustificată a aplicării acestor dispoziţii face
extrem de frustrantă condiţia consumatorul cetăţean român.

Curtea Europeană a statuat că odată identificate clauzele abuzive, ele trebuie
eliminate din contracte, tocmai pentru a descuraja profesioniştii care ar fi tentaţi

1 Tribunalul Bucureşti a obligat o bancă să îi restituie clientului dobânda percepută abuziv, în
valoare de 4.000 de franci elveţieni, se arată în informaţiile de pe site-ul instanţei. Decizia
tribunalului vine la scurt timp după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în favoarea
unui alt client şi a hotărât reducerea la jumătate a dobânzii. Tribunalul Bucureşti a dat câştig de
cauză unui client, într-un proces intentat de acesta unei bănci, obligând banca să restituie
clientului dobânda percepută în mod abuziv, în valoare de 4.000 de franci elveţieni, suma care
va fi actualizată cu indicele de inflaţie. În plus, instituţia de credit va trebuie să plătească şi
cheltuielile de judecată de 3500 lei. Argumentele aduse de client, atât în fond, cât şi în calea de atac
au pornit de la nerespectarea de către bancă a prevederilor legale interne şi europene care stabilesc
caracterul abuziv al unor clauze contractuale încheiate între profesionişti şi consumatori (este vorba
despre prevederile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între
profesionişti şi consumatori, lege care transpune Directiva Consiliului Europei nr.
93/13/CEE/05.04.1993 şi O.G. nr. 21/1991 privind protecţia consumatorului), .....s-a demonstrat"
caracterul abuziv al prevederilor contractuale ce acordau dreptul băncii de a modifica unilateral
dobânda creditului, în raport de o marjă fixă stabilită exclusiv de către bancă, subliniind
dezechilibrul clar între drepturile şi obligaţiile băncii, faţă de cele ale consumatorului".

2 Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi
consumatori, republicată 2012 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 3 august 2012
şi în temeiul prevederilor Art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 193/2000 privind clauzele
abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori a fost republicată în Monitorul
oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, iar ulterior a fost modificată prin Legea nr.
161/2010 pentru modificarea Art. 84 din Legea nr. 295/2004 privind Codul consumului şi a Legii
nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010.

3 În absenţa unei sancţiuni exprese în Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, doctrina a cunoscut opinii care oscilau între
nulitatea absolută şi reputarea clauzei ca nescrisă. A se vedea C. Toader, A. Ciobanu, Un pas
important spre integrarea europeană: Legea nr.193/2000, O.G. nr. 87/2000 şi O.G. nr. 130/2000,
în Revista de drept comercial nr. 3/2001; I. I. Bălan, Clauzele abuzive din contractele încheiate între
comercianţi şi consumatori, în Dreptul nr. 6/2001; I. Fl. Popa, Reprimarea clauzelor abuzive, în
Pandectele Române nr. 2/2004; J. Goicovici, Dreptul consumaţiei, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca,
2006.
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să le utilizeze în continuare. Pur şi simplu aceste clauze nu produc efecte,
indiferent de data la care astfel de contracte au fost încheiate şi indiferent de
conţinutul şi situaţia concretă a fiecărui contract în parte. Ba mai mult, instanţele
naţionale au obligaţia de a examina din oficiu caracterul abuziv al unei clauze
contractuale de îndată ce dispun de elementele de drept şi de fapt necesare în
acest sens.

1. Clauze abuzive privind comisioanele
În conţinutul contractelor există clauze privind comisioane, care nu se

justifică faţă de costurile suportate de bancă în legătură cu activitatea sa de
acordare a creditului. În realitate, acest comision nu reprezintă altceva decât o
dobândă mascată care, pe lângă faptul că lezează interesele economice ale
clienţilor, poate aduce atingere şi mediului concurenţial bancar şi care, de fapt,
disimulează un spor de dobândă sub denumirea de comision.

Potrivit art. 15 din Legea nr. 190/1999 care indică în mod limitativ care sunt
costurile pe care trebuie să le suporte consumatorul dintr-un contract de credit
imobiliar/ipotecar: „în sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile
aferente întocmirii documentaţiei de credit şi constituirii ipotecii şi garanţiilor
aferente” rezultă fără tăgadă că de fapt acest comision este prohibit în mod
expres. Art. 9 din aceeaşi Lege enumeră clauzele pe care le poate cuprinde un
contract de credit imobiliar.

Ca atare, orice alt cost pus în sarcina clienţilor, inclusiv comisionul de
acordare/comisionul de gestiune, este interzis în mod expres de legislaţia în
vigoare, fapt ce atrage ca această clauză să fie considerată nulă şi exclusă din orice
contract încheiat.

2. Clauzele care reglementează plata unui comision de
administrare calculat la valoarea iniţială a creditului

Clauzele care reglementează plata unui comision de administrare calculat la
valoarea iniţială a creditului sunt abuzive întrucât prin includerea lor se creează
un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Comisionul de administrare este calculat şi perceput lunar la valoarea
iniţială a creditului, şi nu la soldul acestuia4, în realitate este un veritabil procent
consistent de dobândă, mărind artificial costul efectiv al creditului şi, în plus,
creând băncii un avantaj, de aceea apreciez că nu reprezintă altceva decât o
dobândă mascată care, pe lângă faptul că lezează interesele economice ale
clienţilor dar justifică un mod de a obţine un plus de valoare afirmaţie bazată pe
reaua credinţă a băncii.

Prin calcularea acestui comision se ajunge la o modalitate de inducere în
eroare a clienţilor, prin prezentarea iniţial de dobânzi avantajoase în raport cu
ofertele altor bănci care acţionau pe aceeaşi piaţă relevantă cu banca respectivă
(dar care, în realitate, datorită adăugării la DAE a comisionului de administrare,

4 Referitor la acest comision perceput la valoarea iniţială a creditului, şi nu la soldul acestuia,
face, în cazul creditelor ipotecare, acordate pe mai mulţi ani, ca dobândă (aplicată la soldul
creditului) să ajungă să fie chiar mai mică decât comisionul (care se va aplica la suma iniţială
împrumutată, indiferent de valoarea din credit rambursată deja la un moment dat).
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nu mai erau chiar atât de avantajoase) şi, pe de altă parte, reprezintă o modalitate
de procurare a unui avantaj concurenţial încălcând uzanţele cinstite ale
comercianţilor.

Ca urmare, se impune faţă de argumentele invocate a se constata
caracterului abuziv al clauzelor care reglementează plata unui comision de
administrare calculat la valoarea iniţială a creditului.

3. Clauzele care reglementează plata unui comision de urmărire
riscuri calculat la valoarea iniţială a creditului.

Clauzele care reglementează plata unui comision de urmărire riscuri calculat
la valoarea iniţială a creditului sunt abuzive ele fiind impuse de anumite bănci la
încheierea contractului astfel încât clienţii fiind obligaţi ca lunar, odată cu
achitarea ratei din credit, să achite şi un comision de urmărire riscuri, într-un
cuantum calculat din valoarea iniţială a creditului. Datorită acestei situaţii
evident că ne aflăm în prezenţa unui alt tip de dobândă mascată, disimulată sub
denumirea de comision.

În acest caz, având în vedere toate argumentele invocate la comisionul de
administrare apreciez ca sunt valabile, mutatis mutandis, şi în cazul acestui tip de
comision ce îmbracă formă mascată.

Injusteţea pe care o generează aceste clauze este dat de faptul că acest
comision nu reprezintă un cost actual al creditului ci, în cel mai rău caz,
reprezintă o asigurare pe care banca şi-o ia împotriva riscului intrării
consumatorului în incapacitate de plată însă aspectul contestabil este dat de
faptul că, banca îl încasează lunar şi nu îl returnează consumatorului bun-platnic
după unul sau mai mulţi ani de derulare a contractului fără incidente de plată.

În această cauză în favoarea băncii va opera o îmbogăţire fără justă cauză, în
defavoarea clienţilor care, cu toate că aceştia şi-au fi îndeplinit obligaţiile
contractuale, au plătit lunar un comision de urmărire a riscului, fără ca riscul să
se fi materializat. Mai mult, este cunoscut faptul că banca îşi asigură în toate
contractele o serie de mecanisme de protecţie împotriva riscului de neplată, ceea
ce demonstrează odată în plus că acest comision de risc este abuziv, întrucât
riscul deprecierii garanţiilor şi al neîncasării valorii în cazul vânzării este de
asemenea suportat de către împrumutat, care va răspunde cu toate bunurile sale.

Când banca trebuie să-şi recupereze creanţa nu se limitează la urmărirea
garanţiilor, ci se întinde asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare, iar
deprecierea garanţiei afectează exclusiv patrimoniul împrumutatului. În plus,
bunurile sunt asigurate, iar banca impune întotdeauna societatea de asigurări, iar
riscul de a nu-şi încasa despăgubirea de la asigurator, practic, este inexistent.

Nu în ultimul rând, banca şi-a mai creat încă un instrument de asigurare
împotriva riscului de neplată, prin obligarea împrumutatului de a aduce şi
garanţii personale (codebitori, fideiusori).

Toate aceste garanţii pe care le are banca împotriva riscului de neplată
reprezintă argumente solide în sprijinul celor afirmate mai sus, în sensul că
prevederile contractuale ce reglementează comisionul de urmărire riscuri sunt în
fapt clauze contractuale abuzive ce sunt lovite de nulitate absolută.
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Riscul de piaţă trebuie să fie asumat în egală măsură de ambele părţi, atât de
bancă, care este jucător profesionist, cât şi de consumator.

Comisionul de urmărire a riscului este perceput de bancă pentru a-şi acoperi
propriul risc. Aşadar, pe lângă faptul că un consumator trebuie să suporte
propriul risc (deteriorarea cursului de schimb, diminuarea veniturilor etc.), este
obligat prin aceste clauze abuzive să suporte şi riscul băncii.

Disproporţia dintre drepturile şi obligaţiile contractuale ale părţilor este cu
uşurinţă demonstrată întrucât, până la acest moment, consumatorii au suportat,
pe de o parte, creşterea ratei lunare datorită devalorizării leului, iar pe de alta,
comisionul de risc care punea banca la adăpost de orice risc, inclusiv de riscul
probabil în situaţia inversă, în care cursul ar fi evoluat în sensul aprecierii
monedei naţionale.

Prin aceasta se demonstrează fără echivoc că toate prevederile din
contractele consumatorilor privitoare la perceperea unui comision de urmărire a
riscului sunt clauze abuzive datorită dezechilibrului contractual pe care îl
generează, prin transferul tuturor riscurilor5 în sarcina consumatorilor6.

Anumite bănci, în loc să îşi îndeplinească obligaţiile impuse de
reglementările în vigoare şi să îşi stabilească criterii concrete şi reale de
determinate a categoriilor de clientelă pe categorii de risc şi să facă diferenţierea
produselor de creditare în funcţie de aceste criterii, a ales varianta abuzivă, mult
mai costisitoare pentru împrumutaţii bun-platnici, pe baza căreia, prin achitarea
acestui comision de risc, îşi acoperă în realitate pierderile rezultate din
nerambursarea creditelor de către alţi clienţi, transferând, astfel, consecinţele
pierderilor cauzate de creditele sale neperformante asupra clienţilor bun-platnici.

Faţă de caracterul abuziv al comisionului de risc s-au pronunţat în repetate
rânduri instanţele de judecată, constatându-se cu putere de lucru judecat
caracterul abuziv şi implicit nulitatea clauzelor care permit perceperea acestuia
întrucât prin perceperea acestor comisioane, banca realizează câştiguri imense,
deoarece creditele neperformante nu sunt atât de mari încât să compenseze cu
valoarea totală a comisioanelor de risc.

4. Clauzele cu privire la alte comisioane percepute în mod abuziv
Clauzele abuzive utilizate frecvent de bănci sunt cele care dau dreptul

acestora de a interveni în mod unilateral şi discreţionar în modificarea clauzelor

5 art. 44 din Regulamentul BNR 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele
destinate persoanelor fizice, prevede ca împrumutătorii sunt obligaţi să informeze clienţii prin
menţionarea posibilităţii modificării, în sensul majorării, a sumelor datorate, în cazul
materializării riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii ori în cazul creşterii costului
creditului provenind din comisioane şi alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute
în contract.

6 Regulamentul vorbeşte despre materializarea riscului, în defavoarea împrumutatului, ceea
ce exclude din start idea că ar fi permisă încasarea de către bancă în cazul opus, a unor sume care să
îi acopere propriul risc. Textul Regulamentului impune băncii obligaţia informării fiecărui client în
parte (fie prin graficul de rambursare, fie prin dispoziţii contractuale) cu privire la posibilitatea
majorării sumelor pe care le va datora în temeiul contractului de credit, majorare determinată de:
(i) materializarea riscului valutar sau a celui de rată a dobânzii (în cazul în care acestea se produc în
defavoarea împrumutaţilor) sau (ii) creşterii costului creditului provenind din comisioane şi alte
cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract.
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contractuale, în special în modificarea costurilor unui credit acordat, independent
de un element obiectiv cum ar fi variaţia unui indice de referinţă verificabil. Deşi
prevederile legale care interzic această clauză ca fiind abuzivă nu sunt de dată
recentă, băncile au continuat să practice astfel de clauze contractuale.

În acelaşi timp, aceste clauze au un impact semnificativ şi prin natura
contractului de credit bancar care este un contract de adeziune, clientul neavând
posibilitatea negocierii clauzelor contractuale. Pentru creditul acordat potrivit art.
36 din OUG nr. 50/2010, banca în calitate de creditor poate percepe numai:
comision de analiză dosar, de administrare credit, de administrare cont, pentru
rambursare anticipată, costuri aferente asigurărilor, penalităţi, comision unic
pentru serviciile prestate la cererea consumatorilor. Acest text legal nu lasă loc de
interpretări. Însă comisioanele menţionate mai sus nu se încadrează în textul de
lege, astfel că se impune înlăturarea clauzelor care le prevăd.

Clauzele menţionate reglementează diverse tipuri de comisioane percepute
de bancă, o parte din acestea fiind stabilite în condiţiile speciale, altă parte în
condiţiile generale ale convenţiei. Prezentarea costurilor băncii în acest mod este
cel puţin confuză pentru consumatori, care, atunci când doresc obţinerea unui
credit îşi direcţionează atenţia asupra dobânzii, cost care ar trebui să fie cel
principal şi care diferenţiază ofertele de creditare din piaţa bancară.

Menţionarea unui număr excesiv de comisioane încalcă dreptul
consumatorilor la o informare precisă şi corectă, drept reglementat de art. 45 din
Legea 296/2004 privind Codul Consumului (coroborat şi cu calculul greşit al
DAE, care nu includea toate costurile creditului), fiind, totodată, şi o practică
comercială incorectă, care are drept scop şi ca efect deformarea substanţială a
comportamentului economic al consumatorilor7.

Împiedicarea consumatorului să aprecieze costurile creditului, clauzele sus-
menţionate se încadrează în articolele de lege şi în consecinţă, trebuie sancţionate
ca atare.

II. Modalităţi de intervenţie judiciară pentru eliminarea clauzelor
abuzive

Instrumentele judiciare de eliminare din contractele standard a clauzelor
abuzive (Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate
între profesionişti şi consumatori), este justificată nu (numai) de jurisprudenţa
generoasă provocată de implementarea inconsecventă a Directivei 2008/48/CE
privind contractele de credit pentru consumatori, prin Ordonanţa de Urgenţă a

7 Potrivit definiţiei reglementate la art. 2 lit. e) din Legea 363/2007 privind combaterea
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, deformarea substanţială a
comportamentului economic al consumatorilor reprezintă folosirea unei practici comerciale ce
afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză,
decizie pe care altfel nu ar fi luat-o.

Potrivit art. 6 lit. d) din acelaşi act normativ prevede că o practică comercială este incorectă
şi este considerată o acţiune înşelătoare dacă ea conţine informaţii false (precum calculul
dobânzii anuale efective fără să ţină seama de toate costurile creditului) sau, în orice situaţie,
induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât îl
determină să ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o, cu privire la preţ sau la modul de calcul al
acestuia.
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Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, ocazie
cu care mecanismul clauzelor abuzive a fost descoperit de consumatorul român şi
avocaţii săi8, ci de aplicarea reformei în această materie cu privire la acţiunile
colective pentru eliminarea clauzelor abuzive.

Conform prevederilor noului Cod de procedură civilă9 privind legitimarea
procesuală a organizaţiilor care acţionează în scopul ocrotirii unui interes de
grup, printr-o modificare adusă Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între profesionişti şi consumatori prin Legea nr. 76/2912
pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă, a fost consacrată o
premieră legislativă în România: acţiunea colectivă împotriva profesioniştilor
care practică clauze abuzive10 instituţie novatoare dar primită cu reacţii critice din
partea asociaţiilor profesionale a băncilor.

Aceste dispoziţii referitoare la clauzele abuzive din contractele încheiate între
profesionişti şi consumatori instituie două tipuri de acţiuni: acţiunea individuală
a consumatorului, pe care legea, în realitate, nu o reglementează, ci nu o exclude11

şi acţiunea demarată la sesizarea organismului public independent responsabil de
protecţia intereselor colective ale consumatorilor, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor12.

Indiferent de calea aleasă, noile texte ridică încă anumite semne de
întrebare: diferenţa de tratament între Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor şi asociaţiile reprezentative pentru protecţia consumatorului în
ceea ce priveşte calitatea procesuală activă în acţiunea în încetarea folosirii
contractelor de adeziune standard care conţin clauze abuzive, în calitatea lor de
model contractual practicat de profesionist; absenţa unei proceduri de extindere
a efectelor hotărârii judecătoreşti pronunţată cu privire la o anumită clauză la
ceilalţi profesionişti care practică aceeaşi clauză sau a unui mecanism care să
extindă aplicarea hotărârii judecătoreşti la clauzele diferite ca redactare, dar
identice ca efecte ori a unui mecanism de sancţionare a recidivei profesionistului
care, subsecvent constatării caracterului abuziv al unei clauze, continuă să
practice clauze abuzive care produc aceleaşi efecte, sub o altă formulare; tehnica

8 Care au avut curajul şi puterea să aibă în vedere faptul că legea nu face vorbire despre
nulitate ca sancţiune aplicabilă acestor clauze, întrucât reproduce prevederile Directivei
93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, dar care lăsa la
latitudinea legiuitorului naţional instituirea sancţiunii adecvate ordinii juridice şi judecătorului
naţional să aprecieze.

9 Art. 37 C.pr.civ. Legitimarea procesuală a altor persoane: „În cazurile şi condiţiile prevăzute
exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări şi de persoane, organizaţii,
instituţii sau autorităţi, care, fără a justifica un interes personal, acţionează pentru apărarea
drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, după caz, în
scopul ocrotirii unui interes de grup ori general”.

10 A se vedea Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti,
2010, pag.480-630; I Les, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. I, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2011, pag.165-242.

11 art. 14 din Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între
profesionişti şi consumatori prevede: „Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu
încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în
conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.”

12 Se referă la o sancţionarea contravenţională a profesionistului, în cazul acţiunii demarate la
sesizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
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legislativă discutabilă în materia definirii intervenţiei judiciare în contractul de
adeziune standard care conţine clauze abuzive; absenţa unui text care să clarifice
contrarietatea de efecte între hotărârile judecătoreşti defavorabile
consumatorilor, pronunţate în acţiunile individuale ale acestora, şi hotărârea
judecătorească posterioară, favorabilă consumatorilor, pronunţată într-o acţiune
colectivă şi această listă poate fi extinsă întrucât practica neunitară, neclaritatea
situaţiilor ce se vor ivi pot crea nesiguranţă încă şi în viitor.

Crearea unor mecanisme eficiente prin care consumatorii să aibă
posibilitatea să obţină încetarea unor practici abuzive şi despăgubiri pentru
prejudiciile suferite este recunoscută şi încurajată la nivel comunitar. Prin
Recomandarea Comisiei Europene din 11 iunie 2013 au fost indicate principii
comune aplicabile acţiunilor colective în cazul încălcării drepturilor conferite de
legislaţia Uniunii. Între domeniile în care este utilă asigurarea suplimentară a
respectării la nivel privat a drepturilor conferite de legislaţia Uniunii Europene
sub forma acţiunilor colective13 este menţionată în primul rând protecţia
consumatorilor.

În practica C.E.D.O. s-a arătat constant că incertitudinea jurisprudenţială
contravine principiului securităţi raporturilor juridice. Cel mai important aspect
este însă dat de misiunea instanţelor judecătoreşti naţional în materia acţiunilor
privind clauzele abuzive de a crea o jurisprudenţă transparentă, unitară,
neechivocă şi detaşată de implicări emoţionale.
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND INTERZICEREA
DISCRIMINĂRII DE GEN ŞI A DISCRIMINĂRII PE CRITERIUL

ORIENTĂRII SEXUALE ÎN REGLEMENTĂRILE
INTERNAŢIONALE

Laura Macarovschi

Abstract: În articolul acesta am tratat mai întâi problema interdicţiei generale a
discriminării din perspectiva obligaţiilor asumate de state, atât la nivelul ONU, cât şi la nivelul
european, prezentând principalele reglementări în materie, iar apoi am detaliat discriminarea de
gen şi cea bazată pe criteriul orientării sexuale, cu multe exemple din jurisprudenţa CEDO, a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dar şi din practica Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării din România.

1.) Reglementarea internaţională generală a nediscriminării
Universalitatea aplicării drepturilor omului presupune că acestea sunt

recunoscute tuturor indivizilor, în mod egal, adică fără nicio discriminare; acest
principiu a fost statuat chiar în art. 1 din Declaraţia Universală a drepturilor
omului, care prevede că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate
şi în drepturi”, art. 2 paragr. 2 al Declaraţiei universale a drepturilor omului
dispune că fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile pe
care ea le proclamă, fără nicio deosebire de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de
opinie politică, de originea sa naţională sau socială, de averea sa, de naştere sau
care ar decurge din orice altă situaţie, iar art. 7 al acesteia proclamă egalitatea
tuturor în faţa legii.

În termeni similari, principiul nediscriminării este stipulat în art.2 din Pactul
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, în art. 1 paragr. 1 din
Convenţia americană a drepturilor omului, art. 2 din Carta africană a drepturilor
omului şi ale popoarelor; în plus, documentele amintite proclamă şi egalitatea
tuturor în faţa legii ( art. 26 din Pactul ONU, art. 24 din Convenţia americană şi
art. 3 paragr.1 din Carta africană)1

În Convenţia europeană a drepturilor omului, în art. 14 prevede că
drepturile şi libertăţile trebuie să se realizeze fără discriminări întemeiate pe sex,
rasă, culoare, limbă religie, opinii politice, sau orice alte opinii, origine naţională
sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă
situaţie; se observă că art. 14 al Convenţiei europene, nu conţine o interdicţie
generală a discriminării care să se refere la toate drepturile aparţinând sistemelor
juridice naţionale ale statelor contractante.

Clauza de nediscriminare prevăzută de art. 14 din Convenţie nu are o
existenţă de sine stătătoare, ci trebuie să fie coroborată cu alte texte de lege,
deoarece nu adaugă drepturi în plus, ci doar le completează pe cele existente, din
perspectiva interdicţiei discriminării; de exemplu, simpla separare rasială a
copiilor în şcoli, fără ca acest fapt să însemne o scădere a calităţii învăţământului

 Conf. univ. dr., Academia de Poliţie, “Al. I. Cuza”.
1 C. Bîrsan, Convenţia Europeană a drepturilor omului. Comentarii, Ed. C.H. Beck,

Bucureşti, 2010, p. 950.
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este echivalentă cu o gravă formă de discriminare a copiilor, ceea ce înseamnă o
încălcare a dreptului lor la educaţie, prevăzut de art. 1 din Protocolul nr. 1 al
Convenţiei europene a drepturilor omului, combinat cu încălcarea art. 14 al
Convenţiei, care interzice discriminarea, inclusiv în domeniul rasial.2

Acest neajuns a fost corectat prin dispoziţiile Protocolului nr. 12 al
Convenţiei europene a drepturilor omului, care prevede că exercitarea oricărui
drept prevăzut de legea naţională a unui stat contractant, trebuie să fie asigurată
fără nicio discriminare pe criteriile enunţate de art. 14 al Convenţiei şi nimeni nu
poate face obiectul unei discriminări din partea unei autorităţi publice, dacă
aceasta ar fi întemeiată pe unul din motivele arătate.3

Consecinţa ratificării acestui protocol este aceea că toate persoanele din
statele contractante vor putea să invoce în faţa instanţei europene încălcarea
dreptului la nediscriminare, nu numai în privinţa drepturilor prevăzute în
Convenţia europeană a drepturilor omului sau a protocoalelor sale, dar şi în
privinţa oricărui drept recunoscut de legislaţia naţională, chiar dacă ar excede
conţinutului lor; de exemplu, o astfel de persoană ar putea invoca o pretinsă
discriminare în privinţa angajării în muncă, drept de natură socială care nu e
stipulat în textul Convenţiei sau al protocoalelor sale (poate tocmai de aceea
multe state membre ale Consiliului Europei, printre care şi Marea Britanie sau
Franţa nici măcar nu au semnat acest protocol).

Un alt tratat internaţional ce interzice discriminarea îl constituie Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, anexă a Tratatului de la
Lisabona, care în art. 20 proclamă egalitatea în drepturi , iar în art. 21 interzice
discriminarea întemeiată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială,
caracteristici genetice, limbă sau convingeri, opinii politice sau alte opinii,
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vârstă sau
orientare sexuală.

Se poate observa un progres al legiuitorului din cadrul Uniunii Europene,
deoarece se referă la motive de discriminare noi, după cum ar fi cel legat de
vârstă, de handicap sau de orientare sexuală.

2.) Delimitări conceptuale
Conceptul de discriminare – documentele internaţionale citate anterior nu

oferă o definiţie a discriminării, aceasta fiind tratată numai prin prisma motivelor
de discriminare.

În limbaj uzual, prin discriminare se înţelege o deosebire, distincţie
efectuată între mai multe elemente; o politică prin care un stat sau o categorie
de cetăţeni ai unui stat sunt lipsiţi de anumite drepturi, pe baza unor
considerente neîntemeiate; o segregaţie.4

2 R. Chiriţă, Convenţia Europeană a drepturilor omului. Ediţia a II-a., Ed. C.H. Beck;
Bucureşti, p. 606.

3 Protocolul nr. 12 a intrat în vigoare la data de 01.04.2005, iar România l-a ratificat prin
Legea nr. 103/22006; la data de 18.07.2013, acest protocol a fost semnat de 19 state şi ratificat de 18
state ale Consiliului Europei, conform

htttp://conventions.coe.int/Treaty
4 Conform DEX, Academia Română, Institutul de Lingvistică ”Iorgu Iordan”, Ed. Univers

Enciclopedic, Bucureşti, 2008.
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În opinia noastră, cea mai potrivită definiţie a discriminării este conferită de
Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială, care se referă la aceasta ca reprezentând orice deosebire sau excludere,
restricţie sau preferinţă, fondată pe rasă, culoare, descendenţă sau origine
naţională sau etnică, vizând distrugerea sau compromiterea recunoaşterii sau
exercitării în condiţii de egalitate, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, în orice domeniu al vieţii publice.5

Deşi definiţia vizează doar actele de discriminare rasială, etnică şi naţională,
considerăm că ea reflectă cel mai bine toate acţiunile sau inacţiunile ce ar putea fi
catalogate ca fiind fapte de discriminare.

Se poate observa că definiţia se referă la o sferă largă de acte – deosebiri,
excluderi, restricţii sau chiar preferinţe – ce sunt calificate prin repercusiunile lor
asupra drepturilor omului, şi anume atunci când au drept scop să anuleze, să
compromită recunoaşterea sau exercitarea drepturilor omului. Concret, este
vorba despre acţiuni sau omisiuni cu intenţia de discrimina pe criteriile enunţate
anterior.6

3.) Obligaţiile negative şi pozitive ale statelor

3.1.) Obligaţiile pozitive
- Statele au obligaţia de a adopta măsuri legale şi administrative pentru

prevenirea şi sancţionarea discriminării ce ar putea să intervină în raporturile de
drept public sau de drept privat7.

- Statele au obligaţia de a aplica tratamente nediferenţiate unor situaţii
analoage sau comparabile, iar introducerea unor diferenţe între aceste situaţii
trebuie să corespundă criteriului existenţei unor justificări obiective şi
rezonabile. Rezultă că discriminarea presupune două condiţii: - să existe o
diferenţă de tratament aplicată în situaţii similare şi comparabile şi să nu existe o
justificare obiectivă şi rezonabilă a acestui comportament.

În privinţa existenţei unei diferenţe de tratament, aceasta presupune că o
persoană este dezavantajată faţă de o alta aflată într-o situaţie similară, în funcţie
de contextul social în care a intervenit măsura respectivă. De exemplu, dacă apare
condiţia excluderii de la posibilitatea de contractare în raporturile de drept privat,
a ţiganilor –din anunţurile publicitare, se poate vorbi despre o diferenţiere de
tratament nejustificată; în mod similar, atunci când un homosexual nu poate
obţine un drept de a succede într-un contract de locaţiune, drept pe care l-ar
putea obţine dacă concubinul celui decedat ar fi angajat într-o relaţie
heterosexuală, această situaţie poate fi calificată ca fiind tratament
discriminatoriu.8

5 Convenţia a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia nr. 2106 A (XX) din
21.12.1965; România a aderat la aceasta la 14.07.1970

6 I. Diaconu, Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, p. 175

7 De exemplu, CEDO obligă statele să intervină în raporturile succesorale atunci când se
creează o diferenţă de tratament între moştenitori printr-un testament, Cauza Pla şi Puncenau
c.Andorra (13.07.2004), citată în R. Chiriţă op.cit., p. 608

8 CEDH, Cauza L. şi V. c/Austria (09:01.2003), comentată în R. Chiriţă, op. cit., p. 611.
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În privinţa existenţei unui scop legitim, obiectiv şi rezonabil al aplicării unei
diferenţieri de tratament, acesta trebuie să fie apreciat în funcţie de contextul social
dintr-un anumit stat, precum şi în funcţie de mijloacele utilizate pentru atingerea
scopului vizat; de exemplu, într-o speţă, s-a pus problema aplicării legii lustraţiei în
Lituania şi anume că reclamanţii, care lucraseră anterior dobândirii independenţei
ţării în KGB, nu mai puteau să lucreze în domeniul public sau să deţină funcţii
publice, fiind concediaţi în anul 1999. CEDO a considerat că legea lustraţiei avea un
scop legitim, pentru că apăra securitatea naţională a Lituaniei.9 De asemenea,
diferenţa de tratament între adulţi şi minori cu privire la procedura controlului de
legalitate a deţinerii, măsurile prevăzute de legislaţia naţională fiind mai favorabile
minorilor, se justifică prin necesitatea obiectivă de a-i proteja pe aceştia.10

În concluzie, un tratament diferit este discriminatoriu, atunci când nu are o
justificare obiectivă şi rezonabilă sau nu urmăreşte un scop legitim ori nu există
un raport de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul avut în vedere.
Statele beneficiază de o marjă de apreciere pentru a stabili dacă aplicarea unor
reguli diferite în situaţii similare este justificată.11

- Statele au obligaţia de a aplica tratamente diferite, unor situaţii diferite;
deci, dacă circumstanţele personale sunt diferite şi nu sunt similare, atunci
autorităţile au obligaţia de a realiza o distincţie fără de care s-ar putea ajunge la
un rezultat discriminatoriu. Astfel, într-o speţă,12 CEDO a statuat că, deşi în
principiu statele au interesul de a exclude de la exercitarea profesiei de expert
contabil pe acele persoane care au suferit condamnări penale, ceea ce înseamnă
că această măsură are un scop legitim, totuşi o condamnare pentru refuzul de a
purta uniforma militară din motive religioase, nu denotă „necinste şi turpitudine
morală”de natură să pună în discuţie capacitatea persoanei de a exercita această
profesie, astfel încât refuzul înscrierii ei pe tabelul profesiei constituie o
„sancţiune disproporţionată”, neavând o justificare obiectivă şi rezonabilă; prin
urmare, fiind vorba despre o situaţie particulară diferită, autorităţile trebuie să
aplice un tratament diferit, pentru că altfel ingerinţa nu mai este justificată şi
persoana în cauză este discriminată.

9 CEDH, Cauza Sidabras şi Dziautas c/Lituania (27.07.2004)
10 CEDH, Cauza Boumar c/Belgiei (29.02.1988)
11 CEDH, Cauza Lăcătuş şi alţii c/România (13.11.2012), în urma incidentelor din anul 1993 din

satul Hădăreni, când cetăţenilor de etnie romă ce locuiau acolo li s-au incendiat 13 case, grajduri şi
autoturisme, iar 3 dintre ei au fost omorâţi de către sătenii români, iar poliţia nu a intervenit la timp
pentru aplanarea conflictului, mai mulţi reclamanţi de origine roma au pretins la CEDO că li s-a u aplicat
tratamente degradante şi discriminatorii de către autorităţile statului, li s-a încălcat dreptul la domiciliu,
şi dreptul la un proces echitabil; Curtea a remarcat, între altele, că a existat o încălcare a art. 3, 6 şi 8 din
Convenţia europeană a drepturilor omului, coroborată cu art.14 ce se referă la interzicerea
discriminărilor, deoarece a rezultat că etnia romă a victimelor a fost un factor decisiv în procedurile
judiciare ce au urmat. Mai mult, decizia Curţii de Apel din Târgu Mureş, confirmată apoi de către Înalta
Curte, la 25.02.2005, de reducere a cuantumului despăgubirilor morale datorate victimelor, a conţinut
remarci discriminatorii în legătură cu etnia părţilor. În consecinţă, CEDO a constatat încălcarea art. 14
coroborat cu art. 6 şi 8 din Convenţie, în privinţa modului în care originea etnică a reclamantelor a
influenţat maniera de soluţionare a cauzei de către instanţele naţionale, speţă comentată în Dragoş Călin
(coordonator) ş.a., Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României 2012, vol. VIII, Editura
Universitară, Bucureşti, 2013, p. 3399.

12 CEDH, Cauza Thlimmenos c/Greciei (06.04. 2000), citată în C. Bîrsan op.cit., p. 975
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- Statele au obligaţia de a efectua anchete eficiente atunci când există motive
întemeiate să se creadă că o persoană sau un grup de persoane au fost victime ale
unui tratament discriminatoriu, identificându-i şi sancţionându-i pe cei vinovaţi.

Această obligaţie de rezultat pe care o au autorităţile statului constituie o
garanţie a dreptului la nediscriminare, ce are şi un rol preventiv. Într-o speţă,
autorităţile nu au anchetat o acuzaţie de comportament rasist din partea
poliţiştilor greci, faţă de minoritatea roma, cu toate că existau indicii temeinice în
acest sens. CEDO a concluzionat că atitudinea pasivă a autorităţilor, ce s-a
concretizat prin neefectuarea unei anchete în cauză, a determinat o încălcare a
dreptului la nediscriminare etnică.13

3.2.) Obligaţiile negative
- Principala obligaţie negativă a statelor este aceea de a se abţine să

discrimineze persoanele aflate sub jurisdicţia lor; prin urmare, statele trebuie să
nu întreprindă acele activităţi care ar putea fi calificate drept tratamente
discriminatorii – adică acele diferenţe de tratament care nu au o justificare
legitimă, după cum am arătat anterior.

4.) Problema discriminărilor pozitive
- Conceptul de „discriminare pozitivă” –aceasta reprezintă o întrerupere a

egalităţii, justificată de existenţa anterioară a unei situaţii inegalitare, destinată să
restabilească egalitatea;14 conceptul a generat controverse, deoarece expresia pare
paradoxală, pentru că discriminarea nu poate avea conotaţii pozitive.

În realitate este vorba despre „diferenţieri”, care, dacă îndeplinesc anumite
condiţii, au scopul legitim de a restabili egalitatea între anumite categorii de
persoane care au fost defavorizate de-a lungul timpului. De aceea, s-a propus în
literatura de specialitate, folosirea expresiei de „măsuri pozitive”, ce pare a fi mai
adecvată decât aceea de „discriminare pozitivă”15

- În conformitate cu prevederile art. 14 al Convenţiei europene a drepturilor
omului, tratamentele preferenţiale acordate unor categorii de persoane nu sunt
interzise, chiar dacă nu sunt prevăzute expres. După cum am arătat anterior,
uneori situaţiile de fapt impun un tratament diferenţiat, justificat de necesitatea
asigurării unei egalităţi reale.

- Preambulul Protocolului nr. 12 stipulează faptul că principiul
nediscriminării nu împiedică statele părţi să ia măsuri pentru promovarea unei
egalităţi depline, cu condiţia ca acestea să răspundă unei justificări obiective şi
rezonabile. Astfel, faptul că anumite grupuri sau categorii de persoane sunt
defavorizate sau faptul că există unele inegalităţi de fapt, pot să constituie o
justificare pentru adoptarea unor măsuri acordând avantaje specifice în scopul de
a promova egalitatea, cu respectarea principiului proporţionalităţii.16

Faptul că principiul „măsurilor pozitive” figurează doar în preambulul
Protocolului nr. 12, nu-i diminuează importanţa, pentru că dacă Protocolul nu

13 CEDH, Cauza Bekos şi Koutropoulos (13.12.2005), citată în R. Chiriţă, op.cit., p. 618.
14 J.F.Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucureşti,

2009, p. 162.
15 J.F.Renucci, op.cit., p. 164.
16 C.Bîrsan, op.cit., p. 1875.
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impune nicio astfel de obligaţie, aceasta se explică prin aceea că o atare obligaţie
nu s-ar încadra în caracterul global al Convenţiei şi în sistemul său de control.

5.) Eliminarea discriminării de gen
Discriminarea faţă de femei constituie una dintre cele mai vechi şi mai

răspândite forme de discriminare, iar preocupările societăţii internaţionale
moderne faţă de eliminarea ei sunt reflectate în adoptarea a numeroase tratate
internaţionale în această materie, unele cu caracter general, ce se referă la
discriminarea de gen, alături de celelalte forme de discriminare, altele cu caracter
specific, particular, pe care le vom prezenta în mod sintetic.

- Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de
femei, adoptată de Adunarea Generală a ONU, prin rezoluţia nr. 34/180 din
18.12.197917 defineşte discriminarea faţă de femei ca fiind „orice distincţie,
excludere sau restricţie pe motive sexuale, care are ca scop de a împiedica sau a
anula recunoaşterea, beneficiul sau exercitarea de către femei, indiferent de
statutul lor marital, pe bază de egalitate între bărbaţi şi femei, a drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale, în domeniile politic, economic, social,
cultural, civil sau orice alte domenii”.

Convenţia defineşte discriminarea fată de femei ca fiind orice distincţie,
excludere sau restricţie pe motive sexuale, care are ca efect sau ca scop de a
împiedica sau anula recunoaşterea, beneficiul sau exercitarea de către femei,
indiferent de statutul lor marital, pe bază de egalitate între femei şi bărbaţi, a
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale , în toate domeniile vieţii sociale.

De asemenea, Convenţia stabileşte şi principalele obligaţii pozitive şi
negative ale statelor părţi, printre care şi aceea a adoptării unor măsuri de
suprimare a traficului de femei şi a exploatării lor prin prostituţie.18

Convenţia a identificat principalele domenii ale vieţii sociale în care au
intervenit discriminări de gen, după cum ar fi domeniul pieţei muncii: dreptul la
muncă, la oportunităţi egale în alegerea profesiei, la salariu egal pentru o muncă de
valoare egală, interzicerea demiterii pe motiv de sarcină sau de concediu de
maternitate, protecţia specială a femeilor însărcinate ce desfăşoară munci
periculoase, etc. De exemplu, s-a constatat că există o segregaţie în domeniul
ocupării diferitelor profesii, iar femeile primesc o remuneraţie mai mică pentru o
muncă de valoare egală, chiar în statele Uniunii Europene; astfel, Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene a decis că patronii trebuie să ofere o justificare obiectivă pentru
câştigurile mai mici în profesiile ocupate de femei, considerând că simplul fapt al
existenţei unor asemenea diferenţe, constituie în sine o discriminare.19

17 România a ratificat această Convenţie prin Decretul nr. 342, publicat în B.Of. al României,
Partea I nr. 94/28.11.1981.

18 I. Diaconu, op.cit., p. 171
19 Cauza Enderby cFrenchay Halth Authority, OJ C -127/92 of October 1993, comentată în I.

Diaconu, op.cit. p. 198; conform Curţii Internaţionale a Uniunii Europene, Decizia nr. 13.11.2008
pronunţată în Cauza Comisia Comunităţii Europene c/Italiei şi Decizia nr. 26.03.2009 pronunţată
în Cauza Comisia C.E. c/Greciei, C-559/07, măsurile sociale trebuie să contribuie la asigurarea unei
vieţi profesionale egale, iar impunerea unor vârste de pensionare diferita între bărbaţi şi femei, nu
poate compensa dezavantajele pe care la întâmpină femeile în cariera lor profesională, iar
preocuparea pentru creşterea copiilor nu trebuie să fie raportată numai la femei, ci şi la bărbaţi,
http//: www.eurlex.com
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De altfel, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a statuat în
mod constant necesitatea egalităţii de şanse în domeniul forţei de muncă,
pronunţându-se pentru egalizarea vârstei de pensionare între bărbaţi şi femei, în
legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene. 20

Un alt domeniu în care intervin frecvent discriminări de gen se referă la viaţa
privată şi de familie, în condiţiile în care în unele ţări soţul are dreptul de a se
opune încetării sarcinii sau planing-ului familial.

6.) Eliminarea discriminării bazate pe orientarea sexuală
a) Conceptul de discriminare bazată pe orientarea sexuală
Discriminarea bazată pe criteriul orientării sexuale presupune lipsa unui

tratament egal, ce constă în orice restrângeri, excluderi sau practici
dezavantajoase faţă de persoane de o altă orientare sexuală, ce nu pot fi
justificate obiectiv.

Din acest punct de vedere distingem: acte de discriminare directă, constând
în faptul că o persoană este tratată mai puţin favorabil prin comparaţie cu o altă
persoană, având altă orientare sexuală, în aceleaşi circumstanţe sau în
circumstanţe asemănătoare şi acte de discriminare indirectă, constând în
aplicarea unor criterii, a unor proceduri sau a unor practici, prin care se creează
un dezavantaj faţă de persoanele cu o anumită orientare sexuală, ce nu pot fi
justificate obiectiv.

De exemplu, un act de discriminare directă îl constituie refuzul angajării
unui homosexual, în condiţiile în care corespunde pe deplin cerinţelor postului
respectiv; un exemplu de discriminare indirectă se referă la impunerea angajării
unui cuplu căsătorit, în condiţiile în care se ştie că în România, numai persoanele
de sex diferit se pot căsători, nu şi cele de acelaşi sex.

b) Obligaţiile pozitive
- autorităţile statului au obligaţia de a adopta măsuri legislative interne

prin care să asigure tratamentul egal al cetăţenilor lor, fără a se da posibilitatea
legală a unor discriminări directe sau indirecte. Un exemplu în acest sens, de
discriminare indirectă pe criteriul orientării sexuale, îl constituie Codul civil
austriac ce interzicea adopţia unui copil de către partenera mamei biologice a
acestuia, pentru motivul că în acest fel, s-ar rupe legăturile familiale ale copilului
cu părintele biologic (tatăl biologic); în urma condamnării statului austriac la
CEDO, deoarece autorităţile nu au putut furniza dovezi convingătoare că
diferenţa de tratament juridic este necesară pentru a fi protejate interesele
copilului, Austria a adoptat o lege prin care a amendat Codul civil, ce a intrat în
vigoare la data de 01.08.2013.21

Alte situaţii în care se poate vorbi despre legislaţii discriminatorii pe criteriul
orientării sexuale se referă la stabilirea unor vârste diferite de consimţământ

20 În prezent, majoritatea ţărilor Uniunii Europene s-au pronunţat atât pentru egalizarea
vârstelor de pensionare, cât şi pentru creşterea acesteia, în contextul măririi speranţei de viaţă,
după data pensionării, care este în medie de 14,7 ani la bărbaţi şi 22 de ani la femei, conform http:
//wikipedia.com

21 Cauza X c/Austria (02.02.2013), speţă citată în http//:www.hotariricedo.ro
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pentru relaţiile heterosexuale şi cele homosexuale22, refuzul instanţelor de a
încuviinţa adopţia de către persoane homosexuale declarate,23 diferenţa de
tratament la încredinţarea copilului minor, acesta fiind încredinţat mamei numai
din cauza orientării sexuale a tatălui,24precum şi excluderea cuplurilor
homosexuale de la beneficiul transferului contractului de închiriere de la titularul
său decedat, către cel rămas în viaţă, aşa cum se întâmpla în cazul cuplurilor
heterosexuale.25

- autorităţile statului au obligaţia de a realiza anchete eficiente prin care să
identifice şi să sancţioneze persoanele care se fac vinovate de acte de discriminare
pe criteriul orientării sexuale, deci de a proteja persoanele aparţinând
minorităţilor sexuale, împotriva actelor unor particulari.

7) Garanţii legislative interne
- art.16 alin. 1 din Constituţie consacră egalitatea în drepturi a tuturor

cetăţenilor, în faţa legii şi în faţa autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări;

- art. 30 alin. 7 din Constituţie interzice, în contextul dreptului la libera
exprimare, îndemnul la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la
discriminare […].

- art. 30 din Codul civil consacră egalitatea tuturor în faţa legii civile,
precizând că rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta,
sexul sau orientarea sexuală, […], nu au nicio influenţă asupra capacităţii civile.

- art. 247 din Codul penal incriminează infracţiunea de abuz în serviciu, prin
îngrădirea unor drepturi, ca fiind fapta unui funcţionar public ce îngrădeşte
drepturile unor cetăţeni, pe temei de rasă, naţionalitate, limbă, religie, gen,
orientare sexuală, opinii, […], iar art. 317 din Codul penal incriminează
infracţiunea de „Instigare la discriminare”, adică la ură pe temei de rasă,
naţionalitate, etnie, gen, religie, limbă, opinii, […].

- Legea nr. 48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare;

- Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), instituţie
publică ce a fost creată în baza OG. Nr. 137/2000, republicată.

22 Cauza L şi V c/Austria (09.01.2003), în care s-a relevat faptul că incriminarea penală a
relaţiilor homosexuale dintre un adult şi un minor care a împlinit vârsta de 14 ani, nu exista şi în
cazul relaţiilor heterosexuale dintre un adult şi un minor ce împlinise această vârstă; deci, în
legislaţia penală austriacă există o diferenţă de tratament juridic nejustificată.

23 Cauza E.B c/Franţei (21.01.2008), în care CEDO a decis că decizia instanţei de a respinge
cererea de adopţie doar pentru considerentul că petenta era lesbiană a fost discriminatorie,
deoarece statul nu a putut prezenta o justificare rezonabilă pentru care a respins cererea, în
condiţiile în care aceasta avea calităţile materiale şi morale necesare creşterii şi educării unui copil,
deci corespundea interesului superior al minorului

24 CEDH, 21.12.1999
25 Cauza Karner c/Austria (24.07.2003), speţă în care în cazul unui cuplu de parteneri

homosexuali, legislaţia austriacă, nu permitea transferul beneficiului contractului de închiriere de la
titularul său decedat, la partenerul rămas în viaţă, creându-se astfel o diferenţă de tratament
juridic, faţă de cuplurile de parteneri heterosexuali; CEDO a constatat că autorităţile austriece nu au
justificat rezonabil diferenţa de tratament între cuplurile de parteneri homosexuali şi cele de
heterosexuali, ceea ce a determinat efecte negative în privinţa dreptului la domiciliu, pe criteriul
orientării sexuale.
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NEDISCRIMINAREA POLITICĂ ÎN FENOMENOLOGIA
DREPTULUI

Anton P. Parlagi

Abstract: Atunci când abordăm problematica nediscriminării politice trebuie să ţineam
seama de faptul că între nedescriminare şi corectitudine politică nu există un raport de
echivalenţă nici măcar la nivel ideonomic. Din perspectivă socionomică corectitudinea
raporturilor dintre membrii societăţii diferă de corectitudinea politică, care se defineşte
politonomic distribuţia puterii între membrii societăţii. Dacă ar fi posibilă o lege a echităţii
sociale, ar trebui ca ea să definească deontonomic corectitudinea politică prin egalitatea
indivizilor ca nedescriminare altfel spus, ca egalitate la împărţirea justiţiei Fenomenologia
politică relevă că inechitatea socială generează conflicte, în primul rând în ceea ce priveşte
ideonomia nediscriminării; în timp ce sociocraţia (categoria socială care deţine puterea
economică) susţine o corectitudine inechitabilă, politocraţia (categoria socială care se ţine
puterea politică) încearcă să impună o inegalitate echitabilă.

Cuvinte cheie: Corectitudine politică, demoechitate, politonomie, justiţie socială,
nediscriminare.

Blaisé Pascal a surprins avant la lettre caracterul politonomic al dreptăţii
atunci când a afirmat că ”dreptatea fără putere este neputincioasă, iar puterea fără
dreptate este tiranică” şi de aceea, ele trebuie aşezate laolată. La nivel socionomic
acest conflict generează un paradox al nediscriminării; pe de o parte sociocraţia
încearcă să eludeze normele de drept pentru a-şi realiza propria justiţie socială; pe
de altă parte, politocraţia apără normele de drept pentru a perpetua injustiţia. În
istoria dreptului există nenumărate exemple în care politocraţia şi-a impus propriul
sistem de “justiţie” încălcând legalitatea, dar niciodată invers; după cum arată M.
Bastid, justiţia nu este niciodată dreaptă atunci când judecă factorul politic,
indiferent de secol, indiferent de stat, iar opoziţia dintre justiţie şi politică este
flagrantă. Dacă am accepta paradoxul pascalian conform căruia justiţia este
posibilă tocmai pentru injustiţia este specifică omului, ar trebui să ne întoarcem la
ideea că justiţia transcende societăţii şi am ajunge într-un impas datorat faptului că
ar trebui create instituţii de echitate bazate pe alte principii decât dreptatea. Din
punct de vedere ideonomic, corectitudinea este o normă, un comandament
supraempiric (în sensul că este determinat pe cale pur raţională), spre deosebire de
nediscriminare, care este o obligaţie politică, o pseudonormă ce poate fi verificată
pe cale empirică. Ca urmare, justiţia ca tip de nediscriminare politică trebuie să se
realizează prin intermediul unor norme instituţionalizate juridic care presupun atât
dreptul individului la echitate, cât şi dreptul de a beneficia de această echitate. În
primul caz, echitatea are semnificaţie socionomică întrucât se referă la egalitatea în
drepturi a fiecărui individ; în cazul accesului la echitate, semnificaţia este evident
politonomică, deoarece sistemul politic instituie normele privind accesul la justiţie;
exempli gratiae, accesul la justiţie este permis numai cetăţenilor care aparţin
statului respective. Tocmai de aceea teoriile universaliste asupra nediscriminării
trebuie să includă, după cum spune M. Walzer şi problemele privind accesul
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indivizilor şi/sau a grupurilor la sfera dreptului. Compatibilitatea dintre
caracterul socionomic al drepturilor şi dimensiunea politonomică a realizării
efective a acestor drepturi, reflectă, în ultimă instanţă, corectitudinea
nediscriminării sociale. Justiţia socială este corectă politonomic ori de câte ori
sistemul de drept asigură nediscriminarea prin reglementarea juridică a
corectitudinii politice. Fenomenologia politică a dreptului relevă că, în toate
cazurile în care acest ideal de justiţie a intrat în contradicţie cu un sistem politic, a
trebuit să fie înlocuită ordinea juridică, tocmai pentru că idealul de justiţie este
imuabil. Dacă pentru politocraţie corectitudinea nediscriminării este o formă de
nedescriminare impersonală, pentru sociocraţie corectitudinea nediscriminării este
un mod de a face nedescriminare unui individ concret.

Dacă justiţia socială exprimă o concepţie despre nediscrimnare, specifică unui
anumit sistem politic, atunci corectitudinea politică presupune ca nediscriminarea să
funcţioneze nu doar în plan ideonomic, (conceptual), ci şi în plan socionomic, (real).
Ca urmare, pentru ca justiţia să nu rămână doar un principiu ideonomic sunt
necesare norme, principii şi proceduri de aplicare a nediscriminării, stabilite prin
politica legiuitorului care este întotdeauna un legiuitor politic. J.J. Rousseau, a atras
primul atenţia asupra faptului că politocraţia şi democraţia sunt lucruri diferite; în
primul rând din cauza faptului că voinţa poporului nu se reflect în normele juridice
adoptate de legislatori; în al doilea rând, pentru că modul de reglementare a relaţiilor
sociale este discriminatoriu, făcând diferenţieri între guvernaţi şi guvernaţi,şi nu în
ultimul rând pentru că actele judecătorilor (de aplicare a legii) sunt discriminatorii.
Prin urmare justiţia socială, în sens ideonomic, nu poate avea ca efect o distribuire a
nedescriminării între indivizi dacă ea nu este reglementată şi garantată la nivel
politonomic. Discrepanţa dintre idealul de justiţie şi practica nediscriminării nu se
reflectă doar în opoziţia (contestare) faţă de modul de distribuire a nedescriminării,
ci şi faţă de justiţie ca templu al nedescriminării. Justiţia ca echitate este foarte
sugestiv exprimată de P. Roubier prin sintagma: ”pentru ca o regulă de drept pozitiv
să guverneze societăţile umane este necesar ca ea să fie conformă cu un ideal de
justiţie, altfel ea nu va fi nici respectabilă, nici respectată”.

Faptul că teoria dreptului natural nu a putut soluţiona contradicţiile din
sfera discriminării sociale prin prisma antinomiei libertate-egalitate, a
determinat pozitivismul juridic să implementeze în sistemul de justiţie raportul
fapte-valori sociale. Continuând doctrina weberiană, pozitivismul juridic susţine
că numai prin cunoaşterea nedescriminării indivizii pot ajunge la dreptate, astfel
că, odată parcursă treapta ideonomică se poate atinge şi treapta politonomică.
Numai dacă, prin ipoteză, ar exista o conştiinţă universală cu privire la un set de
norme unanim acceptate cu privire la nedescriminare, atunci, din punct de
vedere ideonomic, nici o lege nu poate fi considerată incorectă. Plecând de la
această ipoteză L. Strauss afirma că în absenţa unor criterii exterioare celor
acceptate de societate, critica socială ar fi conceptual imposibilă. Demosnomia
relevă tocmai faptul că aceste criterii pot legitima sistemul juridic care se află în
căutarea nedescriminării şi pot fundamenta sistemul politic, care se află în
căutarea echităţii sociale. În teoria dreptului justiţia este nediscriminatorie
pentru simplul motiv că asigură echitatea socială indiferent de instituţiile
juridice, sau non juridice, care realizează actul de justiţie. În acest sens este
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simptomatică instituţia medierii care realizează o formă de justiţie socială cu
mijloace extrajudiciare, dar care naşte problema corectitudinii politice a soluţiilor
adoptate. Este evident că sub aspect politonomic o soluţie adoptată prin
înţelegerea părţilor nu poate avea caracter statal, ci privat, ceea ce înseamnă că
statul recunoaşte posibilitatea unei justiţii paralele. În plus, din perspectiva
politonomiei medierea ca tip de justiţie paralelă cu justiţia statală pune problema
corectitudinii sociale a soluţionării conflictelor de către mediatori care nu fac
parte din categoria magistraţilor, cu mijloace şi proceduri din afara sistemului
juridic. Întrucât este greu de făcut distincţia între corectitudinea socială a
medierii şi corectitudinea juridică a soluţionării unui conflict, trebuie acceptat
faptul că singurul criteriu posibil rămâne cel politonomic, şi anume criteriul
utilităţii sociale a actului de mediere.

Nediscriminarea, în sens politonomic, nu înseamnă doar dreptul unei
persoane de a se adresa justiţiei, ci şi dreptul acelei persoane de a avea parte de o
justiţie echitabilă. După cum cerea Rousseau, ”ceea ce nimeni nu trebuie să pună
în discuţie este corectitudinea pe care au obligaţia s-o dovedească legislatorii ca un
corp de elită al oricărei societăţi democratice”. Deşi sintagma pare redundantă,
trebuie făcută distincţia între justiţia ca ideonomie, (sistem ideal de realizare a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale) şi justiţie ca politonomie, (ca sistem de
garantare a egalităţii politice a indivizilor) necesară exercitării drepturilor.
Fenomenologia dreptului relevă faptul că accesul la justiţie nu presupune şi accesul
la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia; instituirea regulilor
de desfăşurare a procesului precum şi reglementarea căilor ordinare sau
extraordinare de atac, sunt de competenţa exclusivă a legiuitorului, instituţie
reprezentativă a politocraţiei. Aşadar, pentru fenomenologia dreptului apare
evident necesitatea ca sistemul politico-juridic să garanteze atât dreptul de acces la
justiţie, cât şi dreptul de a beneficia de serviciile nediscriminării, dar mai ales
dreptul de a avea parte de o justiţie echitabilă. Accesul liber la justiţie nu poate fi o
garanţie constituţională suficientă a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale
dacă nediscriminarea nu este ea însăşi echitabilă. Din punct de vedere socionomic,
nediscriminarea poate asigura echitatea unui proces, dar nu poate asigura
înfăptuirea dreptăţii dacă sistemul politic nu garantează dreptul la justiţie. Desigur
că sintagma proces echitabil pare tautologică la nivel ideonomic deoarece, prin
definiţie, orice proces trebuie să asigure corectitudinea administrării probelor,
egalitatea de tratament în respectarea drepturilor părţilor, imparţialitatea
judecătorului şi celelalte condiţii impuse de sistemul juridic. Prin urmare, noţiunea
de proces echitabil este o creaţie a politonomiei în sensul că procesul este posibil
într-un sistem politic pentru că politocraţia asigură prin anumite instituţii juridice
corectitudinea procesului. La rândul său, dreptul la o justiţie echitabilă are caracter
politonomic, pentru că presupune în mod necesar, şi dreptul la un proces echitabil.
Ideonomic se poate imagina o justiţie echitabilă în afara unui proces; politonomic,
procesul echitabil asigură preeminenţa dreptului, prin importanţa politică pe care o
are corectitudinea nediscriminării într-o societate democratică. În acest sens
amintim art. 6 din Convenţia Europeană: “Orice persoană are dreptul la judecarea
în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o
instanţă independentă şi imparţială, instituită prin lege...”.
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În sens ideonomic jurisprudenţa promovează ideea corectitudinii dreptului
şi se materializează în efortul juriştilor de a promova principiul nedescriminării;
să nu omitem faptul că jurisprudenţa reflectă numai dimensiunea ideonomică a
dreptului spre deosebire de ordinea juridică în care se reflectă caracterul politic al
dreptului. Fenomenologia dreptului relevă că justiţia a determinat la nivel
ideonomic cursul istoriei prin deciziile pronunţate de tribunale în momentele
decisive ale evoluţiei societăţii, în special atunci când sistemul politic s-a
confruntat cu injustiţia socială. Jurisprudenţa a fost, şi este, profund marcată de
procesele politice, dacă nu cumva este mai corect să spunem că dreptul a fost
marcat de politizarea justiţiei. Dacă există o demoechitate ca tip de
nediscriminare politică atunci trebuie recunoscut şi meritul magistraţilor care au
administrat această justiţie. Jurisprudenţa demonstrează că dreptul este, în
acelaşi timp instrumentul, dar şi efectul confruntării dintre politică şi drept; de
aceea în momentele în care evoluţia societăţii devansează instituţiile de drept,
jurisprudenţa se adaptează realităţii mai înainte ca ordinea juridică să fie
modificată, în scopul de a salvgarda justiţia. Deşi adaptarea jurisprudenţei la
realitatea socială este corectă socionomic, ea este incorectă politonomic din cauza
faptului că încalcă ordinea juridică. Problema corectitudinii politice se pune şi în
cazul în care legea nu prevede toate situaţiile posibile, dar jurisprudenţa intervine
pentru înfăptuirea nediscriminării şi pune în concordanţă faptele cu legislaţia. La
fel de problematică pentru fenomenologia dreptului este respectarea
nediscriminării în cazurile în care jurisprudenţa este, la rândul ei, depăşită de
modificările permanente ale legislaţiei. Se impune aşadar, după cum afirmă L.
Bruhl, ca juriştii să studieze mediul social pentru a vedea dacă regula de drept se
aplică, în ce măsură se aplică şi să evalueze care sunt motivele apariţiei normei,
care este eficacitatea sa şi dacă nu a căzut în desuetudine.

Justiţia socială este expresia nediscriminării politice atâta timp cât ea se
realizează prin intermediul instituţiilor juridice; numai acestea pot reglementa
raporturile dintre persoane în scopul instaurării ordinei sociale. Problema
echităţii sociale, ca expresie a nediscriminării politice ne interesează din
perspectiva raportului dintre politică şi justiţie. În primul rând, la nivel
ideonomic, justiţia socială se distinge de echitatea socială, prin faptul că
nediscriminarea este libertate în actul de dreptate, în timp ce echitatea este
nedescriminare în manifestarea libertăţii. În al doilea rând, din punct de vedere
socionomic, justiţia socială este obligată să distribuie echitatea în cadrul unui
sistem social inechitabil fără a face nicio discriminare între cei favorizaţi şi cei
defavorizaţi. În al treilea rând, din perspectivă politonomică, justiţia socială ar
trebui să asigure egalitatea ca principiu de corectitudine politică, în condiţiile în
care politocraţia instituţionalizează inegalitatea între guvernanţi şi cei guvernaţi.
Fenomenologic, justiţia socială, ca sistem de nediscriminare politică, ar fi aşadar
posibilă dacă şi numai dacă, politocraţia nu ar interveni nici anterior, nici
ulterior, actului de justiţie, ceea ce înseamnă, în ultimă instanţă, recunoaşterea
puterii judecătoreşti de către puterea politică. Cu alte cuvinte, justiţia socială ca
egalitate între indivizi se poate realiza numai dacă are un suport politonomic, o
normă politică de securitate, care să garanteze obligaţia politocraţiei de a respecta
legea chiar şi atunci când se referă la ea însăşi. Ceea ce este important din
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perspectiva corectitudinii politice în cazul nediscriminării este aprecierea
caracterului său democratic, altfel spus după modul în care nediscriminarea
produce efecte sociale echitabile sau inechitabile. Prin urmare, egalitatea ca
principiu al nediscriminării sociale este corectă din perspectivă ideonomică, dar
este lipsită de valoare politonomică, atâta timp cât nu se materializează în actul
de justiţie. Putem adăuga la teoria corectitudinii politice a nediscriminării
afirmaţia lui Alexis de Tocqueville că democraţia depinde de modul în care
politocraţia reuşeşte să concilieze spiritul egalităţii cu cel al libertăţii. Să nu
omitem şi opinia lui Tocqueville cu privire la faptul că egalitatea poate genera
două tendinţe: prima, care îi conduce pe oameni spre independenţă şi-i poate
împinge dintr-o dată către anarhie; cealaltă, care îi conduce pe un drum mai lung
şi mai tainic, dar mai sigur, spre servitute.

Fenomenologia politică a dreptului relevă faptul că nediscriminarea politică se
realizează şi ca tip de justiţie comunitară, ca instituţie ce distribuie dreptatea în
interiorul unei comunităţi, justiţie distinctă şi opozabilă, atât faţă de justiţia de stat,
cât şi de faţă de justiţia privată, de tipul legii talionului. Exempli gratiae modelul de
justiţie comunitară din Noua Zeelandă, care permite participarea familiei la
realizarea actului de justiţie, alături de reprezentantul poliţiei şi al unui consilier
pentru minori. Modelul Waga de justiţie comunitară constă într-o serie de întruniri,
mediate de un ofiţer de poliţie, între autorul infracţiunii şi victimă. Modelul Canberra
de justiţie comunitară foloseşte procedura Waga, dar fără prezenţa victimei. Din
punct de vedere ideonomic justiţia comunitară defineşte administrarea
nedescriminării în cazul actelor care pun în pericol existenţa comunităţii sau a
conducătorilor politici ai comunităţii prin intermediul unei jurisdicţii acceptate tacit
de către cetăţeni şi stat. Din punct de vedere socionomic justiţia comunitară
abordează delictele sociale ca efect al relaţiilor interpersonale şi/sau al
intercondiţionării sociale şi funcţionează ca o instituţie socială menită să repare răul
provocat şi să refacă relaţiile deteriorate la nivelul comunităţii. Acest tip de
distribuţie a nedescriminării numit justiţie comunitară cuprinde instituţii sociale,
norme şi proceduri de mediere, forme de negociere, înţelegeri extrajudiciare şi chiar
acordarea unor recompense către victime. Corectitudinea justiţiei comunitare este
asigurată prin faptul că persoanele (fizice sau juridice) responsabile de aplicarea legii
sunt instruite (sau evaluate) cu privire la folosirea adecvată a autorităţii pe care o
exercită, în aşa fel încât să nu existe grupuri sau persoane discriminate. Din
perspectivă politonomică trebuie precizat că statul recunoaşte justiţia comunitară şi,
în cazul în care comunitatea n-ar putea realiza acest tip de justiţie, se poate recurge la
justiţia statală. Pentru fenomenologia dreptului este importantă în primul rând
semnificaţia politonomică a nediscriminării comunitare deoarece ea implică
participarea la înfăptuirea actului de justiţie atât a statului, cât şi a comunităţii.
Fenomenul este politic prin excelenţă deoarece sistemul nediscriminării comunitare
reflectă o formă de transfer a autorităţii judecătoreşti din sfera publică, în sfera
privată. Justiţia comunitară încearcă să reconcilieze la nivel ideonomic libertatea
individului cu normativitatea juridică, iar la nivel socionomic, să pună de acord
drepturile „naturale” cu constrângerile sociale. În acest sens justiţia comunitară se
adresează atât structurilor sociale interiorizate ale individului, cât şi structurilor
sociale instituţionalizate de stat. Este evident că politocraţia preferă transferul actului
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de justiţie de la nivel statal, la nivelul comunităţilor locale, pentru a reduce gradul de
răspundere a statului faţă de obligaţia de a asigura echitatea socială. După cum susţin
o serie de autori, justiţia comunitară presupune o serie largă de metode, de la
acţiunile preventive, tratamente care pot include atât intervenţii psihoterapeutice la
nivelul psihicului, cât şi acţiunea politică la nivel structural.

Nediscriminarea politică ridică şi problema corectitudinii aşanumitei justiţii
restauratoare, ca formă de realizarea a dreptăţii sociale de către instituţii
nonjuridice, prin participarea directă a părţilor implicate într-un conflict, cât şi a
reprezentanţilor statului şi/sau ai comunităţilor locale, în vederea găsirii unei
soluţii care să repare prejudiciile cauzate printr-o faptă ilicită. Scopul socionomic
al justiţiei restauratoare constă în restabilirea şi/sau vindecarea victimelor,
îmbunătăţirea relaţiilor dintre victimă şi infractor, responsabilizarea infractorilor,
refacerea relaţiilor din comunitate. Justiţia restauratoare se fundamentează pe
teoria lui E. Durkheim, după care există un drept represiv, care afectează
persoana şi un drept restitutiv, care obligă persoana să repare un prejudiciu şi
care exprimă de fapt ideea de justiţie. Desigur că justiţia restauratoare are şi o
semnificaţie politonomică în cazul în care iniţiativa judiciară este aprobată de
autorităţile publice, pentru a implica infractorul în refacerea, compensarea sau
restabilirea situaţiei materiale, sociale sau psihice a victimei ca urmare a răului
pricinuit prin fapta lui ilicită. Din unghiul de vedere al fenomenologiei politice a
dreptului, justiţia restauratoare acţionează pentru refacerea relaţiilor sociale
afectate de un delict şi recunoaşte faptul că justiţia trebuie să satisfacă nevoile şi
responsabilităţile tuturor părţilor implicate: victime, infractori şi comunitate.

Nediscriminarea politică se pune în discuţie ori de câte ori trebuie soluţionat
conflictul dintre drept, ca ansamblu de instituţii ce reflectă o justiţie
transcendentă şi politic, ca ansamblu de instituţii de comandă şi control social.
Din punct de vedere ideonomic nu poate exista nicio diferenţă între justiţia
politică şi alte tipuri de justiţie din moment ce principiile echităţii,
nedescriminării şi imparţialităţii sunt identice. Din perspectivă socionomică se
poate accepta, lato sensu, faptul că stabilitatea dreptului este garantată
(susţinută) de perenitatea principiilor de echitate socială. Politonomic însă,
stabilitatea dreptului depinde mai mult de justeţea (corectitudinea) politică decât
de justiţia socială. Dacă am accepta existenţa unui tip de justiţie politică, ar
trebui să acceptăm de fapt că există mai multe forme ale corectitudinii în drept:
una aplicabilă persoanelor politice şi alta pentru persoanele non-politice. După
cum susţine J. Rawls, obligaţia politică este un concept care se aplică numai
legislatorilor; toţi ceilalţi nu au aceste obligaţii, ci doar îndatoriri naturale.
Responsabilităţile, spre deosebire de obligaţii, “se aplică în cazul nostru fără să se
ţină seama de actele noastre voluntare”. Chiar dacă am lua în considerare
criteriul naturii politice a infracţiunii nu s-ar putea justifica o formă de justiţie
politică atâta timp cât, în sens larg, toate infracţiunile contra ordinii sociale au, în
ultimă instanţă, substrat politic. Sintagma de justiţie politică nu poate fi
argumentată în plan ideonomic întrucât numai noţiunea de justiţie ţine de
raţiunea juridică; în plan socionomic atât justiţia, cât şi politica, sunt fenomene
sociale cu caracter temporar, aflate în continuă transformare; în fine, în plan
politonomic distribuirea dreptăţii de către o instituţie politică ar exclude justiţia
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şi viceversa, realizarea justiţiei ar exclude intervenţia politicului. În fine,
corectitudinea (ca şi incorectitudinea) politică a nediscriminării poate fi analizată
prin modul în care ea îşi exercită funcţia de control, fie în cazurile în care este
antrenată răspunderea guvernaţilor pentru abuzurile de putere, fie dimpotrivă,
prin apărarea guvernanţilor faţă de atacurile celor care se opun puterii. În acest
sens M. Bastide afirma că există o tendinţă de normalizarea a raportului dintre
drept şi politică, precum şi pentru “direcţionarea” politicului prin drept.
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Rezumat: În România, potrivit datelor provizorii ale recensământului din anul 2011,
populaţia de etnie romă reprezintă 3,2% din totalul populaţiei. După anul 1990, s-au înfiinţat
multe asociaţii neguvernamentale şi formaţiuni politice ale romilor care au ca scop creşterea
gradului de integrare în societate, dezvoltarea şi promovarea identităţii şi valorilor etniei rome.
Aceste asociaţii au derulat şi au în continuare o serie de proiecte preponderent în domeniile
formării profesionale şi antreprenorial. Principalele probleme legate de etnia romă se referă la:
accesul pe piaţa muncii datorat nivelului educaţional scăzut, a gradul crescut de analfabetism, a
numărului mic de persoane care au diplome care să-i facă eligibili, şi competitivi pe piaţa muncii.
Lipsa unui loc de muncă conduce la imposibilitatea de a avea un statut social care să poată le
oferi o asigurare de sănătate, condiţii de locuit care să nu ajungă la sărăcia extremă. În contextul
actual se impune o abordare diferită a problematicii educaţiei şi formării profesionale a
populaţiei de etnie romă din România. Este necesară implicarea grupurilor de interese în acţiuni
concertate şi variate ca metodologie care să conducă la schimbarea mentalităţilor atât la nivelul
liderilor cât cu efecte vizibile asupra structurii organizatorice a acestei comunităţi. Orchestrarea
acestor acţiuni necesită o justă măsură pentru a nu atenta la elementele culturale identitare care
îi individualizează.

Cuvinte cheie: minoritate, educaţie, formare, inserţie.

Introducere
Populaţia de etnie romă a fost semnalată în Europa pentru prima dată în

evul mediu secolul al X-lea. Originari din India, romii au străbătut Persia,
Armenia, Imperiul Bizantin, ajungând până în Valahia şi Moldova în cadrul
mişcării de migraţie a tătarilor.

Încă din evul mediu romii au fost împărţiţi în categorii în funcţie de stăpânul
pe care-l aveau şi în funcţie de muncile pe care le prestau. Prima clasificare a
acestora îi împărţea în sclavi domneşti, ţigani de ogor, sclavi de curte, sclavi
gospodăreşti şi sclavi mănăstireşti [1]. În anul 1842 se înregistrează primele
cazuri izolate de eliberare a romilor din sclavie, urmând ca din anul 1864,
domnitorul ales al Moldovei şi Ţării Româneşti să pună capăt oficial sclaviei
romilor.

Conform datelor publicate de către Elena Zamfir şi Catalin Zamfir în cartea
“Ţiganii între ignorare şi îngrijorare” există următoarele categorii de romi:
argintarii - specializaţi în confecţionarea de podoabe, cocalarii - specializaţi în
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fabricarea de obiecte din oase de animale (piepteni, mânere, ornamente etc.),
căldărarii - specializaţi în confecţionarea de căldări, tigăi, oale şi alambicuri din
aramă şi din aluminiu, florarii - specializaţi în comerţul cu flori, fierarii -
specializaţi în confecţionarea de unelte şi obiecte din fier, gaborii - specializaţi în
comerţ, tinichigerie, profesii moderne, geambaşii - specializaţi în comerţul cu cai,
lăutarii - specializaţi în muzică, rudarii - specializaţi în căutarea şi prelucrarea
aurului şi a lemnului şi culesul fructelor de pădure, spoitorii - specializaţi în
spoirea (cositorirea) de vase, cerşitul, ursarii - specializaţi în dresarea urşilor,
vătraşii - specializaţi în diverse munci pe lângă curţile boiereşti sau mănăstiri,
lucrători în agricultură [3].

În România, potrivit rezultatelor provizorii ale recensământului din anul
2011 au fost înregistrate un număr de 19.042.936 de persoane din care 3,2%
reprezintă populaţia de etnie romă. Cele mai mari concentrări de comunităţi de
romi sunt concentrate în judeţele: Mureş-8,8%, Călăraşi-8.1%, Sălaj-6,9%, Bihor-
6,1% şi doar 1,1% în judeţul Botoşani [10].

Analizând datele statistice se constată o creştere constantă a populaţiei de
etnie romă din România: în anul 1956 - 104.216 (0,6%), în anul 1966 - 64.197
(0,3%), în anul 1977- 227.398 (1,05%), în anul 1992 - 409.723 (1,8%), în anul
2002-535.250 (2,5%), în anul 2011: 619.007 (3,25%) [15].

Organizaţii implicate în proiecte destinate etnicilor romi
După 1990 s-au înfiinţat multe asociaţii neguvernamentale şi formaţiuni

politice ale romilor care au ca scop creşterea gradului de integrare în societate,
dezvoltarea şi promovarea identităţii şi valorilor etniei rome. Aceste asociaţii au
derulat şi au în continuare o serie de proiecte preponderent în domeniul formării
profesionale. Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă Centrul European pentru
Integrarea şi Promovarea Romilor. Acesta are în prezent în curs de implementare
următoarele proiecte: ”Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în
menţinerea locurilor de muncă”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; axa prioritară 2 - perioada de
implementare aprilie 2012 - martie 2014, prin care 500 de persoane vor fi
informate cu privire la oportunităţile de calificare şi conştientizarea beneficiilor
participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă, 180 de
persoane vor beneficia de consiliate profesională individuală, 110 de persoane vor
urma cursuri de calificare; “Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul
rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, finanţare prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa
prioritară 5 - „Promovarea măsurilor active de ocupare”, perioada de
implementare mai 2011 - aprilie 2013, prin care 750 de persoane vor beneficia de
informare specifică, 450 de persoane vor fi consiliate individual, 40 de persoane
urmează cursul de iniţiere în tehnologia informaţională şi cursul de educaţie
antreprenorială, 20 de persoane vor fi autorizate ca Persoană Fizică Autorizată -
PFA, pentru a desfăşura o activitate pe cont propriu.

Dintre proiectele care s-au finalizat menţionăm: “Informare şi consiliere
profesională în centre urbane mici şi mediu rural“, perioada noiembrie 2010 -
octombrie 2012, au beneficiat de informate 1200 de persoane, 40 de persoane au
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fost autorizate ca Persoană Fizică Autorizată – PFA; “Centre multifuncţionale de
informare şi consiliere profesională”, perioada noiembrie 2010 - octombrie 2012,
proiect prin care 1000 de persoane au fost informate, 600 de persoane au
beneficiat de informare şi consiliere individuală, 120 de persoane au fost
calificate, 21 de persoane au urmat cursul de iniţiere în tehnologia informaţională
– IT, 21 de persoane au beneficiat de cursul de educaţie antreprenorială, - 21 de
persoane au fost autorizate ca Persoană Fizică Autorizată – PFA; “Primul pas în
căutarea unui loc de muncă”, perioada ianuarie - noiembrie 2009, grup ţintă
format din 30 de persoane calificate, “Sănătatea mai presus de toate”, perioada
ianuarie - noiembrie 2009, program de informare pentru persoanele de etnie
rroma care nu au acces la un serviciu de asistenta medicala, “Tinerii romi,
promotori ai schimburilor culturale transfrontaliere”, perioada august 2008 -
august 2009, scopul proiectului a fost acela de a promova schimburile culturale
între tinerii de etnie romă din zonele de graniţă Dolj şi Vidin, “Romi doljeni
cetăţeni europeni”, derulat în anul 2008, proiect a având ca scop îmbunătăţirea
situaţiei romilor din judeţul Dolj în vederea promovării incluziunii sociale a
romilor, “Facilitate inclusion on the labor market for Romani women”, proiect
desfăşurat în anul 2008 prin care s-au organizat cursuri de calificare pentru
femeile rome [14].

Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR) este o reţea de asociaţii
neguvernamentale rome, fondată în anul 2006 la iniţiativa a peste 20 de asociaţii
şi fundaţii rome şi activişti romi de marcă din România. Misiunea alianţei este
promovarea valorilor şi practicilor democratice, respectarea drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale ale omului, a drepturilor economice, sociale şi culturale
ale minorităţii romilor în context naţional şi european. Conform informaţiilor
postate pe sit-ul ACRR, aceasta numără 24 de ONG-uri din 12 judeţe ale ţării.
Potrivit declaraţiilor directorului executiv Alianţa Civică a Romilor din Romania,
Rahela Daniela Dadu, ACRR este o organizaţie umbrelă pentru 44 de ONG-uri
rome [4].

În anul 2010 ACRR, împreună cu experţi din cadrul reprezentanţei UNICEF
România a elaborat un document cu caracter de propunere de revizuire a
proiectului legii învăţământului cu propuneri privind introducerea de
reglementările care vizează transformarea şcolii româneşti într-un incubator de
interculturalitate benefic deopotrivă tuturor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale şi ai populaţiei majoritare [4]. Alianţa Civică a Romilor din România a
realizat pe parcursul anului şcolar 2010 - 2011 proiectul „Învăţăm pentru viaţă”,
finanţat de reprezentanţa UNICEF România. Acest proiect îşi propune să
deruleze o campanie de informare în 24 de comunităţi de romi din 12 judeţe din
România. Comunităţile de romi cuprinse în proiect provin din judeţele: Arad,
Bacău, Botoşani, Braşov, Caraş Severin, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Mehedinţi,
Sibiu, Tulcea, Vrancea. Scopul proiectului a constat în informarea familiilor de
romi despre importanţa şi oportunităţile participării la educaţie a copiilor romi şi
ai sprijini pe aceştia să se înscrie la şcoală, în vederea reducerii abandonului
şcolar[4]. Un alt proiect iniţiat şi derulat de Alianţa Civică a Romilor din România
este ”Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toţi pe piaţa muncii” proiect
cofinanţat din Fondul Social European "Programul Operaţional Sectorial



105

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni", cofinanţat
prin Fondul Social European, pentru o perioadă 14 luni, noiembrie 2010 -
decembrie 2011. Obiectivul proiectului a constat în dezvoltarea capacităţii de
ocupare a persoanelor inactive şi a celor în căutarea unui loc de muncă în
regiunea Sud Vest Oltenia. Au fost vizate 2000 de persoane din judeţele Dolj,
Mehedinţi şi Gorj. Rezultatele programului au constat în: formarea profesională a
100 de persoane şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, dezvoltarea planului
individul în carieră pentru 200 de persoane, acordarea de asistenţă în demararea
unor activităţi independente pentru 20 de persoane, asistenţă în realizarea de
planuri de afaceri pentru 20 de persoane, sprijin în demararea a 5 activităţi
independente. Partida Romilor «Pro Europa» a implementat şi finanţat din
Fondul Social European POS-DRU 2007-2013, un proiect pe domeniul de
intervenţie,”Promovarea economiei sociale”, ”Antreprenoriatul social, o şansă
pentru comunităţile de romi”. Acest proiect urmăreşte informarea populaţiei de
etnie romă asupra avantajelor pe care le oferă economia socială prin
antreprenoriatul social, conştientizarea importanţei voluntariatului, acordarea de
sprijin în dezvoltarea unei activităţi pe modelul PFA, SRL, asocierea în cadrul
unei cooperative [13]. Printre asociaţiile implicate în procesul de formare pentru
minoritatea romă se numără şi Asociaţia Profesioniştilor Romi în domeniul
medical care are o ofertă bogată în domeniul formării profesionale. Cursurile
autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) cuprind următoarele
meserii: infirmieră, autopsier, bonă, brancardier, lucrător social în comunitate,
lucrător social în servicii rezidenţiale pentru copii, mediator sanitar [5]. Printre
asociaţiile preocupate de problema minorităţilor şi în special de etnia romă se află
şi Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret (IBZ) din Sighişoara
înfiinţată în anul 2000. Scopurile asociaţiei constau în promovarea diversităţii
culturale, dialogului intercultural, interacţiunii sociale şi convieţuirii armonioase
a diferitelor comunităţi etnice în regiunile României. Aceste scopuri sunt realizate
prin proiecte culturale şi sociale cu metode non-formale şi artistice pe plan local,
naţional şi internaţional. Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret este o
entitate complexă care cuprinde şi o societate comercială (S.C. Inter Etnica S.R.L,
Sighişoara) care are în structură un hostel cu restaurant [6], Centrul de Formare
şi Integrare Profesională Curcubeu, un Culture Pub şi un Music Pub. Asociaţia
funcţionează într-o clădire monument istoric şi de arhitectură, Casa cu Şindrilă
care a fost renovată, reabilitată prin primul proiect între 2000-2003 de
Guvernului R.F. Germania, prin Institutul pentru Relaţii Culturale Externe (IFA)
din Stuttgart, în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa Centrală şi de Sud-
Est. În prezent, C.E.I.T. se autofinanţează. Asociaţia oferă: programe
educaţionale, programe culturale şi de formare a competenţelor interculturale,
programe sociale pentru integrarea comunităţilor etnoculturale dezavantajate,
campanii de informare, programe pentru tineret, servicii de cazare şi alimentaţie,
programe de formare profesională.

Cel mai amplu eveniment, care a intrat în peisajul cultural naţional îl
reprezintă Festivalul Interetnic ProEtnica. Partenerii cei mai importanţi ai
asociaţiei sunt: SOS - Kinderdorf e. V. Niederrhein, Germania, Primăria
municipiului Sighişoara, Asociaţia Turistică, Sighişoara, Fundaţia Beraca
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Sighişoara, S.C. Editura Intact S.R.L., Bucureşti, Suplimentul de bucătărie al
Jurnalului Naţional şi Partida Romilor din Sighişoara [8].

Un rol important îl are centrului „Curcubeu – Centru de formare şi Integrare
Profesională”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
2007-2013, „Investeşte în Oameni”. Obiectivul general al proiectului constă în
crearea unei structuri de economie socială pentru formarea şi integrarea
profesională a tinerilor dezavantajaţi social din perspectiva originii etnice, a
situaţiei economice sau a nivelului redus de educaţie şcolară. Programul este
realizat pe o perioadă de 24 de luni, prin crearea unui centru de integrare
profesională oferind formare profesională în domeniul turismului, consiliere,
asistenţă socială şi cursuri de formare a competenţelor cheie pentru dezvoltarea
personală şi profesională a 20 de tineri cu vârsta între 18-24 de ani, precum şi
asistenţă pentru obţinerea unui loc de muncă. Dintre tinerii beneficiari, 75% sunt
de etnie romă, reflectând nivelul crescut de risc al excluziunii sociale în rândul
acestei etnii, faţă de restul populaţiei. În anul 2012 în cadrul Galei Premiilor
Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism Jurnalul Naţional premiază şi
Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret (IBZ) din Sighişoara
oferind premiul reprezentantului acestuia Folker Reiter, cetăţean german [11].

Situaţia romilor din România sub aspectul nivelului de educaţie şi
al absorbţiei pe piaţa muncii

Dintre toate minorităţile din România comunitatea romă are cel mai scăzut
nivel de educaţie. Acest fapt este demonstrat şi prin procentul mare de
analfabetism înregistrat în anul 1993 în cadrul comunităţii: 44% bărbaţi şi 59%
femei [3]. Condiţia minimă pentru angajare o reprezintă pragul de opt clase
gimnaziale, puţini dintre romi având acces, din acest motiv, la piaţa forţei de
muncă. Mulţi cetăţenii de etnie roma nu reuşesc să termine clasele primare cu
atât mai puţin să finalizeze cursurile liceale sau universitare. Lipsa educaţiei
minime de opt clase reduce capacitatea de a obţine un loc de muncă, de a avea o
asigurare medicală şi ajutor de şomaj. Există însă câteva excepţii de la aceste
reguli în cazul celor care optează pentru a se forma într-una din meseriile
tradiţionale [2].

Începând din 1990, s-a acordat o atenţie sporită pregătirii profesorilor de
etnie roma în cadrul şcolilor normale din Bucureşti, Târgu Mureş şi Bacău. Din
acelaşi an elevii romii puteau opta pentru studierea limbii şi literaturii romanii.

Administraţia locală este preocupată şi ea pentru realizarea de programe de
formare profesională pentru etnia romă. Un astfel de exemplu este Primăria
Sectorului 4 Bucureşti şi Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă Sector 4
care organizează cursuri gratuite de formare profesională în meseriile de operator
mase plastice, croitor şi instalator [9].

Şefi guvernelor din Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia,
Muntenegru, România, Serbia şi Slovacia au lansat în februarie 2005 programul
”Deceniul de incluziune a romilor 2005-2015” şi adoptarea declaraţiei
DecadeWatch (Monitorizarea Deceniului de Incluziune a Romilor). DecadeWatch
reprezintă evaluarea coaliţiilor de organizaţii ale societăţii civile rome din 12 state
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participante la iniţiativa internaţională ”Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-
2015”. Echipa DecadeWatch România este reprezentată de reţeaua de advocacy
Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR), organizaţie independentă şi
apolitică. Programul Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015 este sprijinit
de Institutul pentru o Societate Deschisă şi de Banca Mondială [12]. Misiunea
DecadeWatch este de a sprijini implementarea măsurilor socio-economice vizând
integrarea socială a romilor din ţările participante la program, prin monitorizarea
susţinută a politicilor şi a legislaţiei dezvoltate de guvernele care şi-au asumat
angajamentul să dezvolte politici în beneficiul cetăţenilor romi din ţările lor.
Reţeaua de advocacy a ONG-urilor rome din Asociaţia Alianţa Civică a Romilor
din Romania / DecadeWatch România are ca scop central îmbunătăţirea
politicilor publice care-i vizează pe romi şi împuternicirea societăţii civile rome
din România Metodologia în vederea realizării Raportului DecadeWatch.
Evaluările intermediare ale Deceniului de Incluziune a Romilor se bazează în
principal pe analiza datelor oferite de un eşantion de 82 experţi sau decidenţi,
romi sau neromi, din instituţiile administraţiei publice locale şi centrale din
România, precum şi din sectorul neguvernamental rom, cercetători, politicieni şi
alţi actori relevanţi, activ implicaţi în proiecte derulate la nivel local, vizând
reducerea decalajelor de ordin social cu care minoritarii romi din Romania se
confruntă cotidian. Astfel se realizează periodic o anchetă sociologică pe bază de
chestionar şi analiză secundară a datelor. Eşantionului format din cele 82 de
respondenţi provin din 15 judeţe, 7 regiuni de dezvoltare din România.
Respondenţii vizaţi pentru a participa la sondaj fac parte din cinci grupuri
diferite: 20 lideri municipali - reprezentanţi ai administraţiei publice din eşalonul
superior, primari, viceprimari etc., reprezentând localităţi cu populaţie locală
considerabilă de origine romă; 14 cercetători cu experienţă în problematica
romilor din institutele de cercetare, departamente universitare de sociologie,
ştiinţe politice etc.; 14 experţi în problematica romilor din partidele politice
parlamentare; 17 lideri civici romi - lideri de ONG-uri rome nemembre ale
Alianţei Civice a Romilor din România; 17 reprezentanţi guvernamentali din
ministere, agenţii, prefecturi, funcţionari care se ocupă de politicile generale
referitoare la romi sau coordonatorul Deceniului. Analiza secundară de date se
bazează pe analiza şi interpretarea informaţiilor din chestionarele aplicate
respondenţilor, corespunzătoare percepţiei celor 5 tipuri de practicieni din
domeniul incluziunii sociale a romilor şi pe analiza datelor furnizate de alte
rapoarte realizate pe tema incluziunii sociale a romilor din România. Prima
evaluare a fost realizată în anul 2007 pentru primii doi ani, urmată de cea de-a
doua în anul 2008 [12].

În raportul DecadeWatch 2010 se estimează că populaţia de etnie romă din
România se situează între la 1,8 – 2,5 milioane. Aceasta se confruntă cu probleme
semnificative legate de: ocuparea forţei de muncă, accesul scăzut la educaţie,
gradul scăzut de studii, nivelul crescut de analfabetism, lipsă de competenţe care
să-i facă competitivi pe piaţa muncii, accesul scăzut la muncă, discriminare
generalizată, starea precară a sănătăţii, condiţii precare de locuit şi sărăcie
extremă. Mulţi dintre romi nu au acte de identitate şi, în consecinţă, accesul
oficial la muncă le este din start limitat. Statisticile arată că, la nivelul anului
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2009, doar 22,9% dintre romi sunt activi pe plan economic, iar dintre aceştia,
numai 71,5% sunt ocupaţi în economia oficială. Potrivit statisticilor anului 2007
s-a constatat că unul dintre grupurile de minorităţi cel mai afectat de fenomenul
sărăciei este cel al etniei romilor, înregistrând o rată a sărăciei absolute de
aproape cinci ori mai mare faţă de valoarea înregistrată la nivel naţional. Iar asta
într-un an de creştere economică. In ceea ce priveşte sărăcia extremă, 17,8% din
romi erau săraci. Se constată totuşi o reducere substanţială a proporţiei săracilor
în rândul romilor: dacă în anul 2003 circa 76,8% dintre romi erau săraci, această
pondere a scăzut la 48,5% în anul 2007” [12].

În ciuda eforturilor susţinute de îmbunătăţire a accesului la educaţie şi a
calităţii actului educaţional, se observă că sistemul de educaţie continuă să fie
inechitabil: „aproximativ 80% dintre tinerii neşcolarizaţi sunt romi, dintre care
38% sunt analfabeţi funcţional. Proporţia de copii romi înscrişi în învăţământul
primar este de 64%, faţă de 98,9% - media naţională” [16]. “Diferenţe
semnificative între educaţia populaţiei rome şi a populaţiei nerome se
înregistrează şi la nivelul educaţiei secundare şi universitare. Astfel, în cazul
grupei de vârstă 18-30 de ani, 9% dintre romi sunt absolvenţi de liceu şi 2%
absolvenţi de studii universitare, faţă de 41%, respectiv 27% în cazul populaţiei
nerome” [16]. De asemenea, neparticiparea şcolară a persoanelor din grupa de
vârstă 14-17 ani este 11% în cazul romilor, faţă de numai 3,2% în cazul tinerilor de
alte etnii. Principalele probleme care afectează cu precădere tinerii romi sunt
neparticiparea şcolară, abandonul şcolar propriu-zis, abandonul şcolar mascat,
repetenţia, segregarea şcolară şi absenţa elementelor de interculturalitate din
programele de studiu. Şcoala nu ţine seamă de specificul cultural al comunităţii
de origine a elevilor, nu oferă minorităţilor etnice şi religioase posibilitatea de a se
regăsi în conţinutul cursurilor, nu promovează diversitatea şi multiculturalismul,
iar atunci când o face, o face inegal şi imprecis. La aceste condiţii se adaugă
rasismul unor cadre didactice şi elevi majoritari sau stereotipurile. [12].

Dată fiind absenţa unor date şi indicatori substanţiali şi sistematici cu privire
la rezultate, acest exerciţiu pune accent numai pe contribuţii: Ce a făcut guvernul
României în ultimii 5 ani de la lansarea programului ”Deceniul de incluziune a
romilor 2005-2015”? Care este percepţia, reprezentanţilor societăţii civile, a
experţilor, politicienilor locali, a reprezentanţilor administraţiei publice locale, a
serviciilor deconcentrate şi descentralizate şi ai societăţii civile cu privire la
progresul înregistrat în cadrul programului. DecadeWatch trece în revistă o serie
de aspecte generale evidenţiind: existenţa şi calitatea unor planuri de acţiune
pentru program, inclusiv modul cum acestea sunt puse în practică,
disponibilitatea datelor necesare pentru a putea realiza rapoarte privind
progresele înregistrate; capacitatea structurilor instituţionale pentru punerea în
aplicare a obiectivelor programului; adoptarea de măsuri în cele patru domenii
prioritare ale programului. Ca şi primele două rapoarte, această ediţie a
raportului DecadeWatch nu are ca scop măsurarea impactului şi a schimbărilor
reale survenite în viaţa de zi cu zi a romilor [12].

Concluzii
Analizând informaţiile existente în acest moment putem concluziona că

există un cadru legal adecvat desfăşurării la toate nivelurile a procesului de
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învăţământ pentru populaţia de etnie romă. Există foarte multe programe şi
proiecte finalizate sau în curs de derulare pentru minoritarii romi din România,
realizate atât ale ONG-urile romilor cât şi în parteneriat cu alte entităţi. Aceste
programe vizează informarea segmentului ţintă cu privire la problematica
educaţiei, formarea profesională gratuită a romilor pentru meseriile tradiţionale
şi pentru alte domenii de activitate, urmărind creşterea gradului de ocupare a
romilor. În România accesul la învăţământ este liber, şi garantat pentru toţi
cetăţenii. Guvernul României, administraţia centrală şi locală acordă sprijin în
educaţie şi formarea profesională a romilor. Autorii raportului DecadeWatch
2010 recunosc că este necesară o abordare diferită a problematici identificate şi
supuse analizei pentru comunitatea romă din România. Este nevoie de acţiuni
concertate şi variate ca metodologie, pentru schimbarea mentalităţilor atât la
nivelul liderilor cât şi în profunzimea structurii organizatorice a acestei
comunităţi, fără a atenta le elementele culturale identitare care îi
individualizează. Centrul de greutate trebuie să se refere la avantajele pe care le
oferă educaţia în evoluţia personală şi a calităţii vieţii familiei şi a comunităţii, la
dezvoltarea voinţei de autodepăşire şi a voluptăţii de a se bucura pentru reuşita
prin propriile forţe. Liderii etniei rome trebuie să identifice acele personalităţi
rome cu putere de exemplu care pot fie implicate alături de instituţiile şi
organizaţiile preocupate de problematica romilor în proiecte economice şi
antreprenoriat social.
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ CA INSTRUMENT DE
FLEXIBILIZARE A CONCEPTELOR DE TOLERANŢĂ ŞI

DISCRIMINARE

Magdalena Dumitrana

Abstract: It is a commonplace the fact that the modernity contains important and fast
modifications in all the human life fields, including the instructional domain. if until now the role of the
school, of the formal instruction, seemed to be unquestionable, today appears a developing transfer of
many of the traditional school tasks to the non-formal education. It became obvious that the essential
information concerning the social norms, the life values, and the kind of the relationship accepted by
the society is conveyed today in a large measure, by the non-formal education institutions, especially
by mass-media. The impact is so strong that, through this type of education, the concepts are modified
in their content and even they depart from their initial significance. In this context, the present paper
approaches the notions of tolerance and discrimination.

Keywords: non-formal education, conceptual alteration, rights, mass-media, deviation.

Incongruenţa consensului social
Oricare societate, dacă privim istoric şi fiecare societate/comunitate, dacă ne

plasăm pe orizontală, este dominată de cel puţin două mari curente de idei, în
interiorul cărora există desigur, diferite variante, mai mult sau mai puţin
accentuate. unul dintre acestea este curentul ideologic-el reprezintă ideile de forţă
din societate, formulând direct ori implicit, obiectivele liderilor societăţii
respective. Folosim cuvântul “curent” în sensul său cel mai concret; deosebirea
este că, in loc de şuvoi de apă vorbim de şuvoi de idei. Efectul este acelaşi -
vulnerabilitatea celui aflat în acest şuvoi, aflat într-o situaţie incontrolabilă.
Expresiile “a te lăsa dus de apă, a te lăsa dus de curent” ilustrează exact situaţia
membrilor unei societăţi supuşi presiunii ideologice conducătoare. Cum se
construieşte această presiune şi cum funcţionează ea? Prin coordonarea diferiţilor
factori de influenţă psiho-socială, pentru a obţine comportamentul dorit din
partea membrilor societăţii. dar nu numai atât- pentru obţinerea convingerilor,
credinţelor necesare pentru mişcarea societăţii în direcţia proiectată.

Ideologia politico-financiară are nevoie de omogenitate în răspunsul social.
Această omogenitate nu are nimic de-a face cu reglementările civice şi morale, nici cu
o mişcare ascendentă, sprijinită instituţional, a conştientizării şi a conştiinţei sociale
a individului. De altfel acesta, membru obişnuit al comunităţii, nu este chemat, nici
măcar la nivel declarativ, aşa cum se întâmplă în ideologiile comuniste, să contribuie
la progresul societăţii. Nici vorbă. Lui i se cere un singur lucru: acceptarea ca bune şi
adevărate a normativelor impuse. Argumentul de bază este unul simplu şi simplist
totodată - odată ce individul acceptă aceste normative sociale, lucrurile merg bine
pentru el şi va reuşi să devină un pion necesar în angrenaj – fapt tradus prin loc de
muncă, salariu, asigurare socială, pensie. Nu acceptă aceste norme ori nu se
adaptează, evident, este eliminat într-un fel sau altul.

 Conf. univ. dr., Institutul Teologic Adventist Cernica, Facultatea de Teologie
Adventistă Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Socio-umane, e-mail
tas@institutadventist.ro, secretariat@institutadventist.ro
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Curentul ideologiei politice, sprijinit prin măsuri administrativ-juridice,
funcţionează de fapt, identic, în oricare societate. Deosebirile ţin mai degrabă de
modalităţile de prezentare; în socialism se afirmă că scopul este de fapt progresul
societăţii în ansamblu, iar individul trebuie să contribuie la binele colectiv. În
capitalism, discursul pune accent pe individ, pe reuşita sa, pe capacitatea de a
avea o recunoaştere cât mai largă. Este bine să e amintim însă permanent, că
vorbim despre ideologii-adică, vorbim despre cuvinte şi nu despre fapte reale.

Ideologiile sunt susţinute, am putea spune, din convingere, de categoria de
indivizi plasată în partea de sus a societăţii. Principiul este eminamente
egocentric: îmi merge bine, deci societatea este bună. Cu toate acestea, indivizii
acestei categorii constituie în general, o masă de manevră, interesată în a fi
manipulată şi care nu constituie în niciun caz sursa ideologică ori forumul
suprem al deciziei sociale. În schimb, ei formează cea mai disciplinată armată de
executanţi, având în vedere că propria identitate de sine este dată în mod exclusiv
de poziţia confortabilă care trebuie păstrată şi de ce nu, extinsă ascendent.

Dar în oricare societate există cel puţin un al doilea curent de idei, manifestat
la nivelul psihologiei sociale, al psihologiei colective împărtăşită de un număr
mult mai mare de membri ai societăţii. De această dată vorbim de cei care se
plasează în jumătatea de jos a reuşitei sociale. Indivizii acestei secţiuni au acelaşi
scop ca cei din prima: supravieţuirea la un nivel cât mai confortabil, pe baza
principiilor afişate de ideologia dominantă. Condiţiile sunt însă mult mai dificile
iar reuşita este mai degrabă singulară. Dacă la nivel individual oamenii încearcă
pe cât posibil, să se conformeze criteriilor de reuşită, la nivelul microgrupului
apare îndoiala; este un fel de înţelegere subconştientă a faptului că ideologia
impusă este în fapt, o iluzie, ori mai direct, o minciună.

Ceea ce se obţine astfel de la indivizii unei societăţi este un fel de schizofrenie
ideatică. Pe de-o parte, ei sunt născuţi într-o societate care se conduce deja după
principiile respective, ei găsesc deja valorile care exprimă reuşita. Copilul,
adolescentul, absoarbe prin toţi porii aceste criterii ale reuşitei sociale, iar în caz
de neadaptare, se blamează pe sine şi lipsa sa de capacitate. Aceasta se întâmplă
la nivelul conştientului. În acelaşi timp, la nivelul subconştientului, lucrurile se
petrec exact invers: individul „ştie” că ceea ce nu merge bine nu ţine de el; „ştie”
că ceea ce i se cere să gândească şi să execute este cumva, împotriva a ceea ce ar
trebui să gândească şi să facă. Evident, aceste procese neajungând în câmpul
conştiinţei, nu pot fi clarificate şi se transformă în manifestări emoţionale
depresive sau agresive.

Astfel, dacă partea de „sus” a societăţii este utilizată pentru promovarea
legislaţiei politico-ideologice guvernatoare, partea de „jos” devine uşor
manipulabilă în proiectarea exploziilor sociale.

Ambele manifestări sunt expresia unei congruenţe, a unei continuităţi sub
aparenţa disfuncţiei şi incongruenţei.

Aşa cum am spus, diferitele curente purtătoare sau nu de progres, se
regăsesc în orice societate; diferenţa faţă de zilele noastre este că aceste idei pot fi
impuse iar gândirea oamenilor direcţionată, într-o măsură infinit mai mare decât
în oricare altă perioadă istorică. Rolul principal îi revine din ce în ce mai mult
educaţiei nonformale, tot mai instituţionalizată şi utilizând toate tehnologiile
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moderne. În schimb, educaţia formală, şcoala, îşi pierde treptat din importanţă şi
din puterea de influenţare.

Adevăr şi fals. Căi de convingere
Fiecare societate din istorie cunoaşte, într-o măsură mai mare sau mai mică,

bătălia dintre diferitele tendinţe ideologice. Dar, aşa cum am precizat, ceea ce este
specific contemporaneităţii se referă la cantitate şi calitate. În epocile anterioare,
categorii mari de oameni rămâneau practic, în afara curentelor de schimbare;
pentru aceiaşi oameni, lumea se mişca încet, modificările apăreau progresiv şi nu
complet, existând un timp de adaptare care se putea întinde pe mai multe
generaţii. Epoca modernă nu mai permite însă această adaptare, căci ea se
grăbeşte. Instrumentul său, cel mai util şi cel mai ameninţător totodată,
capacitatea de comunicare tehnologică, brutalizează creierul uman, vieţile
indivizilor şi introduce violent noutatea. De cele mai multe ori această noutate
este temporară şi/ori nesemnificativă, dar răul este făcut iar individul, expus
permanent agresivităţii informaţiilor-informaţii in sensul cel mai larg, îşi pierde
nu atât capacitatea de apreciere corectă a datelor prezentate cât mai ales, voinţa
de a o face. dar, ca orice aptitudine neexersată, şi cogniţia îşi abandonează
calităţile, păstrând numai ceea ce este necesar pentru supravieţuirea zilnică-dacă
e posibil, o supravieţuire suportabilă. Acest fenomen se multiplică rapid şi cel
puţin în aşa numitele ţări „civilizate”, el cuprinde aproape toate categoriile de
populaţie.

În acelaşi timp, efectele se manifestă în profunzime – vorbim de psihicul
uman, dar şi diversificat. Ceea ce este comun – în această stare indusă şi asumată
de receptare, este încrederea că alţii iau deciziile şi de asemenea, uşurarea că nu
există nici o responsabilitate individuală în evaluarea acestor decizii. Această
predare cognitivă şi atitudinală este contrabalansată de un singur alt fapt:
existenţa unor regiuni întinse de sărăcie extremă, în care singura preocupare este
supravieţuirea biologică. Aşadar, aici nu vom găsi nici putere, nici voinţă de
împotrivire la una sau alta dintre ideologii, dar acest lucru nu mai este important,
întrucât în această situaţie apar alte mecanisme de control.

Abandonarea propriei vieţi în mâinile altora este deci, nu numai un fenomen
global, dar s-ar părea, chiar unul dintre scopurile bine definite ale aşa numitei
globalizări. În acest context, forţa de necontestat rămâne educaţia nonformală
exercitată îndeosebi prin canalele mass-media.

Acţiunile de formare şi modificare a opiniilor se manifestă programat, în
diferite arii şi modalităţi de impregnare mentală. O primă direcţie, formată cu
mult timp înainte de ceea ce considerăm a fi zilele noastre, se referă la
„clarviziune”. O clarviziune exprimată în special prin literatură. Se pot cita cel
puţin trei nume pentru descrierea amănunţită a lumii viitoare, lumea noastră de
astăzi, în mare măsură: H.G. Wells, Isaac Asimov, Orson Welles. Mult mai puţin
cunoscut ca scriitor este Alexandr Beleaev, dar scrierile sale au avut un impact
puternic prin intermediul industriei filmului, mai ales. Toţi aceşti autori sunt
clasificaţi în categoria „ştiinţifico-fantastică”, deşi pare din ce în ce mai mult că în
scrierile lor nimic nu mai fantastic ci mai degrabă, o descriere de tablou real, o
fotografie.
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Un al doilea nivel de acţiune este vârsta timpurie la care se începe instruirea.
Acest lucru este mai mult decât necesar. Totuşi, conţinuturile sunt filtrate astfel
încât, nu individul ci interesul social să primeze. Iarăşi un lucru bun. Ceea ce este
însă diferit faţă de epocile anterioare este translatarea obiectivelor curricula de la
interesele societăţii în ansamblu spre interesele unei aşa numite elite financiare,
ce controlează ideologic şi politic, suprafeţe tot mai mari ale globului. Această
selectare de conţinuturi şi mijloace didactice este însoţită, aparent paradoxal, de
stimularea analfabetismului cognitiv şi moral, în contextul laicizării forţate a
societăţii. Pe de altă parte, instruirea şcolară, acolo unde este posibilă, trezeşte tot
mai multe contestaţii, alegerea mentorului ţinând tot mai mult de personaje ale
televiziunii şi filmului. Astfel, lumea intelectului, a valorilor etice şi estetice, fără a
mai vorbi de cele spirituale, este închisă într-o sferă din ce în ce mai restrânsă şi
deşi deschisă în permanenţă, devine tot mai inaccesibilă restului populaţiei.

Un alt nivel de acţiune se referă la schimbarea treptată a atitudinilor şi
modului de gândire, la modificarea valorilor considerate până acum, de
necontestat În acest punct, filosofia – acel sector ocupat de socio-politică şi
ideologie, a jucat un rol important. Primul pas l-a constituit relativizarea faptelor
şi ideilor. Dictonul „de gustibus”, de înţeles atunci când se referă la estetica de zi
cu zi1, se aplică deliberat lumii ideilor, aducând-o astfel în zona inteligibilului
derizoriu. Această relativizare acoperă concepte cognitive, de tipul adevărat/fals,
adevăr/dreptate, corect/incorect, concepte construite cu ajutorul operaţiilor
intelectuale de bază (analiză, sinteză, comparaţie, clasificare, etc.). Cu toate
acestea, chiar corectitudinea unui raţionament simplu, sprijinit de logic formală,
inclusă, ca să spunem aşa, în structura lingvistică, este într-un fel, negată, pe baza
aceleiaşi afirmări a relativismului. Raţionamentele provin de la indivizi; aceştia
sunt diferiţi, deci şi concluziile lor sunt diferite. Există un adevăr, dar acesta este
personal şi nu se poate generaliza. Cu alte cuvinte, raţionamentul cognitiv este
anulat ca valoare şi transformat în opinie. Iar opinia personală devine punct de
reper în momentul în care se întâlneşte cu alte opinii care afirmă aproximativ
acelaşi lucru. Nu mai este loc de logică, iar argumentul se bazează pe cantitate şi
nu pe adevăr. Corect şi incorect devin de asemenea, concepte inutile.

Extinderea relativizării devine apoi mult mai uşoară, către atitudini şi
credinţe - evaluările individuale din domeniul valorilor morale şi religioase apar
în mod natural ca manifestări ale unor credinţe personale, fără potenţial de
generalizare; este o „problemă personală”, egală ca valoare cu alte „probleme
personale”. Ce se atacă aici? Nimic altceva decât ierarhia valorilor. Este anulată
aspiraţia pe verticală şi este promovată supravieţuirea pe orizontală, ca scop
suprem. Vechea ideea egalităţii oamenilor, utilizată în fel şi chip, devine acum
egalitate fundamentată pe instincte şi nevoi bazale.

1 Trebuie amintit ca si aici s-a pornit o ofensivă de promovare a „esteticii urâtului”, cu mare
succes mai ales în rândul produselor destinate copiilor - vulgaritate, violenţă, ucidere, ocultism,
aprecierea pozitivă a tot ce este oribil, tatuajele dezumanizante şi  aplicarea de graffiti după bunul
plac, prezentate fiind ca forme de „artă” şi „creativitate”, au modelat multe generaţii  care sunt
astăzi adulte şi modelează încă pe viitorii adulţi sub semnul „monstrului simpatic”
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Aceste activităţi de impregnare a individului mediu cu non-gândire şi non-
valoare sunt dublate, ca întărire, de promovarea diferitelor tipuri de opinii emise
de diferite comunităţi, de promovarea sub-culturilor ca valori egale de adevăr.2

Multiplicarea şi diversificarea informaţiei, faptelor, ideilor, valorilor,
egalizarea esenţialului cu facilul ca având aceleaşi „drepturi”, alături de
activitatea susţinută de anihilare a capacităţii minţii individuale de a extrage
adevărul şi a ierarhiza priorităţile, duce la confuzie, la scăderea încrederii în sine
şi la nevoia urgentă de a găsi puncte de reper. Adică valori solide. Astfel că în
întâmpinarea acestei cerinţe vin diferitele valori de tip publicitate, furnizate prin
aparent diferitele canale ale mass-media, industria filmului, arta teatrală şi arta
în general.3 Adică, prin toate mijloacele educaţiei non-formale.

Discriminare şi toleranţă
Una dintre cele mai agresive forme de acţiune în ceea ce priveşte

reinventarea atitudinilor şi credinţelor în epoca modernă este legată de atacul
lingvistic. Mai specific, vorbim de modificarea sensului cuvintelor, plasarea lor în
diferite contexte ce au misiunea de a valida modificarea acestor cuvinte şi
reîntoarcerea lor în viaţa socială cu deja un nou sens şi cu o altă încărcătură
emoţională şi valorică. De multe ori, această încărcătură poartă la vedere ori
subliminar, indicarea unei vinovăţii.

Dacă ne referim la cuvântul „discriminare”, acesta este, ori mai bine zis, a fost,
unul dintre cele mai limpezi şi mai neutre concepte, extrem de utile în lumea ideilor.
A deosebi, a aprecia, a compara, clasifica, a sistematiza în categorii ori ierarhii de
concepte, toate aceste procese intelectuale funcţionează (corect) exact pe baza unei
discriminări (bine utilizate). Fără această preţioasă capacitate, mintea umană se
năclăieşte şi devine sclava unei gândiri concrete, nesigure şi vulnerabile faţă de ideile
venite din afară. În absenţa discriminării, adevărul şi falsul se relativizează,
pierzându-şi astfel caracterul de ameninţare faţă de confortul mintal/intelectual.

Discriminarea are o istorie pozitivă şi în domeniul eticii, al
comportamentului şi judecăţii morale. Cu ajutorul capacităţii de discriminare,
omul deosebeşte, la diferite nivele şi în diferite contexte, binele de rău şi este
capabil să îşi exercite în mod corect, decizia, liber şi în cunoştinţă de cauză. Epoca
modernă a relativizat însă şi aceste valori –binele devine o stare pur individuală,
echivalat fiind cu bunăstarea materială, care, la un anumit nivel financiar, se
transformă chiar în „fericire”. Răul de asemenea, rămâne doar la nivel individual,
ca suferinţă la neplăcerile individuale. Parte din populaţie poate aduce
argumentul religiei, care susţine această discriminare între bine şi rău. Greşit. Pe
de-o parte, religia şi credinţa le găsim deja ca simple „afaceri personale”, deci nu
au potenţial de adevăr pentru ceilalţi, iar pe de altă parte, reprezentanţi

2 Astfel s-a ajuns de pildă, ca “religia” Wicca, o formă modernă de vrăjitorie păgână, să fie
listată cu drepturi egale, alături de marile religii ale lumii, întemeiate de personalităţi majore, cu
nivel de spiritualitate incontestabil supra-uman.

3 Aşa a apărut excesul de texte în bandă desenată, care infantilizează pe cititor şi îi modelează
gustul spre facil şi nediscriminare cognitivă. Ori expoziţiile „artistice” sau „ştiinţifice” cum ar fi
expoziţia de cadavre, ce face gustul morbid să devină „natural”, dacă nu cumva, efectele sunt şi mai
profunde. Pentru a nu mai pomeni de „idolii” tip lady Gaga, confecţionaţi special pentru stimularea
a tot ce în epocile anterioare a fost considerat non-valoare ori şi mai bine, anti-valoare.
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contemporani importanţi ai unor religii, neagă ei înşişi justeţea discriminării4,
„flexibilizând” cuvintele Scripturii şi invocând alte concepte, deja înstrăinate în
privinţa conţinutului, anume credinţa şi iubirea. Într-adevăr, date fiind aceste
circumstanţe, pare extrem de pertinent titlul unui articol al lui S. Zizek, „pasiunea
în epoca credinţei decafeinizate”(2).

A discrimina înseamnă a judeca, a cântări polaritatea valorică, a emite
concluzii corecte. ceea ce se cere acum însă, prin toate instituţiile cu potenţial de
educaţie nonformală, este exact opusul. a nu judeca. Discriminarea, şi implicit,
discernământul, a devenit un concept exclusiv negativ, reducându-i-se de
asemenea conţinutul la abordarea politico-juridică, prin intermediul căreia
cuvântul „discriminare” este văzut doar în acceptul de conduită sancţionabilă.

Dar dacă acest concept al discriminării şi-a restrâns extrem, conţinutul, un
alt concept a cunoscut, tot excesiv, o modificare în sens invers. Este vorba de mult
uzitatul şi uzatul cuvânt „toleranţă”, care a ajuns să acopere tot ceea ce ar putea
însemna conştientizare şi discriminare etică, discernământul bine-rău. Era
modernă, născută în umbra documentului privind drepturile omului, împinge
toleranţa într-atât, încât reuşeşte să anuleze drepturile unei mari categorii de
oameni. Prin toate formele de comunicare media, în cadrul unui proiect cu paşi
mici, toleranţa şi-a schimbat complet sensul, odată cu extinderea prin sofisme
logice. primul pas l-a constituit promovarea esteticii urâtului, prin abrogarea
criteriilor mai mult sau mai puţin tradiţionale ale frumosului şi valorificarea a tot
ce era până atunci respingător, grotesc. Prin canalele mass-media, filmul, prin
artă în general, se apreciază oribilul, groaznicul, înfricoşătorul, mai mult, se
promovează atracţia faţă de tot ceea ce, în timpuri „normale”, i-ar fi îngrozit pe
oameni. Minunatul basm Frumoasa şi Bestia a devenit o crudă realitate, lipsită
de altfel, de miracolul umanist şi estetic al poveştii.

Zona morală a fost cumva, al doilea pas; aici, fapte din viaţă, sporadice de altfel,
ajung exemplu şi proliferează apoi conduitele nedorite, utilizându-se în mare măsură
sentimentele pozitive, umane, devenite apoi pretexte justificative pentru abrogarea
interdicţiilor morale.5 Printre aceste pretexte se numără şi versetele Noului
Testament, folosite pe larg ca bază a conduitelor exact opuse celor de tip spiritual-
religios. Tranziţiile între moral şi emoţional sunt facile. Toleranţa presupune
dragoste iar dragostea cuprinde totul. Inclusiv, de exemplu, ceea ce în mod
tradiţional ar fi fost considerat automat, un comportament sancţionabil: intimitatea
între persoane de acelaşi sex. cei care nu acceptă „toleranţa’ sunt declaraţi duşmani ai
drepturilor omului şi sancţionabili, nu prin opinia publică şi nici prin comandamente
religioase manipulate, ci în mod direct, prin legi ale statului, prin pedepse juridice.
Aceste sancţiuni juridice privind „intoleranţa” tind să se globalizeze cu o viteză
absolut remarcabilă. Evident, toleranţa acţionează numai într-o singură direcţie;

4 Este deja binecunoscută întrebarea retorică a ultimului papă, în privinţa homosexualităţii:
„Cine sunt eu ca să judec?”

5 Un exemplu ar fi promovarea atracţiei pe care unele persoane, aparent bine  integrate în
societate, o resimt faţă de criminali sângeroşi, ajungând până la căsătorii în închisoare. Ori uciderea
unor persoane nevinovate- a se vedea cazul Zimmerman

(http://www.news4jax.com/news/Zimmerman-pulled-over-for-speeding-again/-
/475880/21778878/-/9stx82z/-/index.html)
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oricine se află în afara prescripţiilor legale devine o persoană de care societatea
trebuie să se dispenseze.6

Tonul prin care se cere toleranţă de la membrii societăţii s-a schimbat în
mod gradat: de la „aşa ar fi mai bine, aşa ar fi frumos” s-a trecut la un „trebuie”
imperativ, care nu admite replică.

Este important de ştiut că toleranţa nu rămâne aici - se încearcă o diminuare a
gravităţii delictului (încă) de pedofilie, prin coborârea vârstei la care copilul este
considerat copil. Dar cerinţa egalităţii în drepturi nu se opreşte la specia umană;
există şi drepturile animalelor, la fel de uşor de manipulat, ba poate chiar mai mult.
Zoofilia, dragostea sexuală între animal şi om nu poate fi reproşabilă atâta vreme cât
există un consens şi plăcere reciprocă.7 Modalitatea de evaluare a „plăcerii”
animalului nu este încă clarificată ori diferenţiată prea mult de torturarea sa. Este o
concluzie logică de vreme ce discriminarea şi toleranţa, raportate exclusiv la
manifestări instinctuale, ce leagă într-adevăr regnul animal de cel uman, constituie
criterii pe baza cărora diferitele conduite sunt sancţionate juridic.

Concluzii
Epoca modernă are un instrumentar de comunicare, convingere şi control

infinit mai bogat, variat şi sofisticat, faţă de perioadele anterioare. Acest
instrumentar permite într-adevăr, ceea ce nici o carte, nici un profesor şi nici o
şcoală nu a putut să performeze, anume, educarea maselor largi, a diferitelor
categorii de oameni care, în condiţiile vieţii zilnice, nu s-ar putea întâlni
niciodată, dar care, iată, se întâlnesc pe terenul educaţiei nonformale. Aceste
categorii, grupuri de persoane, se influenţează, într-o măsură mai mare sau mai

6 Aşa este cazul Diana Medley, profesoară într-o mică şcoală specială, dur sancţionată pentru
dorinţa de a organiza balul final al absolvenţilor, în mod „tradiţional”- adică, doar cu elevii şcolii şi fără
perechile gay ale unora dintre elevi. Revolta cetăţenilor de rând ai SUA a fost imediată şi datorită
presiunilor opiniei publice şi media, profesoara a fost suspendată, nenumărate fiind e-mailurile adresate
în acest sens, direcţiunii şcolii; s-a cerut să îi fie luaţi copiii pentru că nu este capabilă să fie o mamă bună
ci doar o fanatică homofobă; s-au publicat în nenumărate rânduri, adresa şcolii, adresa locuinţei
profesoarei şi numărul ei de telefon, ca incitare subliminară la agresiune asupra femeii. Pentru a nu mai
menţiona injuriile absolut îngrozitoare care i-au fost aduse ei şi apărătorilor ei, evident, în numele
dragostei de oameni şi al iubirii pe care a manifestat-o Isus pentru toţi (evident, o afirmaţie
manipulatorie) iată şi cazul unei fete care a hotărât sa fie băiat şi a pretins să intre în competiţia pentru
„regele balului” şi nu pentru „regină: Issak Wolfe, a trans student who identifies as male, became part of
a prom controversy after his principal placed him on the ballot for prom queen, switching at the last
moment after Wolfe had campaigned to be prom king..... Wolfe a spus că doreşte ca directorul şcolii,
Mark Shue să îşi ceară scuze pentru „degradantul” incident, în timp ce prietena sa, Taylor Thomas, a
iniţiat o petiţie ca Wolfe să fie numit regele balului…..O scrisoare semnată de ACLU (The American Civil
Liberties Union) pe 26 aprilie, cere să fie prezentate scuze până într-o săptămână, altfel va exista o
viitoare acţiune în justiţie ….Scrisoarea cerea de asemenea garanţia ca Wolfe să poată purta pălăria şi
mantia negre pe care le poartă băieţii la serbarea de absolvire şi nu veşmintele galbene pe care le poartă
elevele; de asemenea, să fie strigat cu numele de Issak Wolfe…. Deşi pe diploma de absolvire va fi trecut
numele său (de fată) de la naştere, Sierra Stambaugh, pe care nu şi l-a schimbat în mod legal, Wolfe a
afirmat că este importantă abordarea sa în calitate de bărbat (şi nu de femeie).
(http://www.pinknews.co.uk/2013/04/30/us-aclu-demands-apology-for-trans-student-after-prom-
queen-controversy/)

7 Din nefericire, în această direcţie bine conturată se înscriu cărţile şi discursurile unui
profesor universitar australian, Peter Singer, promovate larg în mass media, prin care se susţine
zoofilia într-o modalitate ce pare logică minţilor nediscriminatorii sau celor interesaţi de “toleranţa”
în această direcţie.
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mică, în mod „nediscriminatoriu”, se „tolerează” şi chiar, declară că se „iubesc”.
Cu o singură condiţie: a se simţi confortabil, fiecare, cu sine. În mod indirect,
aceasta înseamnă nici mai mult nici ai puţin decât anularea relaţiilor sociale8,
anularea empatiei şi, în general, amputarea aspiraţiei către spiritualitate.

Comunităţile lumii sunt gândite şi construite poate în mod diferit, dar pe
aceleaşi concepte fundamentale: credinţă, religie, iubire, înţelegere, iertare, sprijin.
sensul acestor concepte însă, se depărtează din ce în ce mai mult de sensul originar.
Prin „egalitatea” promovată de structurile ideologice nonformale, este atacată însăşi
esenţa individualităţii umane, în pofida, evident, a multitudinii de discursuri
„eliberatoare”. Într-o lume în care libertatea este proclamată la fiecare pas,
constrângerea este mai prezentă şi mai eficientă ca niciodată. Iar această
constrângere nu urmăreşte regularizarea vieţii umane în societate ci dimpotrivă, i-
regularizarea ei. Şi probabil, cel care exprimă cel mai bine această realitate, este tot S.
Zizek:”...în cele din urmă, pasiunea ca atare este ‚politically incorrect’9: deşi orice
pare a fi îngăduit, mai degrabă prohibiţiile sunt cele care sunt deplasate de la locul
lor. Să ne amintim punctul mort în care a ajuns sexualitatea sau arta, astăzi: există
ceva mai stupid, mai oportunist şi steril decât de a sucomba în faţa ordinului dat de
Super-ego de a inventa neîncetat noi infracţiuni şi provocări (artişti care se
masturbează pe scenă ori se taie singur în mod masochist, sculptorul care expune
corpuri descompuse de animale ori excremente umane) ori să cedeze unui alt ordin
de a se angaja în forme de sexualitate din ce în ce mai îndrăzneţe.... În anumite
cercuri „radicale” ale SUA a apărut recent propunerea de a „regândi” drepturile
necrofililor (cei care doresc să aibă relaţii sexuale cu corpuri moarte) – de ce ar trebui
ca ei să fie lipsiţi de această plăcere?...[...] ceea ce ne oferă toleranţa Corectă Politic
este o credinţă decafeinizată: o credinţă care nu răneşte pe nimeni şi care nu ne
angajează cu nimic nici pe noi înşine.” (3) Şcoala în epoca noastră, instruirea
formală, pare a pierde bătălia în faţa forţei şi inteligenţei cu care este promovată
ideologia, să-i spunem, post-modernă. tinerii şi mai puţin tinerii sunt coagulaţi sub
umbrela securizantă a câtorva idei emise de instituţiile politice şi financiare
globalizatoare, apărate de o justiţie care se îndreaptă şi ea, către globalizare. Sub
această umbrelă, fiecare individ are credinţa că va fi protejat dacă se supune regulilor
şi că, în orice caz, nu poartă el răspunderea. Dar s-ar putea să se înşele, dacă ne
amintim cuvintele Annei Politkovskaia, asasinată la puţin timp după aceea:” După
părerea mea, o ciupercă crescută sub o frunză mai mare, nu poate spera că nu va fi
găsită. Mai mult ca sigur, cineva o să dea peste ea, o s-o rupă şi o s-o mănânce. Dacă
te-ai născut om, nu te poţi comporta ca o ciupercă” (1, p.384)
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8 Dar nu, desigur,  şi a manifestărilor primare ale mulţimii.
9 Am păstrat expresia în limba engleză ca fiind mai accentuată decât versiunea ei tradusă în

româneşte; de altfel, ea a intrat ca atare în limbajul curent.
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STEREOTIPURILE ŞI REGULILE SOCIALE

Florentina Nina Mocănaşu

Abstract: În societatea românească schimbarea socială a devenit un fenomen atât de vizibil
ce se produce cu o rapiditate mare încât oamenii nu mai percep transformările cotidianului ca un
eveniment. Majoritatea indivizilor consideră că adaptarea la regulile şi normele sociale este o
dovadă de maturitate şi inteligenţă emoţională. Orice individ care încalcă stereotipurile grupului
său de apartenenţă poate dovedi o ,,lipsă de loialitate" faţă de grup, care-l va sancţiona prin
respingere sau slabă integrare. Comportamentul grupurilor determină un comportament colectiv
şi astfel prejudecăţile oamenilor îşi pierd intensitatea şi în relaţiile sociale apare toleranţa şi
nediscriminarea iar conflictele devin din ce în ce mai rare. Studiul îşi propune să analizeze
rezistenţa la schimbare a constructelor stereotipe comportamentale şi evidenţierea acestora în
mentalul colectiv vis a vis de respectarea regulilor sociale deoarece stereotipurile fac parte din
moştenirea noastră culturală şi se transmit în timp la fel ca şi normele sociale, obiceiurile.

Cuvinte cheie: stereotipuri, schimbare socială, moştenire culturală, adaptare,
comportament colectiv.

1. Identificarea noţiunii de stereotip
Dicţionarul Cambridge explică noţiunea de stereotip ca fiind „o idee fixă pe

care oamenii o au despre cum este cineva sau ceva, în special despre ceva greşit”.
1Conform aceluiaşi dicţionar, prejudecăţile sunt „o opinie sau sentiment nedrept
şi nerezonabil, format fără îndeajuns de multă gândire sau cunoaştere”.2 Cu alte
cuvinte, stereotipurile sunt idei preconcepute, clişee pe care indivizii le folosesc
frecvent în timp ce prejudecăţile sunt sentimente iraţionale de frică şi neplăcere.
Acestea pot fi înţelese ca nişte filtre de protecţie împotriva multitudinii de
informaţii care ne permit să judecăm oamenii fără a interacţiona personal cu
aceştia sau cunoscându-i numai superficial: ele ne limitează opinia despre
realitate.

Aceste situaţii apar deoarece comunicăm diferit şi fiecare are un stil de a
comunica, deoarece utilizăm diferit, în funcţie de identitatea noastră socială,
profesională, culturală, acestea transformându-se în resursele care fac posibilă
comunicarea. Cu cât comunicatorii sunt mai familiarizaţi cu contextual unei
situaţii cu atât mai mult pot manipula situaţia respective dându-I o altă conotaţie.
Sociologii şi specialiştii în ştiinţele comunicării subliniază adesea că acţiunile
individuale şi colective sunt vizibile datorită ritualurilor, normelor şi practicilor
sociale.

Unul dintre lucrurile cele mai supărătoare în cazul stereotipurilor şi
prejudecăţilor este că în mod obişnuit sunt create de indivizii cu personalităţi
puternice şi aplicate indivizilor cu personalităţi slabe, care nu pot controla modul
în care sunt percepute de ceilalţi şi nu pot schimba aceste percepţii. Indivizii care
suferă din cauza stereotipurilor nu sunt cei cărora li se exploatează sentimentul
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1 Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ediţia a II-a, Bucureşti, Ed.
Humanitas, 2000, pp.112

2 Idem, pp.123
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de frică ci acele persoane care sunt prezentate într-o lumină negativă.
Stereotipurile şi prejudecăţile, sunt atât de adânc înrădăcinate în cultura
europeană, încât deseori ele nu sunt concepute ca atare sunt considerate de multe
ori ca pe un fapt banal, uzual. Cei care suferă din cauza lor trebuie să se angajeze
pe o direcţie obositoare de a-i convinge pe ceilalţi că sunt discriminaţi fără motiv.

În ceea ce priveşte formarea stereotipurilor, există trei modalităţi de
explicare a acestui proces şi anume3:

 Stereotipurile apar pentru că mintea umană funcţionează de această
manieră, procesele cognitive ducând la stereotipizare;

 Principalul motiv pentru categorizare şi discriminare este faptul că
personalitatea noastră ne determină să recurgem la acestea sau folosim
stereotipurile pentru a răspunde anumitor nevoi psihologice;

 Există factori sociali care ne constrâng să avem această viziune limitativă
asupra societăţii.

2. Stereotipurile şi regulile sociale între adulţi şi copii
Exemple de stereotipuri ce funcţionează frecvent şi astăzi în relaţiile dintre

adulţi şi copii:
 ”Cum să cumpărăm ursuleţul acesta roz? E pentru fetiţe, nu

pentru băieţi. Haide să căutăm o altă jucărie care este potrivită pentru
tine”.

 ”Ţi-am spus să nu te joci în noroi. Toată ziua eşti murdară,
parcă ai fi un băiat, nu o fetiţă. Uită-te la celelalte fetiţe, toate sunt
curate şi în rochiţe, numai tu eşti plină de noroi” sunt reacţii pe care
mulţi părinţi le au atunci când copiii manifestă preferinţe care “nu corespund”
comportamentelor specifice băieţilor, respectiv fetiţelor.

Apar cerinţe disproporţionate faţă de copiii de un anumit sex:
 “Băieţii nu au voie să plângă”,
 “Fetele trebuie să fie ordonate, să înveţe să gătească, să se

ocupe de curăţenie”,
 “Băieţi trebuie să fie puternici, iar fetele delicate”,
 “Băieţii sunt mai buni la matematică, ştiinţe exacte decât

fetele”,
 “Fetele trebuie să fie pricepute la activităţi de îndemânare

(cusut, de exemplu)”.
Asemenea stereotipuri stau la baza discriminării în diverse situaţii: fete care

nu sunt încurajate să dezvolte o carieră în domenii dominate de bărbaţi sau băieţi
care sunt respinşi social pentru că au un comportament mai “blând” decât “ar
trebui”.

Mediile din care învaţă copiii cele mai frecvente prejudecăţi sunt:
• de la televizor;
• din jocuri video;
• de pe internet;
• de la şcoală;

3 Antonesei, Liviu, Fundamentele culturale ale educaţiei, Iaşi, Ed. Polirom, 1996, pp. 11-12
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• din familie;
• din reclame;
• din cărţi.

Copiii nu se nasc cu stereotipii şi nici nu le învaţă cum ar învăţa o poezie, ele
se nasc din interacţiunea lor cu oamenii. Prejudecata reprezintă dimensiunea
afectivă asociată stereotipului iar stereotipurile sunt idei preconcepute.4 Ele
reprezintă o opinie fixă pe care cineva şi-o formează despre ceva sau altcineva
fără a cunoaşte suficient de multe lucruri despre el. Aceste idei formate sunt
nedrepte şi nejustificate şi sunt construite dintr-o eroare de cunoaştere şi dintr-o
generalizare care apare cu privire la ele. Prejudecata conduce la ură, ura induce
radicalism exprimat prin cuvinte si radicalismul cuvintelor duce la radicalismul
faptelor. Dacă la acestea argumente se mai adaugă şi faptul că în media şi la
televizor copii văd numeroase situaţii stereotipice şi au acces la filme de desene
animate şi jocuri ce le sădesc în personalitate manifestări violente atunci aceşti
copii vor deveni adulţi stereotipici.

Voltaire susţine ca "Prejudecata este opinie fără judecată"5, ea este formată
fără o cunoaştere reală despre o persoană sau un grup de oameni. Prejudecăţile
implică stereotipuri, care reprezintă generalizarea unor aspecte individuale la un
întreg grup.

Stereotipurile şi prejudecăţile arată în timp că nu au fost valorificate
aptitudinile sau interesele copilului. Un stereotip precum ”Fetiţele nu joacă
hochei, doar băieţii” nu permite fetiţelor care ar putea ajunge campioane la acest
sport să îşi utilizeze şi fructifice capacităţile native. La fel se întâmplă cu baletul,
în cazul băieţilor cărora nu li se dă voie să-l practice pentru ca îi transformă în
”fetiţe”. Sportul este menit să dezvolte organismul, să creeze o disciplină
individului să-I arate cum se poate crea e competiţie pozitivă nicidecum să creeze
sterotipuri şi prejudecăţi.

3. Spaţiul social de manifestare a sterotipurilor
Majoritatea stereotipurilor sunt vizibile în spaţiul social, sau altfel spus în

mediul în care trăim. Deseori ele apar în strânsă legătură cu grupul din care
facem parte, apoi cu comunitatea în care trăim şi nu în ultimul rând cu ceea ce
numim ”cultură” în care ne naştem. Stereotipurile sunt greu de schimbat şi de
cele mai multe ori ele sunt perpetuate şi transmise din generaţie în generaţie,
recunoscute a fi valori de către mulţi indivizi.

Mass-media, liderii de opinie, sondajele de opinie, reţelele conversaţionale,
uneori chiar discursul publicitar, reclamele, creează în prima etapă o presiune
tacită asupra indivizilor iar în a doua etapă duc la stereotipii.

4 Laura Jiga Iliescu, Despre Europa în cultura populară românească a secolului al XVIII-lea,
în Interculturalitatea – studii, cercetări, experienţe, Bucureşti, Centrul Educaţia 2000+, 2007, pp.
114

5 Durandin, Catherine, Une mort roumaine, Paris, Éditions Guy Épaud, pp.87. Vezi de aceeaşi
autoare eseuri istorice şi ficţiune despre România: Ceausescu, vérités et mensonges d’un roi
communiste, Paris, Éditions Albin Michel, 1990; Histoire de la nation roumaine, Paris, Éditions
Complexe, 1994; Histoire des Roumains, Paris, Éditions Fayard, 1995 (traducere în limba română
Istoria românilor, Iaşi, Institutul European, 1998);
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Aceste stereotipuri sunt alimentate de memoria socială, de tradiţii şi rituri,
de simboluri comune. Ele sunt induse de structurile mentale pe care le au
membrii unei colectivităţi şi se formează printr-un proces de îndoctrinare, cea
care a funcţionat foarte bine în regimul comunist pe care l-am traversat. Această
îndoctrinare era menită să înlocuiască din mentalul colectiv al oamenilor anumite
valori sociale, familiale, culturale cu alte valori considerate a fi indispensabile în
acea perioadă.6 Ele erau vizibile peste tot în viaţa oamenilor, începând cu copii şi
terminând cu persoanele vârstnice (literatură, educaţie, muzică, etc.). Formulele
folosite în acel regim comunist erau: formarea omului nou, educarea
personalităţii multilateral dezvoltate, organizarea ştiinţifică a muncii. De fapt, în
spatele acestor sintagme se ascundeau intenţii total diferite. Pentru a controla
oamenii nu exista decât o cale aceea a uniformizării adică evident a introducerii
stereotipiilor.

Discriminarea este acţiunea indusă de prejudecăţi şi înseamnă tratarea
inegală a indivizilor sau grupurilor în raport de apartenenţa etnică, religioasă,
clasă socială, sex, înfăţişare şi altele. Formarea gândirii stereotipe este un proces
de lungă durată care începe mereu din copilărie, în familie şi continuă în şcoală,
grupul de prieteni. Simplificând putem afirma că stereotipul este noi suntem
plus, voi sunteţi minus, deoarece avem mereu tendinţa să-i considerăm pe cei
diferiţi de noi nu doar altfel ci inferiori. Aceasta la rândul ei înseamnă o sursă
importantă de conflicte în lume: (Holocaustul, genociduri şi conflicte etnice
violente).

Modificarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor se poate realiza prin7:
- evidenţierea unor reprezentanţi ai grupului cu privire la care identificăm

existenţa unor stereotipuri, care infirmă stereotipul.
- oferirea unei cantităţi semnificative de informaţii cu privire la acel grup –

privind toate valorile şi normele specifice acestuia şi a membrilor acestuia;
- motivarea indivizilor în sensul înţelegerii corecte a grupului cu care doreşte

să comunice;
- implicarea în activităţi în vederea atingerii unor scopuri comune;
- identificarea propriilor noastre stereotipuri si prejudecăţi este esenţială în

realizarea unei comunicări autentice pe termen lung între diferite grupuri
culturale. De asemenea constituie primul pas spre deschiderea către celalalt şi
dezvoltarea unor noi perspective asupra grupurilor culturale cu care
interacţionăm.

Fiecare din noi etichetăm sau avem anumite stereotipuri la un moment dat.
Ele ne pot împiedica să vedem realitatea aşa cum este ea.

Stereotipul este probabil cea mai cunoscută noţiune din psihologia socială,
alături de discriminare şi prejudecată.8 Acestea apar în relaţiile intergrupuri şi nu
între indivizi singulari, constând în generalizarea unor atribute întâlnite la câţiva
membri ai unui grup asupra tuturor persoanelor care fac parte din grupul

6 Foucault, Michel, Altfel de spaţii, în Theatrum philosophicum. Studii, eseuri, interviuri.
1963- 1984, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001, pp.251-60;

7 Nemoianu, Virgil, Tradiţie şi libertate, Bucureşti, Curtea Veche, 2001, pp.144;
8 Todorova, M., Balcanii şi balcanismul, Bucureşti, Humanitas, pp. 287; Imagining the

Balkans, 1997, 2000, pp. 47-54;
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respectiv. Fiecare dintre noi face parte din diferite grupuri şi categorii sociale,
formate pe baza unor caracteristici ce le diferenţiază de celelalte. Poate fi vorba
despre vârstă, clasă socială, etnie, sex, domeniu de activitate, observându-se o
tendinţă de a favoriza grupul din care facem parte, în detrimentul grupurilor
externe. Este vorba despre o împărţire a societăţii în noi şi ei împărţite ce ne
determină “să ne admirăm şi să ne lăudăm da să-i dispreţuim şi să-i denigrăm, să
ţinem cu ai noştri dar nu cu ai lor”.

Într-o societate organizată ierarhic, indivizii au tendinţa să se poarte într-un
anumit fel cu superiorii lor şi în alt fel cu cei situaţi pe o poziţie inferioară şi din
acest motiv apar stereotipurile şi minciunile care pot fi direcţionate în ambele
sensuri. Indivizii sunt întotdeauna înconjuraţi de constrângeri sociale, în special
de obligaţiile moştenite, care nu pot fi explicate doar dacă analizăm
comportamentul indivizilor înşişi. Faptele sociale au cauze sociale, distincte de
cele psihologice, iar aceste cauze sunt distincte de funcţiile lor. Respectarea
regulilor sociale de către indivizi nu trebuie să-i facă pe aceştia să ajungă la
diferite discriminări sau stereotipii, deoarece acestea îi constrâng pe indivizi şi
totodată le oferă posibilităţi.

De multe ori oamenii nu sunt siguri de capacităţile şi de opiniile lor pentru
că observaţiile asupra personalităţii lor nu sunt obiective şi atunci ei se
autoevaluează prin comparaţie cu alţi indivizi asemănători. În fiecare evaluare
însă indivizii tind să introducă stereotipii de genul “persoana X este ...în
comparaţie cu mine... dar eu am ...mai mult ca ea.” Atunci când răspundem la
întrebarea „cu cine ne comparam?“, răspunsul este că de obicei ne comparăm cu
cei apropiaţi nouă, evitând să facem comparaţii cu alţii mult mai performanţi
pentru a nu ne simţi inferiori.

În societatea contemporană se perpetuează şi între persoanele adulte
numeroase credinţe stereotipe9:

 Toţi ţiganii sunt şmecheri, leneşi şi hoţi;
 Toţi ungurii sunt şovini, înfumuraţi şi iredentişti;
 Toţi ruşii sunt beţivi, cruzi şi sentimentali;
 Toţi englezii sunt flegmatici, snobi şi pragmatici;
 Toţi japonezii sunt harnici;
 Toţi sportivii nu sunt prea inteligenţi;
 Toţi bibliotecarii sunt tăcuţi;
 Toţi contabilii sunt plicticoşi;
 Toţi profesorii sunt pedanţi;
 Toţi studenţii sunt aiuriţi şi neserioşi.

Ne dăm seama că aceste stereotipuri nu sunt realiste totuşi ele să păstrează şi
îi determină pe indivizi să se comporte de multe ori negativ, faţă de categoriile pe
care le-a devalorizat. Întotdeauna oamenii se comportă urât cu semenii lor atunci
când respectul de sine le este ameninţat de un eşec în îndeplinirea unei sarcini
importante,aceştia sunt mai motivaţi să îi stereotipizeze negativ pe ceilalţi pentru

9 Yuval-Davis, Nira, Gen şi naţiune, Bucureşti, Ed. Univers, 2003, pp.9;
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a-şi ameliora imaginea de sine. Activarea stereotipurilor este facilitată şi
stimulată de prezenţa unor membri ai grupurilor stereotipizate10.

4. Efectele manifestărilor stereotipice în societate
Niciun individ nu scapă de etichetări şi cu toţii suntem ţintele stereotipurilor

şi prejudecăţilor celorlalţi; suntem stereotipizaţi şi trataţi diferit în funcţie de cum
arătăm, cum vorbim şi de unde provenim. Dacă etichetarea celorlalţi vine într-un
moment al vieţii când stima de sine este scăzută atunci pericolul este mai mare
deoarece persoana respectivă adoptă un comportament din ce în ce mai indecis,
îşi pierde motivaţia şi astfel pe termen lung poate face fapte reprobabile pentru
societate. Dacă influenţa socială reprezintă modalităţile prin care oamenii sunt
afectaţi de presiunea reală sau imaginară pe care ceilalţi o exercită asupra lor
atunci aceasta îi poate determina pe indivizi datorită stereotipizărilor să se
comporte în acelaşi mod cum au fost etichetaţi, chiar dacă ştiu că acel stereotip
nu este real şi e normal să se întâmple aşa, pentru că ne formăm identitatea de
sine şi rolurile pe care le jucăm în societate şi prin modul în care suntem
percepuţi de către ceilalţi. Stereotipurile îi dezarmează pe oameni, le ucid
potenţialul şi aspiraţiile şi fac ca persoanele discriminate să le fie ruşine de cine
sunt, chiar fără să fi făcut nimic condamnabil. Stereotipurile şi manifestarea lor
cu răutate şi superioritate reduc şansele de reuşită a unor iniţiative ce vor să
producă o schimbare în comunităţile “rău famate”.

Stereotipurile fac la fel de mult rău şi celor care le folosesc şi le perpetuează .
În afară de faptul că le înveninează sufletul şi le otrăvesc spiritul, îi ţin departe de
adevăr şi de o cunoaştere autentică a realităţii…adică le afectează şi lor
dezvoltarea. Când cineva se foloseşte de stereotipuri în discursurile sale,
înlocuieşte complexitatea situaţiilor, şi diferitele nuanţe, cu o gândire simplistă,
rigidă, închisă la nou şi la schimbare, adică la viaţa însăşi care e într-o continuă
schimbare. Altfel spus stereotipurile ţin prizoniere minţile celor care le exprimă,
le apără şi le perpetuează.
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PRIBEGIA ROMILOR PRIN CENUŞA IMPERIILOR

Mariana Rodica Ţîrlea*

Rezumat: Drepturile speciale ale minorităţilor, nu reprezintă nişte privilegii. Aceste
drepturi speciale, sunt doar măsuri adoptate, special pentru ei, pentru a da posibilitatea
membrilor grupului minoritar, să-şi păstreze identitatea, caracteristicile, dar mai ales, tradiţia.
Există politici, care sprijină drepturile minorităţilor, prin care se acordă o anumită protecţie
minorităţilor în calitate de grup, în sensul că, acestora le sunt garantate prin lege, drepturile
individuale dar şi anumite compensaţii, care îşi au izvorul în statutul lor de membri ai unui grup
minoritar. Discutăm de drepturi ale romilor, în sensul asigurării şi acordării de şanse şi de
tratament egal în ceea ce priveşte respectarea şi garantarea drepturilor universale deoarece
reprezintă al doilea grup minoritar în ţara noastră iar în relaţia cu populaţia majoritară trebuie
să se promoveze respectarea drepturilor fundamentale ale omului indiferent de etnie. Cu toate
aceste drepturi, nu întotdeauna sunt respectate şi realitatea se prezintă altfel. Convieţuirea,ne
obligă la respect reciproc.

Cuvinte cheie: romi, discriminare, segregare, sărăcie, cultură.

1. Consideraţii istorice despre etnia romilor
Romii, provin din India, mai precis, de pe malul fluviului Gange, unde există

şi unde se vorbesc 147 de dialecte. Fiind un popor nomad, a avut o istorie
tumultoasă, în special datorată fenomenului de migrare care le este caracteristic.
Pribegia romilor, începe odată cu migrarea romilor, în anul 1100 care i-a condus
până în Europa în perioada anilor 1300-1347. Specific acestor romi, era
aşezământul, şatra, care era plasată pe lângă câte un curs de apă. Tot în perioada
anilor 1300-1347, au ajuns şi pe teritoriul ţării noastre, unde timp de 500 de ani
au fost luaţi ca robi la conacele şi moşiile româneşti şi mănăstireşti trăind în
caste, neavând nimic al lor. Romii au devenit oameni liberi doar din anul 1847,
moment în care a avut loc dezrobirea ţiganilor. Devenind oameni liberi au
încercat să-şi câştige existenţa. Casa lor era şatra lor. S-au aşezat cu şatra lor
lângă cursuri de apă, trăind în corturi şi au început în comunităţile lor de fierari,
aurari, argintari, fulgari, să practice meseriile învăţate, confruntându-se cu
probleme sociale, juridice, economice, culturale, politice, etc. În susţinerea
dovezile istorice care atestă apariţia romilor pe meleagurile noastre, sunt
cercetări şi documente, în care se face vorbire despre aceştia, respectiv: un
documentul găsit de către Bogdan Petriceicu Haşdeu, care este semnat de Mircea
cel Bătrân şi din care rezultă că romii au ajuns pe teritoriul ţării noastre, în
secolul X; sau cercetările în acest sens ale lui Jonathan Fox, care afirmă că, romii,
este posibil să fi venit în secolul XI; o altă atestare documentară, face vorbire
despre „aţigani”, despre apariţia ţiganilor pe teritoriul ţării noaste, datând din
anul 1385, an în care, Dan I, domnitorul Ţării Româneşti, dăruieşte Mănăstirii
Tismana posesiunile care aparinuseră mai înainte Mănăstirii Vodiţa de lângă
Turnu Severin, aceste posesiuni au fost primite de la unchiul său Vladislav I. În
acest document se face vorbire şi de faptul că aceste posesiuni, includeau şi 40 de

* Conf. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti,
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca; rodica.tirlea@cantemircluj.ro
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sălaşe de „aţigani”. Astăzi, acest grup minoritar de romi, este al doilea grup etnic
minoritar din România, după cel maghiar.

2. Aspecte privind romii de azi
Ajungând în zilele noastre, s-au făcut schimbări majore în viaţa socială,

politică, economică, culturală a romilor, datorită strategiilor guvernamentale, a
legilor, proiectelor şi programelor care vin să ajute categoriile defavorizate,
cetăţenii de etnie romă şi nu doar scriptic şi nu la modul declarativ.

Romii de azi au o stare materială şi socială diferenţiată major, concretizată
într-o categorie de oameni bogaţi şi oameni cu o stare medie iar cealaltă
reprezentată de o categorie de oameni aflaţi la limita sărăciei şi la limita
existenţei. Cea de a doua categorie este tipică zonele defavorizate, obligaţi să
trăiască de azi pe mâine pentru a câştiga o bucată de pâine pentru a-şi creşte
copii. Unii îşi câştigă existenţa prin prelucrarea lemnului făcând obiecte de uz
personal, pentru casa omului, alţii comercializează pene, vase, alţii pe timpul verii
merg prin păduri zeci de kilometri pentru a aduna fructe de pădure, ciuperci, iar
după aceea încearcă să le comercializeze pentru a câştiga un ban pentru familie.
Duc o viaţă amară şi cu multe greutăţi. Uneori, atât bărbaţii cât şi femeile pe
lângă faptul că sunt priviţi cu aroganţă şi cu dispreţ nu-şi pot găsi un loc de
muncă pentru simplu fapt că sunt romi, pentru faptul că nu au şcoală, pentru
simplul fapt că nu au calificare şi în consecinţă, aceşti oameni sunt sortiţi să nu
aibă o carte de muncă, respectiv vechime în muncă, să nu fie asiguraţi medical, să
nu poată beneficia niciodată de un ajutor de şomaj şi să nu beneficieze de pensia
de limită de vârstă.

Dacă ne referim la femeile de etnie romă, din cauza sărăciei şi a neinformării
corecte, a lipsei banilor, nu au posibilitatea nici măcar o data la 6 luni să
beneficieze de un control ginecologic, sau de un test Papa Nicolau, împotriva
cancerului la sân. Tot din lipsa banilor, copiii abandonează şcoala foarte devreme
sau dacă merg la şcoală, prea puţin îi interesează frecventarea cursurilor şi mai
mult vin pentru acel corn şi pahar de lapte cu care îşi amăgesc foamea sau
aşteaptă ajutorul social care este garantat potrivit Legii 416, dar care, de multe
ori, se lasă aşteptat şi este la latitudinea primarului, în sensul că, îl dă cui vrea el.

Femeilor rome, li se încalcă mai frecvent drepturile, ele fiind afectate şi de
rasism. Femeile rome se confruntă cu o dublă discriminare: pe baze etnice, dar şi
de gen, discriminarea şi excluderea socială afectează mulţi romi, însă femeilor
rome, li se încalcă frecvent drepturile, ele fiind afectate şi de rasism şi de atitudini
şi de manifestări sexiste. Sărăcia şi marginalizarea economică, problemele de
sănătate, analfabetismul şi obligaţiile tradiţionale impuse de cultură, afectează în
mod disproporţionat femeile rome. Femeile sunt de cele mai multe ori, acelea
care au grijă de gospodărie sau de alţi membrii ai comunităţii dar în ciuda
suprasolicitării acestor responsabilităţi şi a nevoii de a avea un venit, femeile sunt
adesea marginalizate economic. De multe ori, lipsa de securitate, în ceea ce
priveşte locuinţa, le face pe femeile rome să nu aibă o autonomie economică,
siguranţa fizică şi demnitatea, marginalizându-le şi contribuind la feminizarea
sărăciei şi la continuarea subjugării lor sociale. Exista de asemenea un decalaj
substanţial, între femeile şi bărbaţii romi, în ceea ce priveşte educaţia şi
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participarea la conducerea politică. De aceea este important, ca aceste probleme
specifice să fie cunoscute şi drepturile femeilor rome să fie aduse în discuţie şi
protejate.

Revenind asupra titlului acestui articol: “Pribegia romilor prin cenuşa
imperiilor”, are o semnificaţie aparte, deoarece pribegia romilor continuă. Din
cauza neajunsurilor şi a sărăciei, au fost obligaţi de situaţie să-şi lase familiile,
ţara sau chiar copiii să ia drumul pribegiei prin Europa, pentru a-şi câştiga
existenţa, acea bucată de pâine amară fiindcă în sufletul lor, este îmbibată
amărăciunea, tristeţea şi dorul de casă, ştiind că au lăsat familiile iar pentru a-i
ajuta şi pentru a le oferi o viaţă mai bună, plătesc acest preţ scump al pribegiei, al
deznădejdii, al nesiguranţei. Unii romi, pleacă în pribegie în capitalele lumii,
unde se adăpostesc sub podurile râurilor sau a autostrăzilor, la marginea
pădurilor unde îşi improvizează aşa numitele case din cartoane iar pe copii îi
trimit la cerşit. Pe lângă toate acestea, mai există o traumă foarte mare, care
repercursionează asupra copiilor minori, rămaşi în ţară în grija bunicilor sau a
rudelor. Sunt situaţii în care părinţii nu se mai întorc sau dacă se întorc, este
posibil să piardă locul de muncă de acolo.

Există şi oameni bătrâni cu pensii de mizerie care nu-şi permit să trăiască
decent după o viaţă de ani de muncă, nu le ajunge nici măcar pentru a-şi cumpăra
medicamentele, vedem copii şi oameni în vârstă prin tomberoane care adună
resturi şi ceea ce comercianţii aruncă, ca marfă expirată.

Şi atunci ne putem pune întrebarea retorică: Oare de ce pleacă oamenii? De
ce părăsesc familiile, copiii şi îşi iau lumea în cap şi pleacă? Oare de ce se ajunge
în situaţii de acest gen?

Dacă am vorbit de romii care cerşesc în străinătate, există şi o altă faţă a
lucrurilor. În acest sens, amintim şi de o altă categorie de romi, comunităţi de
romi în care, cei plecaţi, după ce au muncit în străinătate, au revenit în ţară, au
început uşor, uşor să construiască câte o cameră sau două, să-şi mai facă un gard,
a mai apărut câte o maşină şi încet, încet, au încercat să se ridice prin propriile
forţe, au renăscut din propria cenuşă, precum pasarea Phoenix, sau cum spunea
cineva: este efectul hazardului şi a întâmplării.

3. Radiografia unei zile de şcoală pentru copiii romi
Din relatarea unui profesor suplinitor de istorie şi limba romani, relatăm: în

localitatea X, la ora actuală învaţă aproximativ 50 de copii intr-o “şcoală” formată
din două corpuri: o cameră de 3x3 şi un hol de 1,5, în care, copii învaţă pe doua
schimburi. Ca să ajungă la şcoală şi să înveţe carte, aceşti copii trebuie să străbată
pădurea de 14 km dus-întors. Pe timp de vară sau pe timp de iarnă, ei străbat
acest drum zilnic. Iniţial au fost create clase separate, pentru copiii de romi, iar
ulterior s-au luat masuri şi clasele s-au comasat. O zi de şcoală din viaţa copiilor
romi se prezintă astfel: dimineaţa la începutul orelor, copiii vin la şcoală cu
întârziere cu ce pot: cu maşini, căruţe, pe jos şi intră în sala de clasă tot pe rând.
Neavând nici măcar necesarul elementar de rechizite, sunt obligaţi să folosească
un singur caiet în care scriu la toate materiile. Uneori nu au cu ce să scrie ori aduc
degeaba acel caiet cu ei, deoarece neştiind să scrie, aceşti copii sunt ignoraţi. Nu
au pacheţele cu hrană pentru pauze. Uneori sunt aduşi şi înscrişi la şcoală doar ca
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număr, pentru interesul personal al profesorilor titulari, pentru ca aceştia să nu-şi
piardă catedra întreagă. Deseori vin la şcoală pentru cornul şi paharul de lapte.
Nu ştiu să se joace, sunt lipsiţi de cele mai elementare lucruri de igienă şi
educaţie. S-a ajuns astfel în situaţia în care conducerea amestecă copii de la alte
clase într-o singură clasă în care predarea se face haotic. Sunt foarte mulţi copii
de romi care nu sunt agreaţi şi pentru care se utilizează băţul ca mod de educaţie
iar dacă din greşeală sparg un geam, se cheamă foarte repede organele de poliţie
ameninţându-i că vor fi trimişi la şcoli de corecţie.

Din programa şcolară a acestor copii fac parte disciplinele: limba romani şi
istoria şi tradiţia romilor. Din lipsă de profesor care să fie cunoscător al acestor
discipline, copiii de multe ori veneau la şcoală degeaba, deoarece erau trimişi acasă.
Întâmplarea a făcut ca persoana care a făcut aceste relatări să lucreze la un ONG,
care urmăreşte şi ajută copiii romi şi din dorinţa de a-i sprijini pe aceşti copii, după
ce în prealabil s-a deplasat la toate familiile de romi care aveau copii arondaţi la
această şcoală X, primind acceptul scris al acestora şi acordul Inspectoratului
Judeţean Şcolar, s-a angajat la această şcoală pentru a preda limba romani şi istoria
şi tradiţia romilor, fiind de etnie romă şi având studii superioare.

Surprinzător a fost faptul că atunci când acest profesor suplinitor s-a
prezentat la şcoală pentru a preda conform programei limba romani şi istoria şi
tradiţia romilor, s-a lovit de multa reticenţă atât din partea directorilor cât şi a
altor cadre didactice, pentru că şi-a dat interesul pentru aceşti copii în a-i aduce la
şcoală cu regularitate, pentru a-i învăţa tot ceea ce ştia. Au fost multe tensiuni,
unii profesori le-au spus copiilor de romi să nu mai urmeze aceste cursuri. De
multe ori pană să ajungă acest profesor la orele de curs alţi profesori, ii trimiteau
pe copiii romi acasă pentru a nu mai avea cu cine ţine orele. S-a ajuns ca în final
acest tânăr profesor suplinitor să nu mai aibă puterea să înfrunte aceste situaţii şi
s-a retras la finele anului şcolar 2013 dar a dus grupele de copii până la finele
anului chiar dacă la orele lui de curs erau 3-4 copii; a renunţat să se mai bată cu
morile de vânt. Azi, copiii din acea şcoală au rămas din nou fără profesor la aceste
discipline, iar numărul de profesori romi, care să cunoască istoria şi tradiţia
romilor cât şi limba romani sunt extrem de puţini în ţară.

Parte frumoasa a lucrurilor din această experienţă trăită de profesor, constă
în faptul că a avut rezultate; copiii care au încercat sa asimileze puţinele noţiuni
pe care ei pană atunci nu aveau de la cine să le înveţe, şi-au surprins părinţii.
Aceştia au rămas uimiţi cum au reuşit să asimileze într-un timp atât de scurt
anumite cunoştinţe de care nici ei nu auziseră pană atunci. Copiii se mai întâlnesc
cu profesorul pe stradă, îl întreabă cu lacrimi în ochi, dacă mai vine să le predea.
L-au îndrăgit şi s-au apropiat de el. Marele câştig pentru profesor din această
experienţă, este aspectul spiritual, faptul că le-a plăcut copiilor romi cum li s-a
predat şi cum s-a comportat cu ei, a reuşit să se facă înţeles, să coboare la nivelul
lor de conştiinţă şi să-i înţeleagă şi el pe copii. Profesorul a dorit ca aceşti copii să
rămână cu tot ceea ce a predase, pentru toată viaţa.

4. Concluzii
Discutăm de comunitatea de romi. Romii, continuă să fie, mult mai frecvent

victimele violării drepturilor omului decât populaţia majoritară. Din această
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cauză, este nevoie de o egalizare a şanselor, pentru a obţine un tratament egal
pentru toţi dar nu numai în teorie ci şi în practică, Indiferent de etnie,
tratamentul egal, trebuie aplicat pentru toţi. În ceea ce priveşte respectarea şi
garantarea drepturilor universale, trebuie avut în vedere şi promovarea şi
respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Convieţuirea cu comunităţile de
romi, obligă la tratament egal în ceea ce priveşte respectarea şi garantarea
drepturilor universale şi la respect reciproc. În întâmpinarea acestor probleme
Guvernul României a elaborate Strategii naţionale de incluziune a romilor pană
în anul 2020, cu un spectru larg, care vizează aspectele sociale, economice, de
învăţământ, de sănătate, de incluziune a romilor.
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NON-DISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITIES ARE
RESPECTED IN MODERN SOCIETY

Ven. Shipon Barua

Abstract: This theme recognizes the scarcity of resources in the Nondiscrmination and
Education for a human rights to development, culture and the changing conditions brought upon
the planet by human manipulation of the human rights eco-system. It appears as though human
have wrecked rather than helped the environment. I have not provided actual remedies for our
sick and dying world. Last year we faced many challenges in our sessions, and I continue a
controversial and popular Education for the Ideas of Equality and Non-Discrimination themes.
This year I had difficulties and nearly rejected almost every submitted article in this theme, and
had to work closely with some scholars to ensure that their papers included more scientific
researcher –natured data; I had to reach a compromise with some articles, and others contained
below offer some refreshing insights into the strife that needs immediate attention. It was very
pleasing to see numerous case studies in several of the conference papers. I hope in the future that
I see greater developed case studies –when contributions are received, I hope to see additional
papers on how Buddhism becomes applicable into the human rights development and culture
environment. In this sense, I can have real Buddhist Ecology. I know that learning Dharma does
not change the conditions of the world. So many papers needed to be more engaged, scientifically
– and rely lesson scriptural representations common knowledge amongst us all.

Keywords: Equality; Non-Discrimination; modern society.

Introduction
The principle of equality is a fundamental assumption of a democratic

society. It is well recognized that a corollary exists between equality and non-
discrimination. To understand that we should first examine what we mean by
equality and explore the characteristics that make it a progressive universal moral
and legal principle.

Equality has been described as a “treacherously simple concept” yet a diverse
spectrum of opinions exists as to what is equality and what should a society do to
incorporate and promote this value. The traditional approach of national legal
systems was to employ the concept of equality as a system of formal rules. More
recent constitutional reforms, informed by increasing academic debate, have
sought to develop a more sophisticated concept of equality and have taken into
consideration the richness and variety of modern human relations and the subtle
characteristics which can lead to discrimination and disadvantage. A range of
different opinions exist as to what model of equality should be employed within
modern democratic states. Accepting that the broad range of different views and
theories regarding the nature of equality and non-discrimination can only be
grasped within their own historical and cultural context, the focus of this article is
nevertheless on what has informed various international and national legal
standards.

 MAHACHULALONGKORANRAJAVIDAYALA UNIVERSITY in Khonkaen
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Discrimination and Unequal Treatment
While in its everyday sense the word “discrimination” imports the notion of

difference, in law the term “discrimination” generally refers to the different
treatment of an individual or a group of individuals, which results in a
disadvantage. Instances of discrimination as unequal treatment can be wide-
ranging from harassment or work place bullying to the systematic exclusion or
persecution of an entire people. Although a “Golden Age” of fairness and
harmony among humans is believed by some to have existed before the beginning
of written history, discrimination as unequal treatment has defined the human
experience throughout history and across regions of the world. Today, virtually all
people live in a cultural and social environment formed by past, current and
emerging forms of discrimination.

Formal Equality and the Traditional Approach – Treating Likes
Alike and Unalikes Unalike

The idea of formal equality can be traced back to Aristotle and his dictum
that equality meant “things that are alike should be treated alike”. This is the
most widespread understanding of equality today. Formal equality promotes
individual justice as the basis for a moral claim to virtue and is reliant upon the
proposition that fairness (the moral virtue) requires consistent or equal
treatment.

Equality as formal equality has an important role in the law and policy of
many countries with advanced equality and non-discrimination provisions. For
instance, it forms the conceptual basis of the term “direct discrimination” utilized
in the UK or the guarantee of ‘equal protection of the laws’ contained in the
United States Constitution.

The formal approach to equality and non-discrimination supports the
position that a person’s individual physical or personal characteristics should be
viewed as irrelevant in determining whether they have a right to some social
benefit or gain. At the heart of most protagonists’ defense of this model is the
principle of merit. The liberal argument sets out that formal equality is necessary
if the principle of merit is to be maintained in a democratic society.

Libertarians further defend formal equality by arguing that it disfavors
arbitrary decision making processes – as when policies or people selectively
disadvantage others due to a particular irrelevant trait. The value of formal
equality is its ability to protect against defects being introduced into the decision-
making process, and ensuring that irrational and unfair decisions based on
arbitrary criteria are kept out. Furthermore, it prevents the harm which may
occur from any arbitrary decision-making process, by permitting the person the
opportunity to secure a benefit which may otherwise have been denied and
reducing any resultant psychological injury.

Others suggest that the supposed value of neutrality of formal equality is
merely an illusion, as it is questionable whether the law, legislature and the
judiciary can claim to be truly neutral to all parties. To this end, formal equality
cannot adequately deal with certain types of laws. For instance, laws concerning
issues that do not relate to choices between groups, as with licensing laws, or laws
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which appear to be based on prima facie neutral criteria but subsequently create a
disparate impact for certain people. In this way formal equality, it is argued,
confuses more than it clarifies. By masquerading as an independent norm, formal
equality blinds us to the real nature of substantive rights and creates a dichotomy
between human rights and equality (or non-discrimination), wherein both
principles appear to operate independently rather than in combination with one
and other.

One well documented drawback to formal equality is that it requires
comparison. The comparator predominantly applied in the UK in proving direct
discrimination is white, male, Christian, able-bodied and heterosexual. This rule
assumes the existence of a ‘universal individual’ which can neglect the variety and
diversity of modern society.

Modern society is rich in diversity. The approach of formal equality is to ignore
the personal characteristics of an individual altogether. For example, in respect to
racial discrimination advocates of formal equality would proscribe a color blind
rather than a color conscious approach. Whilst the model of consistent treatment has
a role in society, the richness and complexity of modern life and modern social
relations makes the application of this approach, as a basis for integrated and
comprehensive non-discrimination laws and measures, overly simplistic.

Equality of Opportunity
The concept of equality of opportunity represents a departure from the

traditional notion of formal equality or treating likes alike and unalikes unalike. It
is partially based on a redistributive justice model which suggests that measures
have to be taken to rectify past discrimination, because to fail to do so would
leave people and groups at different starting points. However, equality of
opportunity is also partially based on an individual libertarian model as it seeks
to limit the application of full redistributive justice. Certain academics suggest
that a weakness of focusing on equality of results is that it affords too much
respect to utilitarianism at the expense of other systems of thought.

The integration of these theoretical perspectives has lead to a notion of
equality which seeks to equalize starting points irrespective of a person’s
background or status. At present only a small number of legal systems have
equality of opportunity legal provisions. For instance, the European Union has
legal mechanisms and policies in place which permit the use of positive action to
prevent and compensate for disadvantage and to promote equality.

In practice equality of opportunity is a permissive interpretation of the concept
of equality and non-discrimination, allowing individuals from traditionally
disadvantaged groups to receive special education or training, or encouraging them
to apply for certain jobs. Equality of opportunity recognizes the shallow nature of
formal equality and injects a substantive element into its framework.

Equality of Outcomes
Equality of outcomes is a substantive conception of equality, as it attempts to

provide substance to the concept of equality. Unlike formal equality, which
dictates behavior through applying rules and procedures consistently, equality of
outcomes seeks to invest a certain moral principle (namely social redistribution)
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into the application of equality. This concept of equality manifests itself through a
spectrum of policies and legal mechanisms in various jurisdictions. Reverse
discrimination, positive discrimination and affirmative action are just a few
which have been put forward to represent this concept. Positive discrimination
can be succinctly discerned from positive action:

“Positive action means offering targeted assistance to people, so that they
can take full and equal advantage of particular opportunities. Positive
discrimination means explicitly treating people more favorably on the grounds of
race, sex, religion or belief, etc. by, for example, appointing someone to a job just
because they are male or just because they are female, irrespective of merit.”

In many ways the terms describing the equality of outcomes approach have
politically controversial interpretations. Politically, more moderate
interpretations exist in the form of special treatment provisions wherein it has
been recognized that the principle of equal treatment sometimes requires
different treatment for certain grounds of disadvantage.

This conception is inherently linked to the group/redistributive justice model
and the achievement of a fairer distribution of benefits. The equality of outcomes
approach has been adopted in the past in certain spheres in the USA and
Northern Ireland.

The social philosophy underlying this conception of equality is an egalitarian
understanding of social justice and of the good life. Wherein the moral worth of
equality and non discrimination is centered on its ability to provide equal
outcomes for individuals or at the very least a satisfactory outcome for the most
disadvantaged groups. In this sense equality of outcomes submits to a socialist
agenda, albeit one which has limits imposed on it by the central tenets of a liberal
democracy. The application of this conception of equality is subject to stringent
scrutiny from classical liberalism which maintains that the distributive justice
theory is abhorrent to liberal democratic thought for it imposes too high a burden
on the state and individual autonomy.

Likewise, one perceived danger of this approach is that it places too little
emphasis on the importance of accommodating diversity by adapting existing
structures. In this regard some philosophers and theorists believe that the focus
on certain disadvantaged social groups under this conception of equality
misdirects the wider debate away from more serious and arbitrary distinctions
that lead to disadvantage.

This point of conjecture reveals the quandary of whether countries founded
on common national and cultural values can expect to successfully incorporate
individuals, whose values and traditions are different to that of the majority. It
seems the answer must be positive: human rights and equality discourses have
consistently and organically incorporated issues relating to diversity and cultural
appreciation into its rubric. It is clear that such issues are inherent to the human
rights mainstreaming agenda. Therefore, it is necessary to recognize that treating
these issues outside the equal rights framework will only serve to dilute the force
of the human rights discourse in general. Furthermore, expanding global markets
propel migration across borders. In order to accommodate these migration
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patterns states need to be in a position to capture the advantage of economic
migrants who possess the abilities and capacity to meet inevitable labor demands.

In sum, the concept of equality of outcome makes an important contribution
to combating initiatives and processes involving the worst cases of disadvantage
and discrimination to different groups. However, it remains a politically charged
interpretation of equality, under which competing economic, social and political
interests must be addressed and balanced.

A Human Rights Approach to Equality
It has been suggested that equality as a stand-alone principle has little

impact on combating substantive disadvantage. Equality’s amorphous nature
means it is capable of taking on arrange of different interpretations. It may be
viewed as an empty vessel which provides a pattern for building human relations.
Consequently, there is a need for it to take greater moral character, to invest in
other moral principles and form an ethical basis from which acceptable human
relationships can be derived. The concerns regarding the above equality models
have led to the emergence of a human rights based approach, wherein equality
becomes the vessel for the delivery of more enriching value-laden principles.

The contemporary approach of bringing the equality and non-discrimination
agenda within a human rights framework has the effect of highlighting other
conceptions of equality that purely economic integrationist models largely seem
to neglect. This approach is based on dignity, but dignity in this paradigm is
meant to reflect the universality, indivisibility, and inter-relatedness of all human
rights, as understood in present-day interpretations. It proffers a theoretical
distinction between treating people equally in the distribution of resources and
treating them as equals, which suggests a right to equal concern, dignity and
respect. Treatment as equals shifts the focus of analysis, to whether the reasons
for deviation between persons are consistent with equal concern and respect.
Interpreted in this way, equality offers a range of different conceptions.

Equality of dignity, respect or worth as a foundation for equal rights may
ensure that equality has universal application. Such conceptions of equality
provide a moral basis which is comprehensive in respect to the spheres of society
it can penetrate. Also, it importantly replaces rationality with dignity as a “trigger
of the equality right”. The human rights based approach to equality adopts a
similar substantive approach to equality as the equality of outcome model (and to
a lesser extent the equality of opportunity model), however, it can be
distinguished from these two conceptions by the way in which it incorporates a
human rights framework within its conceptual core rather than some varying
notion of socialism. In this regard the approach creates the potential for a more
purposeful and workable application of law and policy, through correlating the
equalities and the human rights agenda and removing any artificial conceptual
distinction among them. In addition, the human rights based approach presents a
tenable and workable framework to the equality and non-discrimination agenda
which has the potential to avoid the political rhetoric which surrounds so much
current equality and non-discrimination discourse.
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Conclusion
The principle of equality and non-discrimination has undergone a range of

interpretations. The scope of possible interpretation of the notion of equality and
non-discrimination is undoubtedly vast. Whilst no interpretation can claim to be
a categorical truth in the application of the conception of equality or non-
discrimination, it seems the human rights based approach of ‘treatment as an
equal not equal treatment’ provides an excellent philosophical maxim by which
equality and non-discrimination can be translated into meaningful legal and
policy instruments. With such philosophical basis in place, equality can regain its
role as a central pillar of the human rights discourse and break down any artificial
barriers which uphold the idea that equality and non-discrimination are anything
other than inherent, fundamental and indivisible to human rights.
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LOK ADALATS: AS AN INSTRUMENT OF ALTERNATIVE
DISPUTE RESOLUTION IN PROVIDING JUSTICE TO ALL

Dr. Ved Pal Singh Deswal

"Discourage litigation. Persuade your neighbours to compromise wherever you
can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser - in fees, expenses,
and waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a

good man. There will still be business enough." .............. Abraham Lincoln

"I had learnt the true practice of law. I had learnt to find out the better side of human
nature, and to enter men's hearts. I realised that the true function of a lawyer was to
unite parties riven as under. The lesson was so indelibly burnt unto me that the large
part of my time, during the twenty years of my practice as a lawyer, was occupied in
bringing about private compromises of hundreds of cases. I lost nothing, thereby not
even money, certainly not my soul."....... Mahatma Gandhi, the father of nation

(India)

“One can be perfectly free till all are free; no one can be perfectly moral till all are
moral;no one can be perfectly happy till all are happy”

Herbert Spencer

“It is of fundamental importance that, justice should not only be done, but should
manifestly and undoubtedly be seen to be done"

One of the Principle of Natural Justice

Introduction
Lok-Adalat means court of the ordinary people. It has symbolized a human

sensitive forum to provide amicable, speedy, cheap justice by adopting informal
procedure and avoiding technicalities. My Research Paper has shown the
development of access to justice to all in India. An analysis has been made on
potential utility of Lok-Adalat as one of the ADR tools and its potential utility to
the existing legal system which has been overburdened with pending litigations.
Resolution of disputes is an essential characteristic for societal peace, amity,
comity and harmony and easy access to justice. The procession formalization of
justice as existing in Courts takes time and involves considerable amount of
expenditure. The system of non-formal legal institutions has prevailed in India
since ancient times. The barrier in the way of implementation of socio-economic
legislations like The Legal Services Authorities Act, 1987 and its complementary
Rules enacted by state governments is not the Indian law system rather those
who run it. The Lok-Adalats are the flagship of the Indian judiciary for
dispensation of justice to the poor. The concept of Lok Adalat (Peoples' Court) is
an innovative Indian contribution to the world jurisprudence. It importance is as
follows:

 Assistant Professor, Faculty of Law, M.D. University Rohtak (Haryana);
vpdeswal@gmail.com
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Features of Lok Adalats
1. There is no Court fee and if Court fee.
2. Speedy trial of the disputes.
3. Directly interaction with the Presiding Officer through their Counsel.
4. The award by the Lok Adalat is binding on the parties.
5. Amicable settlement of disputes.
6. Lok-Adalat have no adjudicatory or judicial functions.

Enactment of Lok Adalat
The advent of Legal Services Authorities Act, 1987 gave a statutory status to

Lok-Adalats, pursuant to the constitutional mandate in Article 39-A of the
Constitution of India. It contains various provisions for settlement of disputes
through Lok-Adalat. It is an Act to constitute legal services authorities to provide
free and competent legal services to the weaker sections of the society to ensure
that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of
economic or other disabilities, and to organize Lok-Adalats to secure that the
operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity.
Camps of Lok Adalat were started initially in Gujarat in March 1982 and now it
has been extended throughout the Country. The evolution of this movement was a
part of the strategy to relieve heavy burden on the Courts with pending cases. The
reason to create such camps were only the pending cases and to give relief to the
litigants who were in a queue to get justice. Seekers of justice are in millions and
it is becoming rather difficult for the Courts to cope up with the ever-increasing
cases with the present infrastructure and manpower. Courts are clogged with
cases. There is serious problem of overcrowding of dockets. Because of the ever-
increasing number of cases the Court system is under great pressure. Therefore, if
there was at the threshold a permanent mechanism or machinery to settle the
matters at a pre-trial stage, many matters would not find their way to the Courts.
Similarly, if there are permanent forums to which Courts may refer cases, the
load of cases could be taken off the Courts. In order to reduce the heavy demand
on Court time, cases must be resolved by resorting to 'Alternative Dispute
Resolution' Methods before they enter the portals of Court. Here comes the
significance of Lok Adalat which has showed its significance by settling huge
number of Third Party claims referred by Motor Accident Claim Tribunal
(MACT). Except matters relating to offences, which are not compoundable, a Lok
Adalat has jurisdiction to deal with all matters. Matters pending or at pre-trial
stage, provided a reference is made to it by a court or by the concerned authority
or committee, when the dispute is at a pre-trial stage and not before a Court of
Law it can be referred to Lok Adalat. Parliament enacted the Legal Services
Authorities Act 1987, and one of the aims for the enactment of this Act was to
organize Lok Adalat to secure that the operation of legal system promotes justice
on the basis of an equal opportunity. The Act gives statutory recognition to the
resolution of disputes by compromise and settlement by the Lok Adalats. The
concept has been gathered from system of Panchayats, which has roots in the
history, and culture of this Country. It has a native flavor known to the people.
The provisions of the Act based on indigenous concept are meant to supplement
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the Court system. They will go a long way in resolving the disputes at almost no
cost to the litigants and with minimum delay. At the same time, the Act is not
meant to replace and supplants the Court system. The Act is a legislative attempt
to decongest the Courts from heavy burden of cases. There is a need for
decentralization of justice.

Since April 1985, Lok Adalats have been exclusively organized for settlement
of motor third party claims. Although the concept of Lok Adalat was very much
vogue since early years. This form was made available for settlement of Motor
Third Party claims under the initiative of former Chief Justice of India, Shri. P. N.
Bhagwati, since then number of Lok Adalats have been organized throughout the
Country through this forum to the satisfaction of the claimants. It is expected to
gather further momentum for settlement of these claims through this medium as
both claimants do and the Insurance Company get benefit out of it.

Lok Adalat in various Dimensions
Lok Adalat now is playing sole role in solving disputes and settling MACT

cases. It has become a Dispute Management Institution. It is an informal system
of dispute resolution. This is the expeditious method to settle large number of
MACT claims. It is the best provisions by the effort of judiciary. Disposal through
Lok Adalat is the only panacea for controlling the arrears of cases. Insurance
Company can save additional interest. This is the simplest method, which is
devoid of procedural wrangles of regular trial. According to Legal Services
Authorities (Amendment) Act 1994 effective from 09-11-1995 has since been
passed, Lok Adalat settlement is no longer a voluntary concept. By this Act Lok
Adalat has got statutory character and has been legally recognized.

Position of Lok Adalat in Indian Constitution
Article 39 A of the Constitution of India provides for equal justice and free legal

aid. It is, therefore clear that the State has been ordained to secure a legal system,
which promotes justice on the basis of equal opportunity. The language of Article-39
A is couched in mandatory terms. This is made more than clear by the use of the
twice-occurring word “shall” in Art-39 A. It is emphasized that the legal system
should be able to deliver justice expeditiously on the basis of equal opportunity and
provide free legal aid to secure that opportunities for securing justice are not denied
to any citizens by reasons of economic or other disabilities. It was in this context that
the parliament enacted the Legal Services Authority Act-1987.

The need of the hour is frantically beckoning for setting up Lok-Adalats on
permanent and continuous basis. What we do today will shape our tomorrow.
Lok Adalat is between an ever-burdened Court System crushing the choice under
its own weight and alternative dispute resolution machinery including an
inexpensive and quick dispensation of justice. The Lok Adalat and alternative
dispute resolution experiment must succeed otherwise the consequence for an
over burdened court system would be disastrous. The system needs to inhale the
life giving oxygen of justice through the note.

There is considerable evidence that ADR was widely used in ancient India,
Rome and Egypt for the settlement of varied disputes. ADR's growth has long
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been an integral part of world's landscape, reflecting a sense that system of justice
based on technical rules and procedures and formal processes was inefficient,
insufficient and incomplete response to the needs and expectations of mankind.
The institution of Lok Adalat in India, as the very name suggests, means, People's
Court. "Lok" stands for "people" and the vernacular meaning of the term "Adalat"
is the court.

In this respect, traditional system of justice is not enough for the larger
societal interest and for the people committed to peace and inquisitive of
expeditious, inexpensive and less complex settlement of their disputes. Therefore,
even the sacred texts of the major religions and also reflections of words of great
philosophers and thinkers are pertinent and evident.Aristotle in Rhetoric and on
Poetics said, "Arbitration was introduced to give equity its due weight". Cicero
has also said that for a larger assessment of fairness processual justice many
times would march over the substantive justice. He has also advocated the
process of arbitration. Blackstone in his famous Commentaries on the Law of
English has observed about the strict justice and formal rules on process and the
requirement of adopting principles of process to deal with equities which matter
in the controversy.

George Washington, the first President of the United States, borrowing
from his experience as an arbitrator of private disputes in the 1770s, crafted it
into his last will and testament: "I hope and trust, that no disputes will arise
concerning them; but if, contrary to expectations, of the usual technical terms, or
because too much or too little has been said on any of the devices to be consonant
with law, my will and direction expressly is, that all disputes (if unhappily any
should arise) shall be decided by three impartial and intelligent men, known for
their probity and understanding; two to be chosen by the disputants - each having
a choice of one - and the third by those two. Which three men thus chosen, shall,
unfettered by law, or legal constructions, declare their sense of the testators'
intention; and such decision is, to all intents and purposes to be as binding on the
parties as if it had been given in the Supreme Court of the United States."

The common man has started looking upon legal system as a foe and not as a
friend. For him, law is always taking something away. When we go to court, we
know that we are going to win all or lose all. Whereas, when we go to any method
of ADR or for informal settlement with different expectations, we know that we
may not get all that we want, but we will not lose everything. In India, arbitration
and domestic or in-house tribunals are alternatives to formal courts. However,
tribunalisation of justice has yet not, successfully, clicked to prove its true mettle.
Many a times, experience has shown that the tribunals often end up as dead
cycles of litigative voyage in the courts and resultant lengthening of the life of
dispute resolution process.

While we encourage ADR mechanism, we must, also, create a culture of
settlement of disputes through such mechanisms. Various ADRM methods have
been experimented and accepted as viable methods in different situations in
different environments in different countries. The ancient concept of settlement
of dispute through mediation, negotiation or through arbitral process known as
"Peoples' Court verdict" or decision of "Nyaya-Panch" is conceptualized and
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institutionalized in the philosophy of Lok Adalat. Some people equate Lok Adalat
to conciliation or mediation, some treat it with negotiations and arbitration.
Those who find it different from all these, call it "Peoples' Court". It involves
people who are directly or indirectly affected by dispute resolution. It is, rightly,
said participation, accommodation, fairness, expectation, voluntariness,
neighbourliness, transparency, efficiency and lack of animosity are undoubtedly,
all important characteristics of this unique Indian institution rooted in India's
history and culture and environment.

Conclusion:
We should always remember that"Yesterday is not ours to recover, but

tomorrow is ours to win or lose", and, therefore, let us get together, stand united,
and strengthen our Bench and Bar irrevocable unique partnership and make
collaborative, concerted, cooperative, creative, collective and cohesive endeavours
in popularising, proliferating and pioneering, concept and philosophy of
important institution - alternative dispute resolution mechanism - so as to
strengthen our pluralistic democratic values, rule of law and thereby invigorate
the commandment, "Justice shall never be rationed". Let us therefore make all
efforts to advance and strengthen "equal access to justice", the heart of the
Constitution of India, a reality. The problem of delays and expensive litigation has
engaged the attention and consideration of several legal luminaries, those
connected with the management of the judicial system of the country.

The advocates are known as the social engineer or torch bearer of the society.
It gives a responsibility to the advocates to look after the interest of common man
of the land. In the welfare state we all need to join our hands with social workers
(Like Anna Hazare), Media and right thinking persons to ensure equal
opportunity of justice to all.
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FEMEILE ÎN POLITICĂ

Adrian Helstern

Abstract: Femeia contemporană din România trece, din păcate, printr-o criză care face ca
feminismul şi implicarea femeilor în viaţa socială şi politică să pară mai degrabă o bătaie de joc
la adresa lor. România, o ţară cu o cultură a familiei puternic tradiţională, combinată cu religia
creştin-ortodoxă şi împletită cu obligaţiile ce le impune societatea modernă face ca pentru femeia
din România viaţa să pară o misiune imposibilă. De aceea, acest articol îşi propune o scurtă
analiză asupra participării politice a femeilor, în condiţiile în care numărul acestora la nivel
mondial este mai mare decât al bărbaţilor.

Cuvinte cheie: femei, politică, participare politică, partid politic.

Un studiu american realizat de către o companie de asigurări a arătat că
femeile sunt mai buni şoferi decât bărbaţii. Aproape 80% din accidentele grave
sunt produse de către bărbaţi iar riscul ca o femeie să pro ducă un accident este
cu 27% mai mic.

Compania subliniază că este vorba de tendinţa şoferilor de gen masculin de
a-şi asuma riscuri şi de a fi agresivi, ceea ce face ca aceştia să facă mai multe
greşeli la volan.

Statistica mai arată că bărbaţii încalcă mai des regulile de circulaţie şi
depăşesc viteza maximă.

Doar dacă am avea doar acest studiu la îndemână ar fi suficient pentru a găsi
răspunsuri şi explicaţii pentru situaţia femeilor din politică. Cum să lupţi cu
cineva care nu respectă regulile jocului şi care este mai agresiv decât tine.

Se pare că această competiţie dintre femei şi bărbaţi este imposibilă. De fapt
nu există nici o competiţie. Dacă bărbaţii îşi neagă propriile mame, mamele
copiilor şi fiicele lor iar femeile îşi neagă taţii şi fiii şi taţii copiilor lor atunci
putem vorbi de o luptă între genuri.

De ce sunt în România atât de puţine femei implicate activ în politică si de ce
atât de puţine femei răzbat până în eşalonul întâi?

O scurtă vizită pe la sediile partidelor politice ar releva o realitate tristă, aceia
că în spatele scenei politice există un număr impresionant de femei implicate în
activitatea de partid iar unele dintre ele activează de la vârste foarte fragede. Când
un tânăr se remarcă este susţinut pentru a ajunge un politician mare. Când o
tânără se remarcă, în cadrul unui partid, de obicei este recomandată pentru a fi
secretară, şefă de cabinet sau consiliera unui politician. Ca urmare, puţine dintre
ele ajung să fie nişte voci sonore în politică iar, dintre acestea, dacă ar fi să
analizam mai atent multe dintre ele au în spate un bărbat important fie in politică
fie în afaceri care să le susţină. Şi această situaţie nu se datorează doar ofensivei
bărbaţilor ci şi a atitudinii defensive din partea femeilor. Mesajul ar fi: Îndrăzniţi!
Este nevoie de voi în politică. În politica lumii de azi este nevoie de femei pentru
că este nevoie de viziunea lor asupra lumii şi asupra problemelor acesteia.

 Director, Direcţia Studii şi Documentare legislativă, Camera Deputaţilor,
Parlamentul României.
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Dacă nu vreţi ca feminismul să fie deturnat de la obiectivele lui principale,
atunci, îndrăzniţi!

Femeia contemporană din România trece, din păcate, printr-o criză care face
ca feminismul să pară mai degrabă o bătaie de joc la adresa femeilor. România, o
ţară cu o cultură a familiei puternic tradiţională, combinată cu religia creştin-
ortodoxă şi împletită cu obligaţiile ce le impune societatea modernă face ca
pentru femeia din România viaţa să pară o misiune imposibilă. Foarte multe
femei se confruntă cu dilema: O mamă şi o soţie bună sau o femeie
independentă? O mamă şi o soţie bună nu mai este suficient în lumea de azi.
Venitul pe care îl aduce o femeie a devenit strict necesar într-o ţară săracă, pe de
o parte. Din punct de vedere social o femeie fără servici riscă să fie izolată şi cu un
viitor incert într-o lume în care căsătoria a devenit un provizorat. Iar o femeie
independentă este deturnată de la vocaţia ei esenţială, aceea de a fi mamă şi soţie.

Este foarte adevărat că o femeie ştie cum să abordeze problemele legate de
familie în general, de drepturile maternale, de drepturile copilului, de
învăţământul preşcolar şi şcolar, chiar de sănătate, de violenţa în familie. Dar se
pare că în România aceste probleme încă nu sunt atât de importante încât să
merite atenţie şi sacrificiul pe care ar trebui să-l facă partidele politice, cedând
femeilor o parte din locurile importante din parlament şi executiv.

Pe de altă parte, chiar şi în ţările în care situaţia este mult mai bună din
punctul de vedere al reprezentării femeilor în politică a fost nevoie să se introducă
în legile electorale prevederi privind sistemul cotelor minimale de gen.

România şi femeile în politică
11,5% femei în Parlamentul României (13,3% femei în Camera Deputaţilor şi

7,4% femei în Senat)
În actualul Guvern din cei 27 de miniştri, 6 sunt femei.
Cel mai recent raport privind decalajul între sexe la nivel global, Raportul

Gender Gap Index 2012, situează România aproape de jumătatea clasamentului
ţărilor analizate, cu un scor care se apropie de limita superioară, de echilibru
între sexe. Diferenţele faţă de anii precedenţi nu sunt majore, însă capitolul la
care stăm cel mai prost rămâne în continuare implicarea femeilor în viaţa
politică.

România ocupă locul 67 din 135 ţări analizate conform acestei clasificări, cu
un scor de 0,686 (un nivel mai apropiat de 1 semnifică reducerea decalajelor între
sexe), pentru o populaţie de 21,39 milioane de locuitori.

Nivelul scorului final este calculat prin verificarea existenţei discrepanţelor
între sexe în raport cu patru domenii: economic, politic, educaţie şi sănătate. Al
doilea cel mai scăzut este înregistrat în domeniul economic, un scor de doar
0,681. Un uşor progres se observă în domeniul politicii, scorul fiind de 0,089, în
creştere cu 0,033 puncte faţă de anul 2011.

În cadrul formaţiunilor politice, procentul de parlamentari femei este
următorul: ARD - 12,6% (10 mandate din 79); PP-DD - 18% (12 mandate din 66);
USL - 11% (44 de mandate din totalul de 398); UDMR - 3,7% (1 mandat din 27);
Asociaţia Liga Albanezilor din România - (1 mandat).

Comparativ cu o medie de 20,8% femei în parlamentele lumii, România se
află printre codaşii clasamentului, cu doar 11,5% femei în Parlamentul României.
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Aceasta în condiţiile în care femeile reprezintă aproape 52% din populaţia ţării. În
Uniunea Europeană devansăm doar Cipru şi Ungaria ca pondere a femeilor în
Parlament, iar în lume ne aflăm pe locul 99 din 141, în urma unor ţări precum
Turkmenistan, Azerbaijan, Zimbabwe, Bangladesh, Irak sau Afghanistan. În
aceste condiţii, România nu reuşeşte să îndeplinească obiectivul privind
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din decalogul Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului. Reuşim să ne situăm peste medie doar în cazul
ponderii femeilor în Parlamentul European, cu 36,4% eurodeputate faţă de media
europeană de 35,2%.

Motivele pentru slaba reprezentare a femeilor în politică sunt uşor de
identificat: prejudecăţile şi discriminarea, procesul de socializare şi mediatizare a
femeilor, responsabilităţile familiale, miturile legate de lipsa de calificare, accesul
limitat la fonduri pentru campanii - şi acestea sunt doar câteva dintre aspectele
care lezează participarea femeilor la viaţa politică românească.

Experienţele statelor dezvoltate ne arată că procentul femeilor angajate în
forurile decizionale ale instituţiilor politice şi publice nu va creşte fără ajutorul
unor măsuri specifice, precum cotele de reprezentare, însoţite de campanii de
promovare a participării active a femeilor la bunul mers al societăţii. Cotele
minimale de gen, sub diversele lor forme, sunt practici deja legiferate în state
europene ca Belgia, Franţa, Spania, Norvegia, Finlanda sau Slovenia, iar cote
stabilite în statutul partidelor politice găsim în state precum Germania, Suedia,
Polonia sau Marea Britanie

De ce avem nevoie de femei în politică?
Creşterea gradului de reprezentare a femeilor va permite abordarea unor

aspecte specifice vieţii femeilor, copilului sau familiei, precum problemele legate
de absenţa politicilor publice în domeniul bonelor, al violenţei sau a altor teme
tratate periferic în viaţa publică decizională românească a ultimilor 20 de ani1.

La nivelul marilor companii europene, în termeni de mediu de lucru,
inovaţie, responsabilitate şi profit, cele mai bune locuri de muncă, atât pentru
femei cât şi pentru bărbaţi, sunt oferite de companiile care au inclus un număr
mai mare de femei în conducere. Mai mult decât atât, companiile care au o
componenţă de gen echilibrată pot atinge un profit operaţional cu 56% mai mare
decât cel al companiilor formate doar din bărbaţi, conform unui studiu al firmei
de consultanţă McKinsey.

O serie de studii realizate pe companiile americane de top ce apar în Fortune
500 au descoperit că performanţele financiare ale companiilor cu un număr mai
mare de femei în conducere sunt mai notabile. Firmele cu trei sau mai multe
femei în poziţii de top-management se bucură de o mai mare eficienţă
organizaţională decât companiile fără nici o femeie în posturile de leadership. În
plus, creşterea numărului de femei manager duce la creşterea inovaţiei în
companie.

1 Vezi şi Mădălina Tomescu, Liliana Trofin - Considerations regarding the implication of the
romanian woman in the political life - Conferinţa Internaţională “DIMENSIONS OF CHANGE AT
THE BEGINNING OF THE XXIst CENTURY “October 23-24, 2009, Târgu Mureş, Ed. Risoprint,
Cluj Napoca, 2009, ISBN: 978-973-53-0150-7, p. 48-52
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Impactul egalizării procentajului de femei şi bărbaţi angajaţi ar avea drept
rezultat o creştere de până la 13% a PIB al Uniunii Europene, conform unei
simulări condusă de Goldman Sachs.

Alte studii arată că eficienţa, inventivitatea, responsabilitatea socială şi chiar
moralitatea sunt mai mari în cazul firmelor cu femei aflate în funcţii de top.

O perspectivă feminină în top management şi în conducerea firmelor ar
putea conduce la o creştere a responsabilităţii sociale corporatiste, a grijii faţă de
mediul înconjurător şi în general a respectului faţă de obligaţiile morale.

Ar credita românii o femeie pentru postul de Preşedinte sau de Prim-
ministru?

Elveţia şi Lituania sunt state europene conduse de doamne Preşedinte. Alte
trei ţări europene – Marea Britanie, Danemarca şi Olanda – sunt reprezentate de
regine. Germania şi Danemarca au ca premier două doamne. În perioada tulbure
a crizei economice, finanţele şi economiile europene sunt conduse de nouă
doamne ministre în UE-27. La noi de ce nu ar fi posibil?

În Uniunea Europeană, România se află pe ultimele locuri în ceea ce priveşte
numărul femeilor prezente în Guvern, actualmente sunt în număr de şase. La
polul opus, ţările din nordul şi vestul Europei au cel mai mare număr de ministre.
Poate nu întâmplător, acestea sunt şi cele mai performante din punct de vedere
economic.

Ne aflăm printre codaşii clasamentului şi în ceea ce priveşte numărul de
femei din Parlament – 11,5%. În Europa depăşim doar Ungaria şi Malta. O
situaţie mai bună se regăseşte la nivelul reprezentării femeilor în Parlamentul
European. Ţara noastră se află în prima jumătate a topului ţărilor Uniunii
Europene, peste o treime dintre euro-parlamentarii noştri fiind femei. Situaţia se
datorează probabil faptului că pentru clasa politică românească plecarea spre
Bruxelles echivalează oarecum cu o retragere ineficientă de pe scena principală
autohtonă care, în definitiv, în ochii celor implicaţi, contează mai mult.

Abia atunci când mecanismele de selecţie şi de promovare a oamenilor
politici vor începe să se apropie de ceea ce ar trebui să fie, adică de un model
bazat pe valoare reală, pe competenţe, pe muncă, pe echilibru – inclusiv de gen –‚
atunci vom avea motive să sperăm într-o aliniere la standardele ridicate
comparabile cu cele din occident. Abia atunci vom avea şi mai multe femei cu
şanse la funcţii de conducere

În concluzie, un proiect prin care partidele politice să fie obligate prin lege ca
la alegerile locale şi parlamentare să se prezinte o listă de candidaţi pe care
femeile să se regăsească în proporţie de minimum 30% pentru a se alinia la
startul competiţiei pe colegii uninominale. Acelaşi procent îl susţinem şi în cazul
mandatelor guvernamentale.

Pentru că actuala dinamică şi actuala cotă efectivă de reprezentare a femeilor
în forurile decizionale guvernamentale, centrale şi locale plasează partidele
româneşti foarte departe de practicile mondiale. Dacă măsura democraţiei
noastre este dată de gradul de reprezentativitate al conducătorilor, trăsăturile
societăţii româneşti, aşa cum reies din rapoartele experţilor, nu sunt de lăudat.
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Pentru că egalitatea de gen2 nu este nicidecum un bun dat, ci o valoare
societală pentru care merită să luptăm. Introducerea unei cote de gen nu conduce
la o discriminare pozitivă a femeilor, ci la o corectare a unei discriminări vădite a
româncelor în viaţa politică, în raport cu ponderea ridicată pe care o au la nivel
naţional. Nu vor fi încălcate nici drepturile alegătorilor, întrucât candidaţii sunt
aleşi mai întâi de partidele politice, prin controlul nominalizărilor electorale, abia
apoi exercitându-se votul cetăţeanului. Riscul ca după impunerea cotelor femeile
să aibă totuşi un rol superficial în politică poate fi înlăturat prin tipul de cotă ales,
aşa cum ne-o dovedeşte practica altor ţări. În plus, liderii partidelor nu îşi pot
permite riscul să promoveze 30% de candidate lipsite de competenţe reale în
condiţiile în care votul este unul nominal.

Pentru că introducerea sistemului de cote pentru reprezentarea politică a
femeilor mai degrabă compensează obstacolele care împiedică femeile să
beneficieze de poziţiile politice care le revin în mod echitabil şi previne apariţia
altor bariere şi mecanisme de excludere.

Pentru că o cotă minimală de gen limitează tendinţa partidelor politice de a
desemna ca reprezentanţi în cea mai mare parte bărbaţi şi le obligă să caute activ
şi candidate competente.

Situaţia internaţională
Reprezentarea femeilor în parlamentele statelor europene variază între

44,7% şi 8,7%. Conform statisticilor Uniunii Interparlamentare (IPU), în
parlamentele Naţionale a 187 de ţări femeile reprezintă în medie 20,8% din
totalul parlamentarilor, în timp ce în Europa (ţările OSCE) procentul mediu este
de 24,1%.

Procentul cel mai mare de femei în Parlament este deţinut de Rwanda
(51,9%), urmată de Andorra (50%) şi Cuba (48,9%).

În top 20 se află o serie de ţări din Africa şi America Latină (Rwanda, Cuba,
Africa de Sud, Nicaragua, Mozambic, Costa Rica, Argentina, Tanzania).

Ţările din nordul Europei (Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, Danemarca,
Olanda) se află printre primele poziţii (locurile 4-14), cu peste 35% femei în
Parlament.

Media europeană: 22% femei în Parlamentele naţionale.
Media mondială: 20,8% femei în Parlamentele naţionale.
Cel mai slab poziţionate ţări membre din UE sunt Ungaria, Cipru şi

România, aflate pe locul 119 (8,8% femei în Parlament), locul 112 (10,7% femei în
Parlament), respectiv locul 99 (11,5% femei în Parlament).

Prevederi legislative cu privire la sistemul cotelor minimale de gen
BELGIA - Sistemul cotelor minimale de gen este legiferat la nivel naţional

prin legea electorală şi adoptat şi pe bază voluntară. Este instituită obligativitatea
existenţei unui număr egal de bărbaţi şi femei pe listele electorale, inclusiv cu
condiţia ca primele două poziţii de pe listă să nu fie ocupate de candidaţi de
acelaşi gen.

2 A se vedea şi Mădălina Tomescu - Protecţia şi promovarea drepturilor femeilor la nivel
internaţional în “Monitorul cultural-educativ” nr. 1/2009, MAI, ISSN: 1583-6126, p. 82-101.
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FRANŢA - Sistem al cotelor minimale legiferat la nivel naţional prin legea
electorală (legea parităţii obligatorii). Pentru toate listele electorale este strictă
alternarea bărbaţilor şi femeilor, de la începutul până la sfârşitul acesteia.

SLOVENIA - Sistem al cotelor minimale reglementat prin decret, trebuie să
se asigure un nivel de cel puţin 40% din reprezentanţii fiecărui gen pe listele
electorale.

SPANIA - Sistem al cotelor minimale reglementat prin lege, pentru a asigura
o reprezentativitate de cel puţin 40% pentru ambele genuri. Cotele sunt aplicate
nu numai listelor electorale ale unui partid, ci, de asemenea, la fiecare cinci
poziţii. În cazul în care numărul de poziţii eligibile este mai mic de cinci, lista
trebuie să fie cât mai aproape posibil de echilibrul 40/60.

SUEDIA - Sistem nereglementat, voluntar. O serie de partide politice au
introdus cote voluntare, prin adoptarea sistemului fermoar, astfel încât bărbaţii şi
femeile alternează pe listele electorale.

GERMANIA - Sistem voluntar, adoptat de unele partide, cu o reprezentare
între 30% - 50% femei pe listele electorale. Pentru constituirea listelor electorale
sunt utilizate trei metode: metoda fermoarului, liste alcătuite în totalitate din
femei sau angajamentul voluntar, conform căruia o femeie ar trebui să deţină cea
de-a doua poziţie de pe fiecare listă electorală, iar într-un grup de zece candidaţi
trebuie să existe cel puţin patru femei.

POLONIA - Sistem voluntar, fie pe bază de cote minimale de gen, care
presupune reprezentarea în proporţie de cel puţin 30% pe lista de candidaţi
pentru alegerile electorale, fie prin adoptarea de rezoluţii în cadrul partidelor,
prin care una dintre primele trei poziţii de pe fiecare listă electorală trebuie
deţinută de o femeie.

MAREA BRITANIE - Sistem nereglementat, voluntar. Sistemul de cotare se
bazează pe alcătuirea de liste de candidaţi în fiecare circumscripţie electorală, cu
scopul de a alege cel puţin 35% femei.

RWANDA - Sistemul cotelor este implementat atât la nivel constituţional, cât
şi prin legea electorală. Reprezentarea femeilor este asigurată prin structurile
electorale (garantarea unui număr de locuri în structurile guvernamentale) şi prin
sistemul cotelor: cel puţin 30% din posturile existente în toate organele de decizie
sunt destinate femeilor.
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CARACTERELE JURIDICE ALE CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A
PERSOANEI FIZICE

Andrada Mihaela Truşcă

Abstract: A part of civil capacity is the ability to use. According to Article 28, paragraph 2 of
Civil Code, any natural person has the ability to use, asserting its legal principle of fundamental quality
according to which the quality of law subject is recognized to any individual, without any
discrimination. This is also observed in the legal character of equality of naturals person ability to use.

Keywords: equality, natural person, ability to use, legal characters.

1. Aspecte generale
Potrivit art. 28 alin. 2 C. civ., orice persoană fizică are capacitatea de

folosinţă, afirmându-se astfel principiul juridic fundamental conform căruia
calitatea de subiect de drept este recunoscută oricărui individ.

În art. 34 C. civ. se stipulează: “Capacitatea de folosinţă este aptitudinea
persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile”. Aceasta este starea potenţială din
punct de vedere juridic a persoanei fizice de a dobândi orice drept subiectiv, fără
niciun fel de îngrădiri1.

Altfel spus, capacitatea de folosinţă, prefigurează, potenţial, toate drepturile
subiective pe care le poate dobândi o persoană fizică. Aceasta nu se confundă cu
drepturile, ci exprimă numai aptitudinea generală şi abstractă, de a le dobândi2.

Calitatea de subiect de drept, privită în general, permite persoanelor să
participe la viaţa juridică, intrând în diferite raporturi juridice, indiferent de
natura juridică a acestora.

Atunci când ne ocupăm de studiul capacităţii de folosinţă, ca expresie a
calităţii de subiect de drept civil, avem în vedere nu calitatea de subiect de drept
în general, ci calitatea de subiect de drept civil.

În doctrină, definiţia capacităţii de folosinţă s-a menţinut în jurul prevederii
legale, astfel că nu există diferenţe substanţiale între definiţiile formulate.

Într-o primă formulare se apreciază: “Capacitatea de folosinţă a persoanei
fizice este acea parte componentă a capacităţii civile care constă în aptitudinea
generală de a dobândi drepturi şi obligaţii civile”3.

În altă formulare se arată că: “se poate defini capacitatea de folosinţă a
persoanei fizice ca parte a capacităţii civile a oamenilor constând în aptitudinea
acestora de a avea drepturi şi obligaţii civile”4.

În formularea unei definiţii doctrinare trebuie să pornim de la dispoziţiile
Codului civil şi de la conţinutul Pactului Internaţional privind drepturile civile şi
politice ale omului, de unde putem reţine trei elemente esenţiale:

 Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; andradatrusca@yahoo.com

1 G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, 2011, p. 101.
2 I.C. Stătescu, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale, Ed. Didactică

şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 22.
3 Otilia Calmuschi, Drept civil român. Persoanele, Bucureşti, 1992.
4 E. Lupan, Drept civil. Persoana fizică, Ed. Lumina Lex, 1993 , p. 20
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- capacitatea de folosinţă a persoanei fizice este o parte a capacităţii civile a
omului;

- capacitatea de folosinţă constă în aptitudinea omului de a avea drepturi şi
obligaţii;

- aceste drepturi şi obligaţii sunt civile, nu drepturi şi obligaţii în general,
ceea ce rezultă din art. 34 şi 206 C. civ., care recunosc persoanei fizice şi persoa-
nei juridice drepturile subiective civile şi nu orice drepturi.

Având în vedere cele trei elemente, putem defini capacitatea de folosinţă a
persoanei fizice ca fiind acea parte a capacităţii civile care constă în aptitudinea
persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile5.

2. Conţinutul caracterelor juridice ale capacităţii de folosinţă a
persoanei fizice

2.1. Legalitatea
Acest caracter constă în însuşirea acestei capacităţi de a nu putea fi

reglementată decât prin lege6; ea nu este lăsată pe seama voinţei individuale.
Recunoaşterea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice este consacrată şi de

Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului în art. 16:
“Orice om are dreptul de a i se recunoaşte pretutindeni personalitatea juridică”.

2.2. Generalitatea
Este un alt caracter care constă în faptul că, prin capacitatea de folosinţă a

persoanei fizice se exprimă aptitudinea generală şi abstractă a individului de a
avea toate drepturile şi obligaţiile civile. După cum s-a precizat anterior,
capacitatea de folosinţă prefigurează potenţial toate drepturile subiective pe care
le poate dobândi o persoană fizică. Ea nu se confundă cu aceste drepturi, ci
exprimă numai aptitudinea generală şi abstractă de a le dobândi7.

Acest caracter rezultă din definiţia legală a capacităţii de folosinţă dată de
art. 34 C. civ.: “Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea
drepturi şi obligaţii civile”.

2.3. Inalienabilitatea
Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice este inalienabilă pentru că această

calitate nu poate forma obiect de renunţare totală sau parţială şi nici obiect de
înstrăinare.

Acest caracter juridic al capacităţii de folosinţă a persoanei fizice este expres
consacrat în art. 29 alin. 2 C. civ., astfel: “Nimeni nu poate renunţa, în tot sau în
parte, la capacitatea de folosinţă (...)”. Aşadar, capacitatea de folosinţă nu poate

5 C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, 2012, p. 62.
6 A se vedea dispoziţiile art. 28 alin. 1 şi 2 C. civ.: “Capacitatea civilă este recunoscută tuturor

persoanelor”; Orice persoană are capacitate de folosinţă şi, cu excepţia cazurilor prevăzute de
lege, capacitate de exerciţiu”. Aceste dispoziţii sunt consolidate de dispoziţii de natură
constituţională (art. 15, pct. 1) din Constituţia României şi deopotrivă cu Convenţiile internaţionale.

7 Cristian Jora, Lucia Uţă, Ştefan Albert, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele
dreptului civil. Note de curs, Ed. Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2003, p. 62.
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constitui obiect al unor acte juridice de renunţare din partea subiectului de drept
căruia îi aparţine.

Vor fi aşadar lovite de nulitate absolută acele acte juridice prin care un
subiect de drept renunţă parţial sau total, temporar sau definitiv, la capacitatea sa
de folosinţă.

Nu trebuie să confundăm însă renunţarea la un anume drept subiectiv
concret sau înstrăinarea unui astfel de drept, operaţii pe deplin posibile, cu
renunţarea la însăşi aptitudinea generală de a dobândi acel drept sau de a-şi
asuma o obligaţie, această din urmă renunţare fiind de natură a aduce atingeri
însăşi calităţii de subiect de drept, fiind, deci, interzisă de lege8.

Este posibil, de exemplu, ca o persoană să renunţe la o anumită moştenire ce
s-a deschis şi la care ea este chemată - această renunţare având ca obiect, un
anumit drept subiectiv, determinat. Nu este însă posibil ca, prin act unilateral sau
prin convenţie, o anumită persoană să-şi restrângă capacitatea de folosinţă,
renunţând la aptitudinea de a dobândi în general calitatea de moştenitor. Adică
abdicarea de la o fracţiune din calitatea sa de subiect de drept.

Dacă renunţarea parţială la capacitatea de folosinţă nu este posibilă, a
fortiori, nu este cu putinţă o renunţare la capacitatea de folosinţă în întregul ei,
deoarece aceasta ar echivala cu o adevărată “moarte civilă” a fiinţei umane9.

2.4. Intangibilitatea
Prin intangibilitatea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice se înţelege

caracteristica acesteia de a nu i se putea aduce limitări sau îngrădiri decât în
cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. Consacrând acest caracter, art. 29 alin. 1
C. civ. dispune: “Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă (...),
decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege”.

Din dispoziţiile articolului mai sus menţionat, distingem două remarci. O
primă remarcă ce se impune, este aceea că legea interzice îngrădirea capacităţii
de folosinţă pe care, în mod excepţional, o admite numai în cazuri şi condiţii
prevăzute de lege.

O a doua remarcă este aceea că nu în mod fortuit legea vorbeşte de
îngrădirea capacităţii de folosinţă şi nu se referă la lipsirea de capacitatea de
folosinţă, legiuitorul excluzând implicit, dar categoric, posibilitatea lipsirii în
totalitate de capacitatea de folosinţă a unei persoane.

Caracterul cu totul excepţional al îngrădirii capacităţii de folosinţă, îngrădire
care, de regulă, are un caracter temporar, rezultă printre altele, şi din sancţiunea
penală pe care legea o instituie pentru acel funcţionar de stat care încalcă
principiul intangibilităţii capacităţii de folosinţă a persoanei fizice10.

2.5. Egalitatea
Se cunoaşte că un principiu fundamental al dreptului civil este acela al

egalităţii în faţa legii civile. Acest caracter rezultă atât din prevederile

8 C. Stătescu, op.cit., p. 30
9 Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, Bucureşt, 1982, p. 257.
10 Potrivit art. 247 din Codul penal: “Îngrădirea de către un funcţionar public, a folosinţei sau

a exerciţiului drepturilor vreunei persoane, ori crearea pentru acesta a unor situaţii de inferioritate
pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”
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constituţionale care, referindu-se la capacitatea juridică, stabileşte în art. 16 alin.
1 „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi
fără discriminări” cât şi din dispoziţiile Codului civil, care în art. 28 alin. 1
stabileşte „Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor”.

În mod asemănător, art. 3 şi 26 din Pactul internaţional privind drepturile
civile şi politice ale omului consacră, expres, acest caracter:

- art. 3 prevede că: “Statele părţi ale prezentului pact se angajează să
asigure dreptul egal al bărbaţilor şi al femeilor de a se bucura de toate
drepturile civile şi politice”;

- art. 26 prevede: “Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără
discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. în această privinţă,
legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor
o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări în special de rasă,
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine
naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.”

Respectarea acestui caracter este asigurata atât prin mijloace de drept civil,
cât şi de drept penal.11

În Convenţia cu privire la drepturile copilului se prevede, în art. 2 pct. 1, că:
“Statele părţi se angajează să respecte drepturile care sunt enunţate în prezenta
convenţie şi să le garanteze tuturor copiilor care ţin de jurisdicţia lor fără nici o
distincţie, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă
opinie a copilului sau părinţilor sau reprezentanţilor săi legali, de originea lor
naţională, etnică sau a reprezentanţilor săi legali, de originea lor naţională,
etnică sau socială, de situaţia materială, de incapacitatea lor, de naşterea lor
sau de altă situaţie”.

În sfârşit, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale consacră acest caracter în art. 14 astfel: “Exercitarea
drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie
asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă,
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială,
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.”

2.6. Universalitatea
Acest caracter constă în însuşirea capacităţii de folosinţă de a fi recunoscută,

atribuită tuturor oamenilor.
Universalitatea este expres consacrată atât în reglementarea naţională, cât şi

în cea internaţională. Pe plan naţional, Codul civil, art. 28 alin. 1, dispune:
“Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor”.

Normele juridice internaţionale care conţin caracterul universal al capacităţii
de folosinţă a persoanei fizice, ratificate şi de ţara noastră sunt: Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului (art. 6) şi Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice ale omului, care în art. 16 prevede: “Orice om are
dreptul de a i se recunoaşte pretutindeni personalitatea juridică”.

De aici rezultă că, dacă persoanei fizice i se pot stabili anumite limite sau
îngrădiri ale capacităţii de folosinţă, prin dispoziţii legale exprese, ea nu poate fi

11 Încălcarea acestui caracter poate constitui o faptă ce cade sub incidenţa  art. 316 C.pen.
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lipsită total de această capacitate, care exprimă, în esenţă, calitatea de subiect de
drept civil12.
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EGALITATEA DE TRATAMENT ÎN MATERIE FISCALĂ

Alice Cristina Maria Zdanovschi

Abstract: The purpose of this paper is to identify the application of the equal treatment
principle in fiscal matters. Thus, the paper shows some aspects about the global principle of
equality and focuses on the connection between the principle of equality and equal treatment,
emphasizing the issue of equality before the tax law and the necessity of a nondiscriminatory
conduct of civil servants in dealing with taxpayers.

Keywords: the principle of equality, equal treatment, fiscal matters, discrimination,
nondiscrimination.

1. Consideraţii introductive
Egalitatea este în acelaşi timp cea mai naturală, dar şi cea mai himerică

dintre noţiunile cu care operează ştiinţele sociale normative, parcursul său
istoric dovedind din plin aceste atribute. Astfel, dacă iniţial egalitatea era
conţinută în interiorul ierarhiilor specifice societăţilor organizate în caste,
ulterior a evoluat până la a conţine ea însăşi inegalităţile inerente societăţilor
moderne egalitare.1

În consecinţă, egalitatea şi nediscriminarea sunt cele două mari principii de
drept internaţional care guvernează materia drepturilor omului, ele fiind
garantul demnităţii umane. Principiile respective postulează dreptul de
exercitare a tuturor drepturilor recunoscute şi asigură protecţie fiecărei
persoane în faţa eventualelor abuzuri ale autorităţii. Pe când, inegalitatea şi
discriminarea sunt o negaţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei umane.2

Precum reţine şi literatura de specialitate3, omenirea a fost preocupată
dintotdeauna de problema egalităţii în drepturi, multe dintre proclamaţiile4

revoltelor conţineau, printre cele mai importante cereri, egalitatea în drepturi.
Ajungând astfel ca egalitatea în drepturi să constituie unul dintre pilonii pe care
s-a constitut edificiul general al drepturilor omului.

Potrivit aceleiaşi opinii5 din doctrină, la care achiesăm, O societate
democratică presupune şi egalitatea în drepturi a cetăţenilor, a oportunităţilor pe
care societatea le oferă, egalitatea în faţa legii. O societate dreaptă asigură
membrilor ei şanse egale de reuşită în viaţă, fără privilegii şi fără discriminări.
Totuşi, egalitatea nu înseamnă uniformitate, oamenii deosebindu-se între ei prin

 Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea
Creştină “Dimitrie Cantemir”; alice.zdanovschi@gmail.com

1 În acest sens, Mădălina Tomescu, Principiul egalităţii în drepturi. Egalitate - libertate-
nediscriminare, în Revista Paideia nr. 1/2008, p. 44.

2 A se vedea, pe larg, M. Tomescu, Principiul egalităţii …, p.  42.
3 În acest sens, Mădălina Tomescu, Egalitatea de şanse în administraţia publică, în „Buletin

documentar nr. 1/2008” MAI, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Ed. MAI, 2008, p. 163.
4 Spre exemplu, egalitatea în drepturi a fost prezentă în Bill of Rithgs – 1776, în Declaraţia

Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 1789. În acest sens, a se vedea, M. Tomescu, Principiul
egalităţii …, p.  42.

5 M. Tomescu, Egalitatea de şanse în administraţia publică, p. 163.
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capacităţi, educaţie, preferinţe sau priceperi. Iar, diversitatea trebuie acceptată şi
respectată pentru că este un factor important al dezvoltării societăţii şi culturii.

Astfel, inegalitatea naturală există, aspect care nu se poate contesta, dar,
dincolo de asta există conceptul egalităţii în faţa legii şi cel al egalităţii în drepturi.
Concepte care încearcă să elimine eventualele discriminări care apar datorită
acestei inegalităţi naturale.6

În consecinţă, dreptul fiecărei persoane la egalitate în faţa legii şi la protecţie
împotriva discriminării constituie un drept universal recunoscut prin numeroase
instrumente juridice internaţionale7 şi naţionale8.

6 M. Tomescu, Principiul egalităţii …, p. 44.
7 Spre exemplu, analizând Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ne atrage atenţia

dispoziţiile articolelor 1, 2 şi 7. Astfel:
- Potrivit articolului 1, toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.

Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul
fraternităţii.

- Potrivit articolului 2 alineatul 1, fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile
proclamate în Declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere
sau orice alte împrejurări.

- Potrivit articolului 7, toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nicio deosebire, dreptul
la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei
discriminări care ar încălca Declaraţia şi împotriva oricărei provocări la o asemenea
discriminare.

Iar, articolul 26 din Protocolul internaţional privind drepturile civile şi politice dispune că
toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din
partea legii. În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze
tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă,
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială,
avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.

Pe când articolele 20 şi 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevăd
că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi că se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe
motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba,
religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate
naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

8 Spre exemplu, potrivit articolului 2 din Ordonanţa nr. 137 din 2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii
privilegiilor şi discriminărilor sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:

a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ
jurisdicţional;

b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau
maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie;

c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi
de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice;

d) drepturile civile, în special: (i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;
(ii) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară; (iii) dreptul de a obţine şi de a renunţa la
cetăţenia română; (iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul; (v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la moştenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie; (viii) dreptul la
libertatea de opinie şi de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere; (x) dreptul
de petiţionare;

e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special: (i) dreptul la muncă, la libera alegere a
ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un
salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare; (ii) dreptul de a
înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate; (iii) dreptul la locuinţă; (iv) dreptul la sănătate, la
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Preluând o idee9 exprimată în literatura de specialitate considerăm că
reglementarea, consacrarea, principiului egalităţii la nivel mondial nu a condus
imediat la aplicarea şi respectarea lui, dar prin preluarea principiului în
constituţiile moderne i s-a conferit obligativitate prin forţa legii supreme din stat.

Astfel, reţinem consacrarea acestui principiu la nivel constituţional în
diferite constituţii sau acte constituţionale ale statelor lumii, spre exemplu, art. 14
din Constituţia Spaniei (1978)10 prevede următoarele: „Spaniolii sunt egali în
faţa legii, fără nici o deosebire de origine, rasă, sex, religie, opinie sau alte
condiţii, circumstanţe personale sau sociale”. De asemenea, art. 3 alin. 1 din
Constituţia Italiei11 prevede următoarele: „Toţi cetăţenii sunt egali ca demnitate
socială şi în faţa legii, fără deosebire de sex, rasă, limbă, religie, opinii politice,
condiţii personale şi sociale”.

Constituţia României reglementează expres egalitatea în drepturi prin
dispoziţiile art. 16 coroborate cu alin.2 art.4 din Constituţia României, revizuită.

2. Corelaţia dintre principiul egalităţii şi principiul egalităţii de
tratament

În literatura de specialitate12 se reţine ideea potrivit căreia principiul
egalităţii constituie instrumentul cel mai exact al dreptului, care se pretează
chiar la o modelizare pe baza logicii formale, fără a pierde întreaga sa bogăţie
semantică şi normativă. Iar trăsăturile sale au făcut ca principiul egalităţii să fie
unul din cele mai invocate şi aplicate, textele normative în care el îşi găseşte
consacrarea exprimând pe deplin această generoasă bogăţie de conţinut.
Totodată, fiind consacrat la nivel constituţional, pe lângă toate aceste atribute,
principiul egalităţii mai beneficiază şi de forţa juridică supremă a legii
fundamentale, impunându-se faţă de toată legislaţia subsecventă.

În ceea ce priveşte definirea13 principiului constituţional al egalităţii,
potrivit doctrinei14, printr-o interpretare literală a textului constituţional,

îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale; (v) dreptul la educaţie şi la pregătire
profesională; (vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive;

f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice.
9 Consacrarea principiului egalităţii de şanse la nivel mondial nu a condus imediat la aplicarea

şi respectarea lui, dar prin preluarea principiului în constituţiile moderne i s-a conferit
obligativitate prin forţa legii supreme din stat; în acest sens a se vedea,  Luminiţa Dragne, Egalitate
de şanse, în volumul celei de a VI-a Conferinţe a nediscriminării şi egalităţii de şanse – NEDES
2012, Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană, Ed.
Pro Universitaria, Bucureşti 2012, p. 285.

10 A se vedea, Constituţia Spaniei, trad. Mihaela Prisăcaru, Ed. C.H. Beck, Colecţia
„Constituţiile statelor lumii”, Bucureşti 2006, p. 19.

11 A se vedea, Constituţia Republicii Italiene, trad. Alexandrina Popescu, Ed. C.H. Beck,
Colecţia „Constituţiile statelor lumii”, Bucureşti 2006, p. 19.

Totodată, potrivit alin.2 art.3 din Constituţia Italiei, este datoria Republicii de a îndepărta
obstacolele de ordin economic şi social, care, limitând în fapt libertatea şi egalitatea cetăţenilor,
împiedică dezvoltarea plenară a persoanei umane şi participarea efectivă a tuturor celor care
muncesc la organizarea politică, economic şi socială a ţării.

12 A se vedea, Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalităţii în dreptul românesc, Ed. All Beck,
Bucureşti 1999, p. XVIII.

13 În acest sens, a se vedea, pe larg, S.E. Tănăsescu, op.cit., pp. 6-72.
14 S.E. Tănăsescu, pp. 14-15.
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egalitatea ar fi, în acelaşi timp, un drept fundamental de principiu şi un principiu
al drepturilor fundamentale. Iar judecătorul constituţional atribuie principiului
constituţional al egalităţii natura juridică de drept subiectiv de drept public,
protejat atât în raporturile dintre subiectele individuale de drept între ele, cât şi
în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Este de reţinut faptul că principiul constituţional al egalităţii este consacrat,
în forma sa cea mai generală, în art. 16 alin. 1 din Constituţia României,
revizuită15, dar, potrivit doctrinei16, şi cu precizările pe care i le aduce art. 4 alin.
2 din Constituţia României, revizuită17.

Totodată, conţinutul normativ al art. 16 alin. 1 este cel ce dă substanţă
principiului constituţional al egalităţii în forma sa cea mai generală, obligaţia
făcută legiuitorului de a trata în acelaşi fel situaţiile care, în mod obiectiv, sunt
asemănătoare.18

Egalitatea este o formă autonomă care posedă o structură proprie. Iar, sub
eticheta „principiul constituţional al egalităţii” – normă de referinţă pentru controlul
constituţionalităţii legilor – se ascunde o gamă largă de izvoare juridice pe care
judecătorul constituţional are libertatea de a le utiliza în funcţie de circumstanţe.19

Astfel, principiul constituţional al egalităţii este o normă de referinţă unică
însă multiformă, un principiu unitar din punctul de vedere al conceptului, însă cu
mai multe „ancorări” în Constituţie. Iar, pe lângă forma generală a principiului,
celelalte forme explicite ale principiului nu sunt decât simple aplicaţii ale
variaţiei generale în domeniile precizate de Constituţie; dintre care, spre
exemplu, unele forme nu fac decât să aplice principiul general în domeniile
particulare în care acţionează (ca art. 56 pentru îndatoririle fiscale), ori altele
care nu fac decât să precizeze mai bine conţinutul principiului general (precum
art. 4 alin. 2). Totodată, principiul constituţional al egalităţii poate fi şi o normă
de referinţă implicită.20

Având în vedere complexitatea principiului egalităţii se face distincţie între
principiul egalităţii în faţa legii şi principiul egalităţii în drepturi. Astfel, precum
reţine şi literatura de specialitate21, dacă egalitatea în faţa legii poate fi
interpretată ca o formă specifică şi determinată istoric de egalitate juridică, de
exemplu ca dreptul tuturor de a accede la jurisdicţia comună sau la principalele
funcţii civile şi militare, independent de origine, în schimb, egalitatea în drepturi
cuprinde egalitatea în toate drepturile fundamentale enumerate într-o
constituţie, astfel încât pot fi definite ca fundamentale acele drepturi, acele
drepturi şi numai acelea, de care trebuie să se bucure toţi cetăţenii fără

15 Art. 16 alin. 1 Constituţie României, revizuită, prevede: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.

16 A se vedea, S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 46.
17 Potrivit art. 4 alin. 2 Constituţia României, revizuită, România este patria comună şi

indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de
limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

18 În acest sens, S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 47.
19 S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 45.
20 În acest sens, S.E. Tănăsescu, op.cit., pp. 45-46.
21 Norberto Bobbio, Liberalism şi democraţie, Ed. Nemira,  Bucureşti 2007, p. 60-61 apud M.

Tomescu, Principiul egalităţii…, p. 43.
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discriminare de clasă, de sex, de religie, de rasă etc. Lista drepturilor
fundamentale variază de la epocă la epocă, de la popor la popor şi de aceea nu se
poate alcătui o listă definitivă a lor: se poate spune doar că sunt fundamentale
drepturile care într-o constituţie anume sunt atribuite tuturor cetăţenilor fără
deosebire, într-un cuvânt, acele drepturi faţă de care toţi cetăţenii sunt egali.

Totodată, potrivit altei opinii22 exprimate în doctrină, principiul constituţional al
egalităţii are capacitatea de a se dedubla într-o serie de perechi de principii23 ce-i pun
în valoare ambivalenţa, dar care-i permit în acelaşi timp o mare supleţe24. Şi,
totodată, se constată că limitele principiului constituţional al egalităţii variază între o
egalitate strictă, uneori asimilată cu principiul nediscriminării, şi o egalitate
relativă, egalitate de tratament, care acceptă diferenţierea regimului juridic în
funcţie de particularităţile obiective ale situaţiilor concrete25.

Principiul egalităţii de tratament implică, astfel, lipsa oricărui tratament
discriminatoriu, direct sau indirect, bazat pe criteriile26 de discriminare.

3. Principiul constituţional al egalităţii în materie fiscală
Consacrarea în textul constituţional a formulării generice a principiului nu

este incompatibilă cu existenţa şi a altor articole ale Constituţiei care impun
respectul egalităţii în domenii clar precizate27, precum domeniul fiscal prin
dispoziţiile art. 56 alin.2 din Constituţia României, revizuită.

Astfel, alături de principiul general al egalităţii menţionat în art. 16 alin. 1 din
Constituţie, în materie fiscală există şi un izvor specific28 al egalităţii – art. 56
alin. 2 din Constituţie29. Şi, deşi art. 16 se adresează în egală măsură tuturor

22 S.E. Tănăsescu, pp. 14-15.
23 Spre exemplu: egalitatea strictă/egalitatea relativă; egalitatea în faţa legii/egalitatea în

cadrul legii; egalitatea formală/egalitatea materială, etc. Totodată, egalitatea conţine în ea însăşi
dualităţi adverse, ceea ce face extrem de dificilă definirea sa completă şi exactă. În acest sens, S.E.
Tănăsescu, pag. 16.

24 Principiul constituţional al egalităţii nu cunoaşte o singură expresie normativă, ci mai
multe. Nu numai conţinutul şi limitele sale sunt variabile, ci şi inserţiunile sale în legea
fundamentală îi conferă un caracter cameleonic. A se vedea, S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 44.

25 A se vedea, S.E. Tănăsescu, op.cit., pp. 16-17.
26 Cu privire criteriile de discriminare, a se vedea, pe larg, Mădălina Tomescu, Cristian

Tomescu, Criterii de discriminare în societatea contemporană,  în volumul celei de a VI-a
Conferinţe a nediscriminării şi egalităţii de şanse – NEDES 2012, Exercitarea dreptului la
nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană, Ed. Pro universitaria, Bucureşti
2012, pp. 134 -137; Asztalos Csaba Ferenc, Elemente din dreptul român al nediscriminării, în
volumul celei de a VI-a Conferinţe a nediscriminării şi egalităţii de şanse – NEDES 2012,
Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană, Ed. Pro
Universitaria, Bucureşti 2012, pp. 7- 17.

27 A se vedea, S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 44.
28 S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 172.
29 Potrivit art.56 alin.2 din Constituţia României, sistemul legal de impuneri trebuie să asigure

justa aşezare a sarcinilor fiscale. Iar, art. 31 alin. 1 din Constituţia Spaniei (1978) prevede următoarele:
„Toţi cetăţenii trebuie să contribuie la susţinerea cheltuielilor publice în funcţie de posibilităţile lor
economice, prin intermediul unui sistem de impozit just, bazat pe principii de egalitate şi progresivitate,
fără a avea, în nici un caz, efectul unei confiscări”. Pe când, art. 53 din Constituţia Italiei prevede
următoarele: „(1) Fiecare este obligat să participe la cheltuielile publice proporţional cu capacitatea
proprie. (2) Sistemul fiscal funcţionează pe principii de progresivitate”.
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ramurilor de drept, în materie fiscală domeniul de aplicare al acestui articol se
limitează doar la egalitatea în faţa legii fiscale.

Totuşi, în schimb, art. 56 alin. 2 din Constituţie exprimă un principiu al
egalităţii adaptat la specificitatea dreptului fiscal, mai ales particularităţilor
principalului izvor al veniturilor fiscale – impozitul.

Totodată, potrivit literaturii de specialitate30, deoarece egalitatea în faţa
impozitului relevă un conţinut destul de diferit în raport cu principiul general al
egalităţii, se poate concluziona că, în materie fiscală, egalitatea se prezintă sub
două faţete:

1) egalitatea în faţa legii fiscale31, ca o aplicare a principiului general al
egalităţii prevăzut de art. 16 alin. 1 Constituţie;

Aşadar, potrivit doctrinei32, principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii,
prevăzut de art. 16 din Constituţie, are o sferă largă de cuprindere, astfel că din
conţinutul acestui text rezultă că toţi cetăţenii33 au dreptul să fie trataţi în mod
egal, inclusiv de către legea fiscală.

2) aşezarea justă a sarcinilor fiscale34 ca punere în valoare a unui concept
specific dreptului fiscal la nivel constituţional.

Totodată, potrivit literaturii de specialitate35, opinie la care achiesăm, art. 56
alin. 2 din Constituţie exprimă ideea conform căreia egalitatea trebuie să fie
observată nu numai în materie de drepturi, ci şi în materie de obligaţii
fundamentale ale cetăţenilor. De asemenea, art. 56 alin. 2 nu este utilizat singur
de către Curtea Constituţională, deşi au existat cazuri36, pentru a motiva o
decizie, de regulă fiind menţionat alături de art. 16 din Constituţie.

30 S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 172-173.
31 În legătură cu particularităţile acestui principiu, a se vedea, pe larg, S.E. Tănăsescu, op.cit.,

p. 173-190.
32 În acest sens, Ioan Muraru (coord.), Elena Simina Tănăsescu (coord.), Ioan Condor,

Constituţia României. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2008, p. 559.
33 Deşi. textul dispoziţiilor art. 56 face referire expresă doar la cetăţeni, altfel spus cu referire

doar la persoanele fizice, textul constituţional se adresează în egală măsură şi persoanelor
juridice. „Dintr-un punct de vedere strict normativist, subiectele colective de drept sunt creaţii
juridice a căror substanţă este dată de către comportamentul acelora care îi compun, astfel încât
în ultimă instanţă, obligaţia unei persoane juridice de a plăti un impozit este suportată – chiar
dacă indirect – de către cei în profitul cărora persoana juridică respectivă realizează
administrarea şi valorificarea bunurilor sale, a patrimoniului său”, a se vedea, „Constituţia
României – comentată şi adnotată -”, op.cit., p. 127 apud S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 52.

34 În dispoziţiile constituţionale române nu se adaugă şi criteriul variaţiei sarcinilor fiscale în
funcţie de facilităţile fiecărui contribuabil; criteriu ce este folosit de textul constituţional francez. În
acest sens, a se vedea, S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 51.

Totodată, potrivit literaturii de specialitate, în cazul acestor dispoziţii, se poate vorbi despre o
subordonare faţă de un principiu de echitate pentru a nu deforma egalitatea şanselor, „ceea ce
exclude orice privilegiu sau discriminare, la fel ca un principiu de justiţie socială, ceea ce corespunde
caracterului social al statului”, a se vedea „Constituţia României – comentată şi adnotată -”, op.cit., p.
127 apud S.E. Tănăsescu, op.cit., pp. 51-52.

În legătură cu particularităţile acestui principiu, a se vedea, pe larg, S.E. Tănăsescu, op.cit.,
pp. 190-209.

35 S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 52.
36 A se vedea, S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 52.
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În acest sens, ne poate reţine atenţia Decizia nr. 6/199337 a Curţii
Constituţionale fiind prima decizie a Curţii care face aplicarea38 principiului
egalităţii în faţa legii fiscale alături, dar distinct, de principiul egalităţii în faţa
impozitului. Astfel, „în aprecierea constituţionalităţii legii atacate, trebuie avute
în vedere şi prevederile art. 53 alin. (2) din Constituţie39, în temeiul cărora
«Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale».

Aşa văzute lucrurile, urmează să se aprecieze că o fiscalitate care se
îndepărtează de la regulile general admise în ceea ce priveşte baza şi cotele
impozabile, categoriile de venituri etc. devine o fiscalitate discriminatorie daca
introduce criterii ce afectează egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Fiscalitatea
trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu
diferenţieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni. În
această viziune juridică, prevederea legală care introduce un spor de impozit de
30% numai pentru o anumită categorie de funcţionari este discriminatorie şi
contrară prevederilor art. 16 alin. (1) şi art. 53 alin. (2) din Constituţie”.

De asemenea, din punct de vedere juridic, În literatura de specialitate40, se
consideră că principiul egalităţii în materie fiscală are atât un sens procesual, cât
şi un sens material41.

Astfel, sensul procesual impune ca legea să fie aplicată complet şi imparţial,
fără a ţine seama de statutul contribuabilului; consecinţa firească este că nimeni
nu poate beneficia de un tratament discriminatoriu sau preferenţial, aşa cum
nimeni nu poate fi lipsit de drepturile procesuale de a contesta aplicarea legii în
cazul să concret.

Pe când sensul material începe prin a statua că persoanele aflate în situaţii
identice trebuie tratate identic, admiţând reciproc că persoanele aflate în situaţii
diferite pot fi tratate diferit; dar, atât scopul tratamentului inegal, cât şi
mijloacele de a-l atinge trebuie să aibă o bază raţională, iar între scop şi mijloace
trebuie să existe un raport de proporţionalitate.

4. Principiul egalităţii de tratament între toţi beneficiarii
serviciului public

Stipulând în art. 4 alin. 2 din Constituţie că România este patria comună şi
indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de
origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, apartenenţă politică, avere
sau origine socială, Legiuitorul Constituant a consfinţit nu doar regimul juridic

37 Decizia nr. 6/1993 cu privire la constituţionalitatea Legii de modificare a Legii nr. 58/1992
cu privire la corelarea salariilor prevăzute în Legea nr. 53/1991.

38 În acest sens, S.E. Tănăsescu, op.cit., p. 179.
39 După revizuirea Constituţiei din 2003, prin renumerotare, articolul 53 a devenit 56.
40 Radu Bufan, Mircea Ştefan Minea, Codul fiscal comentat, Ed. Wolters Kluwer România,

Bucureşti 2008, p.19; I. Muraru (coord.), E.S. Tănăsescu (coord.), I. Condor, op.cit., pp. 558-559.
41 Comparativ cu această delimitare principiul egalităţii ar putea fi examinat şi ca o egalitate

fiscală, aceasta are două componente: (a) egalitatea verticală, care ar putea fi definită prin sensul
procesual; şi (b) egalitatea orizontală ce poate fi definită prin sensul material. I. Muraru (coord.),
E.S. Tănăsescu (coord.), I. Condor, op.cit., p. 559.
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al egalităţii între cetăţenii ţării, dar şi criteriile nediscriminatorii între aceştia42.
De asemenea, potrivit dispoziţiilor constituţionale ale art. 16, cetăţenii României
sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

În consecinţă, egalitatea în drepturi în faţa autorităţilor publice, fără
privilegii şi fără discriminări presupune un anume tip de conduită a
funcţionarilor43 publici care trebuie să fie echilibrat, echidistant şi să evite
discriminarea de orice fel, numai astfel se va putea spune că ne îndreptăm spre o
reală respectare a statului de drept.44

Aşadar, din punctul de vedere al materiei fiscale, conduita nediscriminatorie
a funcţionarilor publici trebuie să se regăsească în relaţiile acestora cu
contribuabilii.
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CONDIŢIA JURIDICĂ A FEMEII ÎN DACIA PROVINCIE
ROMANĂ. O NOUĂ ABORDARE A CONŢINUTULUI

TRIPTICELOR DIN TRANSILVANIA

Ionuţ Ciutacu,

Elena Tudor

Rezumat: Activităţile desfăşurate în cadrul societăţii si al familiei sunt criteriile cu ajutorul
cărora se califică poziţia socială. Deşi antichitatea a fost marcată de o puternică discriminare
între bărbaţi şi femei, ea nu se resimte la fel de puternic în toate regiunile, dovadă că anumite
realităţi au determinat o condiţie socială diferenţiată a femeilor. Acest lucru rezultă în mod expres
şi din textele tăbliţelor cerate din Transilvania, care atestă implicarea femeii din Dacia provincie
romană inclusiv în viaţa juridică.

Cuvinte cheie: tăbliţele cerate din Transilvania, nediscriminare, condiţia juridică a femeii
în Dacia provincie romană, contractul de vânzare-cumpărare.

1. Datorită noilor descoperiri, epoca metalelor a reprezentat o nouă etapă în
istoria omenirii. Folosirea metalelor şi prima mare diviziune socială a muncii -
agricultura şi păstoritul - au produs importante transformări importante în
societate, inclusiv pe teritoriul locuit de daci, dovadă că în această perioadă a
istoriei societatea era organizată cu ajutorul unor noi criterii, de natură
patriarhală. Din acest moment, condiţia persoanelor în cadrul familiei se va
modifica, în sensul că bărbatul a dobândit o poziţie dominantă în raport cu
femeia. Acest lucru este explicabil, deoarece în societate şi în familie bărbatul
desfăşura cele mai importante activităţi, evident, în domeniul agriculturii şi
păstoritului; femeia, care efectua activităţi de natură casnică, contribuia doar în
mod neînsemnat în raport cu productivitatea muncii bărbatului1. Iată cum
femeia, preponderent în epocile anterioare, când societatea era matriarhală, a
ocupat un rol secundar, reflectat şi de textele istoricilor antici.

Cu toate acestea, femeia nu avea o poziţie înjositoare. Dovadă în acest sens
sunt numeroase instituţii juridice în formă incipientă şi a modului de trai datorat
apariţiei gospodăriilor individuale, în care aceasta avea un rol important în viaţa
economică. Întrucât în societatea geto-dacă sclavia nu a atins niciodată nivelul
clasic, considerăm că în familiile oamenilor de rând, care erau
majoritare, lipsa sclavilor determina implicarea activă a femeii în
viaţa familiei şi în acea socială, or acest lucru este de natură a-i spori
prestigiul2. Poate de aceea, Pomponius Mela, istoric şi geograf ce a trăit în

 Lect. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de
Ştiinţe Juridice şi Administrative; ionutciutacu@yahoo.com

 Drd., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti; eley_28@yahoo.it
1 Karl Marx şi Friedrich Engels, Opere, vol. 21, Bucureşti, Ed. Politică, Bucureşti, 1965, p. 158

apud Ioan Ceterchi şi colectiv, Istoria dreptului românesc, vol. I, Ed. Academiei RSR, Bucureşti,
1980, p. 45.

2 Vladimir Hanga, Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi dreptului RPR, vol. I, Ed. de
Stat Economică şi Juridică, Bucureşti, 1955, pp. 60-61.
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secolul I e. n., afirma în una din lucrările sale că fetele „cinstite şi frumoase au
preţ”3.

2. Spre deosebire de societatea geto-dacă, cea romană era marcată de mari
discrepanţe, deoarece condiţia juridică a persoanelor avea un caracter eterogen.
Acest lucru se manifesta, în primul rând, în cadrul societăţii, deoarece aveau
capacitate juridică deplină doar acei oameni liberi care erau cetăţeni romani şi, în
acelaşi timp, şefi ai unei familii. Toate celelalte categorii de persoane, inclusiv
străinii, adică latinii şi peregrinii, aveau o condiţie juridică inferioară. În al doilea
rând, aceste diferenţe se manifestau în cadrul familiei, unde femeia avea o
condiţie juridică inferioară, sub pretextul aşa-zisei incapacităţi intelectuale a
femeii4, ce se reflecta inclusiv in fizionomia numelui, dovadă că fetele purtau
prenumele tatălui ori numele ginţii la genitiv, iar soţiile purtau numele soţului la
genitiv, uneori şi pe cel al tatălui5

Această condiţie juridică nu îi permitea încheierea anumitor acte juridice,
precum intercesiunea, sau posibilitatea de a participa la anumite raporturi
juridice în prezenţa tutorelui, deoarece femeia sui-iuris6 se afla sub tutela celor
mai apropiaţi agnaţi (rude civile). Târziu, abia în anul 410, ca urmare a unei
constituţiuni imperiale emise de împăraţii Honoriu şi Teodosiu, femeile nu au
mai fost puse sub tutelă, ceea ce însemna o oarecare omogenizare a statutului
persoanei.

3. După anul 106, în urma războaielor dintre daci şi romani, o mare parte
din teritoriul locuit de învinşi a fost transformat într-o provincie romană,
cunoscută sub numele Dacia, care, ulterior, a fost reorganizată de mai multe ori.
Întrucât Roma impunea în teritoriile cucerite aplicarea normelor sale juridice, am
fi tentaţi să considerăm că în noua provincie femeia avea aceeaşi condiţie juridică.
În realitate, doar coloniştii ce aveau condiţia juridică a quiriţilor7, deoarece
peregrinii, care constituiau majoritatea locuitorilor Daciei, aveau altă condiţie
juridică. Acest lucru se observă şi în privinţa femeilor peregrine, care puteau
participa la viaţa juridică, folosind fie normele dreptului ginţilor8, fie normele
dreptului local. În acest fel, se contribuia la integrarea rapidă a noului teritoriu în
graniţele sale, ţinându-se cont de realităţile din provincie, deoarece negarea
acestora ar fi creat disfuncţionalităţi.

Specificul relaţiilor juridice din această provincie romană rezultă şi din
conţinutul tăbliţelor cerate descoperite la Roşia Montană între 1786 şi 1855.
Întrucât papirusul era scump, locuitorii imperiului încheiau acte juridice în formă
ad probationem pe tăbliţe de brad, acoperite cu ceara, pe care urma a se aplica o
scriere cursivă cu ajutorul unui instrument ascuţit, întâlnite sub forma duplicelor
şi a tripticelor. În minele din acea zonă au fost descoperite 25 de tăbliţe, dintre

3 Ibidem, p. 62.
4 Emil Molcuţ, Drept privat roman, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 85, p. 105.
5 Teodor Iordănescu, Viaţa privată în Imperiul Roman, Ed. Vestala, Bucureşti, 2003, p. 88.
6 Sunt consideraţi sui iuris toţi cei care nu se află sub puterea altei persoane.
7 Nume sub care mai erau cunoscuţi cetăţenii romani.
8 Reglementează raporturile juridice dintre cetăţenii romani şi peregrini.
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care 14 erau lizibile. Acestea din urmă cuprindeau mai multe categorii de
contracte, printre care cele de vânzare-cumpărare. Ele sunt foarte importante
pentru studiul nostru, deoarece într-un contract de vânzare-cumpărare subiect al
raportului juridic este o femeie peregrină, Andueia lui Bato, care cumpără o
jumătate de casă cu 300 de denari. Deşi normele dreptului roman interziceau
femeii să participe în nume propriu la încheierea unor asemenea acte juridice,
iată că o femeie peregrină face acest lucru, mai mult, folosind forma
mancipaţiunii9.

4. Faţă de conţinutul acestui contract, am fi tentaţi să îl considerăm nul,
deoarece nu respectă condiţiile de fond şi de formă cerute de normele dreptului
civil şi de cele aparţinând dreptului ginţilor. În realitate, părţile, pentru a se
asigura că actul juridic va produce efecte, ei recurgeau la o formă de exprimare a
operaţiunilor juridice permisă peregrinilor - stipulaţiunea - prin care îi obligau pe
vânzători să garanteze împotriva viciilor ascunse ale lucrului şi împotriva
evicţiunii10. Iată că, ţinând cont şi de normele locale, locuitorii provinciilor
reuşeau, pe această cale, să asigure atingerea finalităţilor urmărite prin acest act
juridic, chiar dacă, uneori, realităţile din provincie ieşeau din sfera de
reglementare a normelor juridice romane. În concluzie, aşa cum s-a arătat şi în
literatura de specialitate, nu suntem în prezenţa unor sisteme juridice paralele,
care funcţionează separat, în mod artificial, deoarece constatăm existenţa unui
nou sistem juridic, de sine stătător, anume dreptul daco-roman, născut în urma
unificării sistemului juridic roman cu cel local11.

5. Deşi reglementările din materia persoanelor nu aveau un conţinut unitar,
conţinutul tăbliţelor cerate din Transilvania demonstrează că în Dacia
incapacităţile de care erau lovite anumite categorii de locuitori din provincie
încep să dispară. Acest fapt se datorează procedeelor juridice specifice dreptului
roman, care, datorită finalităţii şi caracterului lor flexibil, ţinând seama de
realităţi, reuşeau să dobândească noi funcţii şi să capete un caracter practic,
satisfăcând nevoile generale din orice societate, inclusiv în acelea în care oamenii
nu aveau acelaşi statut juridic.

9 Ioan Ceterchi şi colectiv, op.cit., p. 109.
10 Vladimir Hanga, op.cit., p. 211.
11 Emil Cernea, Emil Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Casa de Ed. şi Presă „Şansa”

SRL, Bucureşti, 1994, p. 31.
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PRINCIPIUL UMANISMULUI - PRINCIPIU GENERAL AL
COOPERĂRII JUDICIARE INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE

PENALĂ

Victoria Cristiean

Abstract: The international judiciary cooperation in penal matters is grounded on a series
of general principles regulated by the Constitution, by internal laws and conventions as well by
other bilateral or multilateral international acts on penal matters.

The principle of humanism is, as a matter of fact, the juridical law according to which the
whole activity connected with the extradition procedure shall focus mainly on man’s fundamental
interests. Alongside with his rights and liberties, man occupies the main place within the national
and international cooperation activity aiming to the social defense.

This principle is considered to be a basic rule when referring to the values that shall be defended,
preserved and guaranteed; this rule shall start from establishing an agreement between the norms of
the international penal law and man’s fundamental interests and rights, as well as from man’s human
status and the necessity of transforming and re-socializing the infringer of the law.

Keyword: international judiciary cooperation in penal matters, principle of humanism,
extradition, fundamental human rights.

Introducere
„Datoria tuturor statelor este de a acţiona, de a se ajuta, de a se uni şi de a-şi

pune forţele în serviciul suprimării faptelor antisociale, pentru a da exemplaritate
şi eficienţă şi pentru a-i recunoaşte o autoritate aproape universală”1 arată marele
gânditor român V. Pella referitor la cooperarea judiciară internaţională în materie
penală, creionând practic marile principii care aveau să guverneze peste ani acest
domeniu.

Fiecare document de recunoaştere a drepturilor fundamentale, precum şi
evoluţia fiecărui organism, a fost un pas necesar şi anevoios în construcţia a ceea
ce am putea numi calea cea bună, calea ce ordonează crearea şi aplicarea
dreptului, astfel încât acesta să devină un sprijin şi nu o oprelişte pentru evoluţia
fiinţei umane, calea ce asigură viaţa generaţiilor viitoare într-o lume din ce în ce
mai atentă la nevoile individului. Recunoaşterea şi garantarea drepturilor omului
nu este doar un principiu juridic, ci şi o valoare socială considerată esenţială, un
scop ultim al oricărei organizări democratice şi în acelaşi timp o legitimizare
pentru orice guvernare. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului
constituie nu doar o realitate, ci şi o finalitate a întregii activităţi umane.

Existenţa statului de drept, democratic, este imposibilă fără o minimă
garantare a acestor atribute esenţiale ale fiinţei umane. Acesta este şi motivul
pentru care se acordă o atenţie atât de mare, în special în Europa şi mai ales după
Tratatul de la Lisabona, conceptului de drepturi şi libertăţi fundamentale.

Principiile generale ale dreptului pot şi trebuie să fie regăsite în fiecare
ramură de drept, însă, datorită specificului relaţiilor sociale reglementate, fiecare

 Lect. univ. dr., Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi Administrative, Splaiul Unirii nr. 176; victoria_cristiean@yahoo.com

1 V. Pella, Des incapacites resultant des condamnations penales en Droit International, Paris,
1920, p.53.
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ramură de drept are şi principii specifice. Aria de aplicare a acestor principii
specifice este aceeaşi cu aria de aplicare a ramurii de drept căreia îi aparţin.
Principiile generale sunt adaptate, transformate, în funcţie de specificul fiecărei
ramuri de drept, căpătând astfel anumite caracteristici pe care principiile
generale nu le au la nivelul întregului sistem de drept.

Încălcarea unui principiu atrage de cele mai multe ori şi încălcarea altuia sau
mai multor principii. Spre exemplu, încălcarea unuia din drepturile fundamentale
ale omului atrage şi încălcarea principiului legalităţii, întrucât aceste drepturi
sunt recunoscute prin drept, prin pacte internaţionale, legi constituţionale sau
organice.

Cooperarea judiciară internaţională a fost realizată în primul rând cu scopul de a
facilita şi accelera cooperarea în materia procedurii judiciare şi a executării deciziilor,
simplificând procedura extrădării între statele membre, punând în aplicare reguli
minime cu privire la elementele constitutive ale infracţiunilor şi la sancţiunile
aplicabile criminalităţii organizate, terorismului şi traficului de droguri2.

Analizând dispoziţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, Codului penal şi Codului de procedură penală şi
nu în ultimul rând Constituţiei României, distingem mai multe principii care stau
la baza cooperării judiciare internaţionale în materie penală. Acestea sunt:

• Principiul preeminenţei dreptului internaţional;
• Principiul respectării intereselor fundamentale ale României;
• Principiul reciprocităţii şi curtoaziei internaţionale;
• Principiul recunoaşterii şi încrederii reciproce;
• Principiul legalităţii;
• Principiul non bis in idem;
• Principiul confidenţialităţii;
• Principiul umanismului;
• Principiul imunităţii de jurisdicţie.
Principiul umanismului, menţionat expres şi în legea specială3, presupune că

întreaga activitate de cooperare judiciară internaţională în materie penală să se
desfăşoare cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aşa
cum sunt menţionate în instrumentele internaţionale ratificate de România.
Acest principiu a fost consacrat şi de numeroase documente internaţionale, stând
la baza tuturor activităţilor judiciare care vizează o serie de măsuri care se iau
împotriva unui cetăţean4.

Cadrul juridic
Acest principiu este prevăzut indirect în art. 11 din Convenţia europeană de

extrădare din 13.12.1957, în art. 29 din Legea 302/2004, rezultând şi într-o
multitudine de tratate şi convenţii pe care România le-a încheiat cu diferite state
(a se vedea în acest sens art. 7 din Convenţia dintre R.S. România si Regatul

2 A. Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p 31.
3 Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,

republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 31 mai 2011.
4 Alexandru Boroi, Ion Rusu, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Ed.

C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p.21.
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Belgiei, privind extrădarea şi asistenţa judiciară în materie penală - Convenţia a
fost semnată la Bucureşti, la 14.10.1976 şi a intrat în vigoare la 1.09.1984).

În conformitate cu prevederile art. 11 din Convenţia europeană de extrădare,
dacă fapta pentru care se cere extrădarea este pedepsită cu pedeapsa capitală de
către legea părţii solicitante şi dacă, în atare caz, această pedeapsă nu este
prevăzută de legislaţia părţii solicitate, sau în mod normal aici nu este executată,
extrădarea nu va putea să fie acordată decât cu condiţia ca partea solicitantă să
dea asigurări considerate ca îndestulătoare de către partea solicitată că pedeapsa
capitală nu se va executa.

Acest principiu a fost consacrat şi în unele documente internaţionale, cum ar
fi: „Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice – art. 7, Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului – art. 5, Convenţia împotriva torturii şi a altor
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane, ori degradante – art. 10, Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului – art. 3, Convenţia privind transferarea
persoanelor condamnate, etc.5

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a ONU, din decembrie 1948,
afirmă interdicţia torturii, a pedepselor sau tratamentelor crude, inumane şi
degradante (art. 5).

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,
„nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori
degradante”. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului este
competentă să examineze nu numai condiţiile de arestare sau detenţie, durata
acestor măsuri, procedura de judecată, ci şi regimul şi tratamentul penitenciar la
care sunt supuşi deţinuţii, îndeosebi problemele care ţin de cauze disciplinare,
condiţii de executare a pedepselor, măsuri de siguranţă, etc.6.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului7 a decis că „atunci când un individ
este privat de libertate sau, în general, intră în contact cu agenţii forţelor de
ordine, utilizarea forţei fizice asupra sa, atunci când nu este determinată de
comportamentul acestuia, aduce atingere demnităţii umane şi constituie o
încălcare a dreptului garantat de art. 3 din Convenţie”8.

Convenţia asupra transferării persoanelor condamnate, deschisă spre
semnare la 21 martie 1983 (atât statelor membre ale Consiliului Europei cât şi
statelor nemembre care au participat la elaborarea sa), are ca obiect facilitarea
transferului deţinuţilor străini către ţările lor de origine şi reintegrarea socială a

5 Daniela Lamasanu, Drept penal internaţional, Ed. Mirton, Timişoara, 2004, p. 23.
6 Toader Toma, Unele consideraţii privind reducerea riscului de recidivă în sistemul

instituţionalizat, în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Ed. George Bacovia University
Publishing House Bacău, România, vol. 2/2013, p. 101.

7 Cu privire la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi importanţa sa, a se vedea, pe larg,
Olteanu Ionel, ,,Drept European al Drepturilor Omului – Drept material european al drepturilor
omului”, vol. I, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2007; Chiriţă Radu, ,,Convenţia
europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii”, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2007,
precum şi Zdanovschi Alice Cristina Maria, „Aplicabilitatea art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului în litigiile fiscale - Comentariu asupra Cauzelor Janosevic c. Suedia şi Västberga
Taxi Aktiebolag şi Vulic c. Suedia”, în Revista română de executare silită Nr. 3-4/2008, Ed.
Universul Juridic, p. 134 şi urm.

8 A se vedea hotărârea din 5 octombrie 2004 a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza
Barbu Anghelescu împotriva României.
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acestora, creând o procedură simplă, rapidă şi suplă. Reglementarea are la bază
considerente umanitare, ţinându-se cont de dificultăţile de comunicare cauzate
de barierele lingvistice şi de absenţa contactului cu familia.

Având în vedere realitatea că, în unele ţări din Europa, numeroşi condamnaţi
cetăţeni străini, se află în executarea unor pedepse în penitenciarele naţionale, s-a
subliniat că aceasta ar reprezenta un dublu inconvenient, şi anume: în primul
rând pentru condamnaţii însăşi, a căror reintegrare socială, într-un cadru care nu
este al lor, ar fi dificil de realizat; în al doilea rând, pentru administraţiile
penitenciarelor, care sunt nevoite să gireze simultan clientelele unor medii
culturale şi lingvistice diferite9.

Noţiune
Principiul umanismului reprezintă regula de drept conform căreia, întreaga

activitate privind procedura extrădării să pornească de la interesele fundamentale
ale omului, acesta, împreuna cu drepturile şi libertăţile sale ocupând locul central
în cadrul activităţii de cooperare la nivel naţional şi internaţional de apărare
socială.

Caracterizare
În baza acestui principiu, România poate refuza acordarea unei cereri de

extrădare dacă sunt indicii că viaţa, integritatea corporală şi/sau sănătatea
persoanei solicitate sunt puse în pericol.

Principiul umanismului constituie o regulă de bază în ceea ce priveşte
valorile ce trebuie apărate, conservate şi garantate pornindu-se în elaborarea şi
aplicarea normelor dreptului internaţional penal de la interesele şi drepturile
fundamentale ale omului, de la condiţia sa umană şi necesitatea transformării şi
resocializării individului infractor. Este inadmisibil ca dându-se curs cererii de
extrădare să se cauzeze suferinţe fizice sau să se înjosească persoana infractorului
sau, ceea ce este şi mai rău, să se admită o asemenea cerere în situaţia clară a
unui tratament inuman, degradant sau letal în statul solicitant („Pedeapsa
capitală - Dacă fapta pentru care se cere extrădarea este pedepsită cu moartea de
către legea statului solicitant, extrădarea nu va putea fi acordată decât cu condiţia
ca statul respectiv să dea asigurări considerate ca îndestulătoare de către statul
român ca pedeapsă capitală nu se va executa, urmând sa fie comută”10).

Cu toate că acest principiu nu este prevăzut expres în lege, ca şi denumire
marginală (de exemplu cum este cazul principiului reciprocităţii sau specialităţii),
existenta si funcţionalitatea sa rezultă din întreaga legislaţie în domeniu. El nu
este un principiu specific instituţiei extrădării, ci se referă la întreaga activitate de
cooperare internaţională în materie penală şi mai mult decât atât este un
principiu fundamental al dreptului penal.

În acelaşi timp, principiul umanismului are un caracter absolut, în lege
nefiind precizate derogări sau excepţii şi este văzut ca o regulă principală în
cadrul extrădării. Din punctul de vedere al condiţiei la care se referă, principiul

9 J. Pradel, G. Cortens, Droit penal europeen, Editions Dalloz, Paris, 1999, p. 90.
10 A se vedea art. 27 din Legea nr. 302/2004.
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umanismului vizează pedeapsa aplicabilă în cazul admiterii extrădării şi are un
caracter principal în cadrul extrădării.

În baza acestui principiu, prevăzut în art.21 - motive obligatorii de refuz al
extrădării – alin. 1, extrădarea va fi refuzată dacă:

a) nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil în sensul Convenţiei
europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
încheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, sau al oricărui alt instrument
internaţional pertinent în domeniu, ratificat de România;

b) există motive serioase să se creadă că extrădarea este solicitată în scopul
urmăririi sau pedepsirii unei persoane pe motive de rasă, religie, sex,
naţionalitate, limbă, opinii politice sau ideologice ori de apartenenţa la un anumit
grup social;

c) situaţia persoanei riscă să se agraveze din unul dintre motivele enunţate la
lit. b).

De asemenea, legea penală română privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală prevede în art. 22 (motive opţionale de refuz al
extrădării) alin. 2, că extrădarea unei persoane poate fi refuzată sau amânată,
dacă predarea acesteia este susceptibilă să aibă consecinţe de o gravitate
deosebită pentru ea, în special din cauza vârstei sau a stării sale de sănătate. În
acest caz de refuz al extrădării, prevederile art. 23 alin. 1 (transferul procedurii
penale în caz de refuz al extrădării) se aplică în mod corespunzător.

În literatura noastră de specialitate s-a arătat că11, prin aceste dispoziţii,
legea română s-a alăturat poziţiei adoptate de Franţa şi de alte state, care la
momentul aderării au formulat o rezervă, în sensul că extrădarea va putea fi
refuzată dacă ea ar putea avea consecinţe de o gravitate deosebită pentru
persoana solicitată, mai ales datorită vârstei sale înaintate, tinereţii sau stării sale
de sănătate. De asemenea, se mai arată că, o prevedere asemănătoare a fost
înscrisă în Convenţia din 26 septembrie 1996 privind extrădarea între statele
membre ale Uniunii Europene.

Deşi aceste dispoziţii nu se regăsesc în Convenţia Europeană de Extrădare,
sunt în mod evident în deplin acord cu spiritul şi scopul acesteia.

O expresie a umanismului în reglementarea extrădării o constituie şi refuzul
României de a acorda extrădarea în cazurile în care persoana reclamantă ar urma
să fie judecată în statul solicitant de către un tribunal care nu asigură garanţiile
fundamentale de protecţie a drepturilor la apărare sau de un tribunal naţional
instituit anume pentru cazul respectiv, ori dacă extrădarea este cerută în vederea
executării unei pedepse pronunţate de acel tribunal12.

Raţiunea inserării în lege a acestui articol o reprezintă necesitatea
desfăşurării oricărui proces penal pe baza unor reguli bine stabilite şi cu
respectarea tuturor drepturilor şi a principiilor fundamentale ale procesului
penal.

Dreptul la apărare este poate cel mai important din aceste drepturi deoarece
conferă persoanei extrădabile posibilitatea de a fi apărată de un cunoscător al

11 George Antoniu, Drept penal european – note de curs, Ed. Academica, Târgu Jiu, 2005, p. 76.
12 Art. 31 din Legea nr. 302/2004 – dreptul la apărare.
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normelor juridice, de o persoană cu calificare profesională de specialitate. În
acest fel persoana extrădabilă are posibilitatea să se apere eficient împotriva
tuturor învinuirilor care i se aduc.

Extrădarea nu se acordă nici în cazul în care, potrivit legislaţiei ambelor
state, acţiunea penală poate fi angajată numai la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate, iar acea persoană se opune extrădării13.

Acest principiu şi-a găsit o amplă reflectare şi în Decizia - cadru nr.
2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare
european şi procedurile de predare între statele membre. Principiul umanismului
se reflectă în noul mecanism al extrădării prin:

- existenţa unei prevederi privind necesitatea prezenţei unui avocat şi dacă
este necesar a unui interpret în momentul arestării în baza mandatului European;

- posibilitatea punerii în libertate condiţionată a persoanei arestate, cu
obligaţia prezentării sale în faţa organelor judiciare de executare (ale statului
solicitat). Similar, autorităţile judiciare emitente ale mandatului european pot
decide suspendarea executării acestuia când persoana arestată înţelege să se
prezinte de bună voie în faţa lor14;

- persoana judecată în absenţă are dreptul la rejudecarea cauzei sale pentru
exercitarea drepturilor la apărare şi a căilor de atac15;

- numărul cazurilor de arestare provizorie este limitat şi priveşte doar
asigurarea predării şi prezentării persoanelor în faţa organelor judiciare emitente
ale mandatului european;

- transferul persoanei nu este nici util, nici necesar dacă este posibilă
audierea persoanei prin sistemul video-conferinţă16. În mod similar, executarea
pedepsei în locul unde persoana condamnată poate fi cel mai bine reintegrată în
societate trebuie să fie încurajată17;

- accelerarea procesului penal, părţile având dreptul la judecarea cauzei
într-un timp rezonabil18 şi limitarea perioadei de arestare provizorie în vederea
extrădării la maxim 90 de zile19;

- renunţarea la dubla suportare a cheltuielilor judiciare şi aplicarea legii mai
blânde sub acest aspect20;

- garantarea că nu va fi solicitată arestarea provizorie în baza unui mandat
european, dacă măsura respectivă nu se impune.

13 Art. 30 din Legea nr. 302/2004 – lipsa plângerii prealabile.
14 Art. 13 din Decizia - cadru a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare

european şi procedurile de predare între statele membre.
15 Art. 35 din Decizia - cadru a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare

european şi procedurile de predare între statele membre.
16 Art. 34 din Decizia - cadru a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare

european şi procedurile de predare între statele membre.
17 Art. 33 din Decizia - cadru a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare

european şi procedurile de predare între statele membre.
18 Art. 39 şi art. 40 din Decizia - cadru a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de

arestare european şi procedurile de predare între statele membre.
19 Art. 20 din Decizia - cadru a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare

european şi procedurile de predare între statele membre.
20 Art. 27 din Decizia - cadru a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare

european şi procedurile de predare între statele membre.
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Concluzii
Conform acestui principiu întreaga reglementare în materie penală trebuie

să pornească de la interesele şi drepturile fundamentale ale omului.
Principiul umanismului stă la baza tuturor măsurilor ce se iau împotriva

unei persoane. Procesul penal are drept scop identificarea persoanelor vinovate şi
tragerea lor la răspundere penală şi nu crearea faţă de acestea a unei situaţii
umilitoare şi nici nu are drept ţintă provocarea de vătămări corporale sau
punerea în primejdie a vieţii celor acuzaţi.

Anumite forme de cooperare sunt blocate sau temporizate în cazul în care
persoanei solicitate nu i-a fost respectat dreptul la un proces echitabil în statul
solicitant sau este pasibilă de a suferi pedepse corporale sau pedeapsa cu
moartea. De asemenea, statul român poate să amâne extrădarea atunci când
predarea persoanei în cauză este susceptibilă să aibă consecinţe de o gravitate
deosebită pentru ea în special din cauza vârstei sau a stării de sănătate.

Prin urmare, principiul umanismului presupune ca sancţiunea aplicată şi
constrângerea exercitată să aibă un rol educativ şi de reintegrare socială,
netrebuind să provoace suferinţe inutile celui sancţionat şi să nu îi înjosească
demnitatea şi personalitatea.
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DREPTATEA ÎNTRE EMOŢIE ŞI CEREBRAL

Daniel Sorin Duţă

Abstract: Dreptatea este elementul cel mai iubit şi mai căutat de pe pământ, în numele
dreptăţii s-au făcut cruciade, s-a scris cuvântul dreptate cu sânge, cu vopsea, cu corpuri umane.
Pentru a apăra dreptatea, popoarele se înarmează, aparatele de luptă sunt din ce în ce mai
performante. Lunetele, telescoapele şi sistemele satelit scanează fiecare milimetru de pământ. Nu
mai există secrete, aproape totul este sub control, la butoanele financiare ale Terrei sunt din ce în
ce mai puţine mâini, ne apropiem cu viteza luminii de victoria finala ”Dreptatea trebuie
capturată”. Se pare că dreptate este ”fata morgana”, cu cât ne apropiem de ea cu atât ne dăm
seama ca este mai departe de noi. Dreptatea nu este proprietatea pământenilor.

Cuvinte cheie: dreptate, emoţie, cerebral, proprietate.

Dreptatea este elementul cel mai iubit şi mai căutat de pe pământ, în numele
dreptăţii s-au făcut cruciade, s-a scris cuvântul dreptate cu sânge, cu vopsea, cu
corpuri umane.

Pentru a apăra dreptatea, popoarele se înarmează, aparatele de luptă sunt
din ce în ce mai performante. Lunetele, telescoapele şi sistemele satelit scanează
fiecare milimetru de pământ. Nu mai există secrete, aproape totul este sub
control, la butoanele financiare ale Terrei sunt din ce în ce mai puţine mâini, ne
apropiem cu viteza luminii de victoria finala ”Dreptatea trebuie capturată”.

Se pare că dreptate este ”fata morgana”, cu cât ne apropiem de ea cu atât ne
dăm seama ca este mai departe de noi. Dreptatea nu este proprietatea
pământenilor.

Copiii moştenesc un bagaj de trăsături de la părinţii lor, unele sunt de lăudat
altele de condamnat. Transmiterea genetică prin ADN are o valoare importantă,
dar studiile arată că această informaţie este mult influenţată de educaţia
parentală, şcolară şi mediul social (anturajul). Sămânţa dreptăţii este sădită în
relaţia copil – părinte, această legătură este prototipul viitoarei convingeri pe
carte copilul crescând o va exercita, atât intelectual, cât şi afectiv şi volitiv.

De aceea nu-i de mirare că porunca a V- a din decalogul bibliei exprimă într-un
conţinut cu totul şi cu totul pozitiv. „Cinsteşte pe tatăl tău si pe mama ta ca să ţi se
lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul dumnezeul tău”. (Biblia, 2011)

Psihologia modernă pozitivează educaţia copilului eliminând din limbaj
adverbul de negaţie ”Nu”, pe bună dreptate motivează că educaţia restricţionistă
aduce în detaliu o personalitate complexată, negativistă cu tendinţe paranoice.
Acest consens pe de altă parte liberalizează conduita individului, eliminând
”bordura” ce jalonează cursul vieţii.

Să nu uităm că adesea părintele calibrează, etalonează, stabileşte măsura, a
ceea ce va fi copilul său. Copii nu îşi aleg părinţii, dar părinţii îşi aleg copiii. Acum
să raportăm rolul părintelui la psihologia specifică a unui copil. Ce e un copil faţă
de părinte? Copilul e zero şi părintele e totul. Copilul nu cunoaşte legea – tatăl e
cel ce i-o descoperă – e legiuitorul pentru copil. Aici este punctul proxim de
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inserţie al valorilor modelatoare ce constituie individul societăţii. Asemănarea
omului cu un copac este cât se poate de viabilă şi cu sens, creşterea şi orientarea
trunchiului depinde de modul cum a fost sădit pomul.

Dreptatea ca general o vedem supusă culturii, nivelului parental şi oarecum
la discreţia transgeneraţionalismului ce ne va conduce să o vedem distribuită
individualist la fiecare fiinţă.

Primul pas care naşte dreptatea este cel din familie.
Care este locul părintelui în familie? La ora actuală se vede o deteriorare a

rolului de părinte. Zicerile copiilor îmbracă forma aceasta: babacul, bătrânul, vin
lăcustele, fosila, - o singură şansă ai în această gândire, şi anume să ieşi din istorie
pentru că îţi renegi, defăimezi, distrugi trecutul. Poţi spune, m-a bătut, m-a
pedepsit, m-a părăsit ”nu ai dreptul” să elimini facerea, chiar cât de nefastă este,
deoarece te elimini şi pe tine –Dar cine este acest bătrân? Nu este un tătic?
Pentru cine merge şi culege zilnic hrana? – nu tot pentru fii? Observaţi
„părintele” azi a ajuns o noţiune neglijabilă. Hitler propunea ca exterminarea să
se întindă şi la vârstele devenite zis inutile.

Oare nu se gândesc aceştia că „ceea ce semeni aceia vei culege?” Ce miopi
suntem? Felul cum se comportă faţă de părinţi – descrie tratamentul ce-i aşteptă
când vor deveni la fel.

Ce imprimăm acum în generaţiile care ne pândesc vom primi înapoi cu
dobândă.

"Ca sa ne iubim semenii trebuie sa ne antrenam la nevorbit vorbe urate." -
Arcadie Martin,

Se pare că o societate este cu atât mai civilizată cu cât ocroteşte minoritatea,
şi cu cât are mai multe drepturi pentru cei slabi.

Ceea ce este îngrijorător, este nu modul cum evoluează societatea, nu la
nivelul războaielor, a frontierelor, a industriilor, a economiei – ci la nivelul
relaţiei părinte – copil, pe care o neglijăm în investiţiile noastre. Această investiţie
nu neapărat cere bani, însă cere timp şi dragoste. Valorile înclină balanţa mai
mult spre material decât spre relaţie.

Declaraţia unui important psiholog român într-o conferinţă ce discuta
delicvenţa juvenilă, a răsunat în termeni radicalişti ”dacă aş fi prim ministru, aş
da mamelor salariu de ministru să stea acasă să-şi educe copiii până la şapte ani,
astfel puşcăriile ar fi goale”.

Ce înseamnă ca o societate să nu aibă deţinuţi? Dreptatea este însuşită de
fiecare om, nu este găsită decât la tribunal, şi în felul acesta naştem dreptatea ca
fobie, fugim de ea, ne este frică. De exemplu, unii şoferi nu conduc în limita de
viteză că aşa este legea ci pentru ca să nu se întâlnească cu poliţia.

Regenerarea unei naţiuni depinde de relaţia părinte – copil, ca părintele să
poată să fie un redresor al copiilor săi e nevoie ca părintele să fie construit pe o bază
principială. În sensul acesta putem spune că ne învârtim într-un cerc vicios, şi totuşi
există construct teoretic de redresare. Puţine naţiuni se pot lăuda cu constituţii
stabile de sute de ani. În majoritatea părţilor globului constituţia se ajustează, se
contextualizează, cu alte cuvinte culoarea adevărului devine cameleonică.

În viziunea creştină deloc de neglijat, pentru că Divinitatea are filosofia ei la
fiecare cultură, naţiune, etnie şi chiar şi în grupurile ce exclud forţa
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supranaturală, e nevoie ca părintele să fie regenerat la rândul său de Dumnezeu –
prin relaţie spirituală cu Hristos – în ceea ce priveşte indivizii creştini.

Calibrarea emoţiilor duce la maturizare şi restructurarea atât cognitivă cât şi
comportamentală a omului.

Dacă este ”normal” să fie acuzat părintele că a fost un neglijent cu educaţia
copilului, a fost violent şi chiar a abuzat copilul, acest comportament urmăreşte
copilul într-o mare parte din viaţă. Ce este copilul? Un cumul biologic, fiziologic şi
psihologic din cineva. Acel cineva este mama şi tata, într-o mica sau mare
măsura, dar este. Dacă nu iert pe părinţi, de fapt rămân părţi din mine ne iertate,
cu care greu locuiesc, şi cercul vicios este în jurul meu şi nu mă scap de el.

Timpul nostru a transferat forţa de pe familie pe individ, cu multe rezultate
economice şi ştiinţifice ne lasă gustul amar al unei societăţi în care omul s-a
înstrăinat, s-a golit şi luptă pentru a supravieţui.

”Un om golit dinainte de propria sa istorie, lipsit de memoria propriului său
trecut şi, ca urmare, supus oricăreia dintre acele discipline denumite, adeseori,
internaţionale. Mai curând decât om, el este carapacea unuia, construită doar din
idola fori, este lipsit de o instanţă interioară, de un «sine» inexorabil şi
inalienabil şi care să nu poată să fie revocat”. (Adrian Neculau, 1996, p.398)

Textul din Geneza 2,24, în care se afirmă ”de aceea va lăsa omul pe tatăl său
şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa” (Biblia, 2011), lăsat = yaazav (ebraică)
a părăsi, prin separaţia de părinţi se face eliberarea şi deci dreptate, sensul
acestui lăsat este punerea în ordine a ceea ce înseamnă relaţia părinte copil de la
ascultare şi până la respect.

”În funcţie de atribuirea responsabilităţii pentru situaţia ce reclamă un
comportament prosocial, ca şi de percepţia privind responsabilitatea găsirii unei
soluţii, P. Brikman distinge patru modele ale ajutorării:

1. modelul moral (în cazul responsabilităţii ridicate atât în ceea ce priveşte
situaţia, cât şi găsirea soluţiei);

2. modelul iluminist (cel ce se află într-o situaţie critică are responsabilitate
ridicată pentru situa]ia în care a ajuns, dar nu are nici o responsabilitate sau are o
responsabilitate scăzută în imaginarea soluţiei pentru ieşirea din criză);

3. modelul compensator (responsabilitate scăzută pentru poziţia critică în
care te găseşti, dar înaltă responsabilitate pentru soluţionarea problemei);

4. modelul medical (atât în legătură cu situaţia problematică individul are
responsabilitate scăzută, cât şi în legătură cu depăşirea ei)”. (Adrian Neculau,
1996, p.446)

Sensul dreptăţii sociale devine un deziderat la care individul nu mai are
acces. Motiv prin care se formează sistemul social ce înglobează individul şi îl
construieşte după şablonul ei. Astfel de mecanisme conduc fiinţa umană ca acest
aspect să fie transformat în reflex condiţionat, fapt prin care individul
concluzionează că respectivul comportament îi aparţine, aşa s-a născut. Îi este
propriu şi dreptatea este judecată după sensul emoţional prin care a fost inserat
în viaţa lui.

Ne adresăm deseori pentru a justifica dreptatea cu principiile morale.
”Morala normativă – spun pozitiviştii – este o ficţiune, o himeră, care nu are
nimic în comun cu realitatea. Sfera morale nu poate fi o lume ideală abstractă,
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ţesută din iluzii şi vise, ci însăşi societatea în cruda sa realitate: morala să nu
exprime ceea ce trebuie să fie, ceea ce este de dorit, ci să indice ceea ce este de
fapt, realitatea”. (Tibor Huszar, 1967, p.170)

”Bibb Latané şi John M. Darley au explicat rezultatele experimentelor lor
prin ceea ce au numit ”efectul de spectator” şi ”fenomenul de difuzare a
responsabilităţii”.

Totul a pornit de la o crimă oribilă. La 13 martie 1964, o tânără, Kitty
Genovese, a fost omorâtă în stradă, sub privirile unui număr de 73 de persoane.
Asasinul, Winston Moseley, a maltratat-o mai întâi îndelung. Nimeni nu a
intervenit, nu a dat telefon la poliţie, deşi priveau scena din apartamente, de la
fereastră. Inexplicabil, nu?! Teoria difuziunii responsabilităţii explică
”inexplicabilul” prin ceea ce a fost denumit ”paradoxul lui Orlson”: lasă-l mai bine
pe celălalt să intervină!

Toţi ”spectatorii” gândesc în acest mod şi nimeni nu intervine... Efectul de
spectator poate fi micşorat dacă martorii oculari comunică între ei, dacă situaţia
este neambiguă şi dacă este permis accesul la informaţia socială”. (Adrian
Neculau, 1996, p.454)

Un pas important în manifestarea dreptăţii în plan individual şi în plan
naţional a fost respectarea convingerilor religioase. Lupta mentală a omului este
între respectarea legilor dogmei de care aparţine şi a legilor statului unde trăieşte.
Sunt legi care se suprapun şi convieţuiesc între ele, iar altele sunt în opoziţie. De
cele mai multe ori diferenţele apar când individual părăseşte grupul lui de
referinţă şi intră în alt grup sau organizaţie.

”Odată cu adoptarea normelor internaţionale, atitudinea multor state s-a
schimbat semnificativ, iar climatul internaţional a început să fie mult mai
favorabil libertăţii religioase”. (Ben-Oni Ardelean, 2011, p. 195.)

De dragul păcii s-a convenit la diluarea principiilor dreptăţii ca mod de
convieţuire. Negocierile interconfesionale şi interstatale au condus la baze
comune ecumenice ce au realizat aplatizarea conflictelor, deşi în spatele
războaielor de influenţă este şi latura diferenţelor religioase ce nasc orgolii şi
jertfe.

Am putea afirma că religia, cu tot ceea ce înseamnă ea, este necesară
individului pentru că este parte din fiinţa umană, ce trebuie supravegheată în
dezvoltarea ei propice şi trebuie personalizată. Dacă în copilărie standardul
pentru ceea ce e bine şi ce e rău era determinat de ceea ce spuneau părinţii,
pentru orice ar fi vrut să facă, oriunde ar fi vrut să meargă, el trebuia să ceară
permisiunea părinţilor, în acest moment, argumentul acestei autorităţi nu mai
are o greutate la fel de însemnată.

Faptul acesta conduce, pe de o parte, la tensiuni în relaţia cu părinţii sau cu
profesorii, dar care, pe de altă parte, este semnul unei evoluţii normale în care
adolescentul caută o autoritate superioară celei căreia a fost supus până acum, o
autoritate ultimă care să îl ghideze în condiţiile în care va trebui să hotărască pe
cont propriu, ca persoană responsabilă, de sine stătătoare.

”Indiferent de provenienţă, cultură sau timp, modul în care copiii parcurg
perioada adolescenţei către maturitate, influenţează într-o măsură covârşitoare
ansamblul valorilor care îi vor jalona pe parcursul întregii vieţi. Cu alte cuvinte,
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adolescenţa poate fi comparată cu o suprafaţă pe care s-a turnat ciment proaspăt.
Orice obiect care cade pe acea suprafaţă îşi lasă forma acolo, sau rămâne cu totul,
dacă nu intervine cineva să-l ridice şi/sau să remodeleze suprafaţa”. (Daniel Dută,
2011, p. 147.)

”Dreptul la liberate religioasă cuprinde mai multe aspect, cum ar fi:
libertatea de gândire şi conştiinţă, libertatea de a practica credinţa sau religia,
libertatea de a dispune de proprietate religioasă, libertatea de schimba credinţa,
etc. acestea sunt administrate diferit de diverse state, fiindcă aranjamentele
instituţionale ţi guvernamentale ale acestor state sunt esenţiale în respectarea şi
garantarea libertăţilor religioase”. (Ben-Oni Ardelean, 2011, p. 195)

Intrapolând punctele cardinale ale pământului le observăm în fiinţa umană.
Unii sunt spre nord alţii spre sud, alţii spre vest, alţii spre est. acolo unde eşti
simţi că este adevărul. Controversa în fiinţa noastră apare când le proiectezi pe
toate şi observi dreptatea la fiecare. Fie că eşti obiectiv fie că eşti subiectiv, e bine
să fii tu, faci alegerea. Uneori această alegere te costă: bani, schimbare de
convingeri, poate de familie, uneori chiar şi viaţa. Dacă nu ajungi la punctul
acesta proxim din viaţa ta, nu este nici o ruşine, important este să te simţi bine în
pielea ta şi să crezi că ai dreptate. Indiferent unde eşti, se vor găsi alţii să te
judece. Judecata omului are valoarea ei şi acuza ei, dar ca şi creştin consider că
singura judecată valabilă pentru eternitate rămâne lui Dumnezeu.

”Orice om are dreptul la liberate gândirii, de conştiinţă şi religie;acest drept
include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de
a-şi manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, atât în mod
public cât şi privat, prin învăţături, practice religioase, de cult şi împlinirea
ritualurilor”. (Ben-Oni Ardelean, 2011, p. 199)

Bibliografie

Ardelean Ben-Oni, Libertate religioasă. O abordare normativă, Ed.
Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2011.

Biblia, traducere Cornilescu, 2011.
Duţă Daniel, Sensibilitatea moral-religioasă a adolescenţei, Ed.

Universitară, Bucureşti, 2011.
Huszar Tibor, Morala şi societatea, Ed. Politică.
Neculau Adrian, Psihologie socială aspecte contemporane, Ed. Polirom, Iaşi,

1996.



178

ASPECTE PRIVIND CONFLICTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ
NĂSCUTE DIN DISCRIMINARE

Lucia Uţă

Abstract: The employee with a discrimination behavior in relation by another employee
will be disciplinary charged under the Labor Code. The dismissal can not be disposed as far as
woman is pregnant or during the maternity leave, if there are accomplished the requests foreseen
by law, and at the reintegration in daily activity she has right to find the work place or other work
place in similar conditions, that can not be less favorable then previous ones. Canceling of
discriminatory decisions does not remove the material liability of the employee, if the
discriminated employee has suffered a material or moral damage.

Keywords: discrimination in labor, legal liability, cumulative liability, maternity
protection, temporary interdiction for dismissal.

§1. Prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare
În sensul O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor

formelor de discriminare1, eliminarea tuturor formelor de discriminare se
realizează prin: prevenirea tuturor formelor de discriminare, prin instituirea unor
măsuri speciale, inclusiv a unor acţiuni afirmative, în vederea protecţiei
persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea şanselor; medierea prin
soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii unor
acte/fapte de discriminare; sancţionarea comportamentului discriminatoriu, prin
atragerea răspunderii civile, contravenţionale sau penale, după caz.

În cadrul raporturilor de muncă, constituie contravenţie discriminarea unei
persoane pentru motivul că aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii,
categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de
lege, manifestată în următoarele domenii: încheierea, modificarea, suspendarea
sau încetarea raportului de muncă; stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu,
locului de muncă sau a salariului; acordarea altor drepturi sociale decât cele
reprezentând salariul; formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea
profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi
accesul la facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare a muncii.

Persoanele care se consideră discriminate se pot adresa instanţei, conform art.
27 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu o cerere pentru acordarea de
despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea actului
discriminatoriu, potrivit dreptului comun. În consecinţă, anularea deciziilor
discriminatorii ale angajatorului, nu înlătură angajarea răspunderii sale
patrimoniale, dacă salariatul discriminat a suferit un prejudiciu material sau moral.

De asemenea, aceste remedii nu exclud aplicarea sancţiunii contravenţionale.
La cerere, instanţa poate dispune retragerea sau suspendarea de către

autorităţile emitente a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care,

 Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir”.

1 Republicată în M. Of. Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.
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printr-o acţiune discriminatorie, cauzează fie un prejudiciu semnificativ, fie, deşi
cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat dispoziţiile O.G. nr.
137/2000, republicată.

Săvârşirea faptelor de discriminare de către un salariat poate atrage
răspunderea disciplinară a autorului faptei de discriminare, în condiţiile
prevăzute de art. 247 din Codul muncii, republicat.

Regulamentul intern al angajatorului trebuie să cuprindă, conform
prevederilor art. 242 lit. b) din Codul muncii republicat, reguli privind
respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de
încălcare a demnităţii.

În practica instanţelor, a fost respinsă contestaţia salariatului formulată
împotriva deciziei de concediere disciplinară, reţinându-se că, potrivit dispoziţiilor
art. 61 lit. a) din Codul muncii, republicat, concedierea disciplinară poate fi dispusă
în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile
de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă,
contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern.

Conform prevederilor art. 661 din regulamentul intern al angajatorului, sunt
considerate abateri disciplinare grave, între altele: a) comportamentul agresiv şi
b) comportamentul defăimător, de umilire, ofensator, săvârşit prin acţiuni de
discriminare, hărţuire şi prin care se încalcă demnitatea personală a altor salariaţi.

În mod corect, având în vedere împrejurările în care a fost săvârşită fapta,
gradul de vinovăţie al salariatului şi consecinţele abaterii disciplinare, angajatorul
a considerat că sancţiunea concedierii disciplinare este singura eficientă întru
totul, chiar dacă salariatul a avut anterior o comportare bună în serviciu şi nu a
mai fost sancţionat disciplinar.

Astfel, în urma cercetării disciplinare, s-a stabilit nu numai adresarea injurioasă
şi discriminatorie către un coleg de serviciu, ci un întreg complex de fapte săvârşite în
public, şi chiar în prezenţa unui superior ierarhic şi a unui invitat străin. Acest
comportament agresiv, în parte recunoscut, dar şi dovedit în cursul cercetării
disciplinare, obiectivat prin folosirea unor expresii nepotrivite, injurioase ori
indecente faţă de mai mulţi colegi şi faţă de unul dintre directori, precum şi reacţia
neadecvată la intervenţia legitimă a unui membru al conducerii instituţiei, aşa cum
se reţine în decizia de sancţionare, a produs tulburări grave ale relaţiilor de muncă,
prin crearea unui climat nefavorabil exercitării sarcinilor de serviciu, subminarea
autorităţii şi crearea unei imagini nefavorabile a instituţiei faţă de invitaţii externi,
martori la evenimentele provocate de salariatul concediat.

De asemenea, din întregul material probator administrat în cursul cercetării
disciplinare, în mod corect angajatorul a reţinut că salariatul a acţionat cu vinovăţie,
încălcând cu ştiinţă obligaţiile ce-i reveneau, prevăzute în fişa postului şi în
regulamentul intern, cu scopul defăimării conducerii ierarhice, al umilirii şi ofensării
colegilor. Sub acest aspect, nu poate fi reţinută apărarea salariatului în sensul că a
acţionat pe fondul unei stări de iritare, că acesta este modul de adresare obişnuit
între colegi şi că a recunoscut şi şi-a asumat fapta, cerându-şi scuze.2

2 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurări sociale, dec. nr. 3101 din 29 mai 2013, nepublicată.
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§2. Protecţia maternităţii la locul de muncă
Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare, astfel încât orice

tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul
de maternitate constituie discriminare în sensul Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.3

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 202/2002, este interzisă
discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă,
referitoare, între altele, la încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea
raportului juridic de muncă ori de serviciu sau aplicarea măsurilor disciplinare.

Dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. c) din Codul muncii instituie o interdicţie
temporară la concediere pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura
în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de
concediere.

Prevederea legală mai sus redată nu îşi găseşte aplicarea în cazul concedierii
pentru motive care intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau
a dizolvării angajatorului4, în condiţiile legii. [art. 60 alin. (2) din Codul muncii]

Salariata gravidă nu se bucură de aceeaşi protecţie în cazul în care contractul
individual de muncă încetează pe durata sau la expirarea perioadei de probă, în
condiţiile art. 31 alin. (3) din Codul muncii, republicat, ori de drept, în situaţiile
prevăzute de art. 56 din Codul muncii, republicat.

De asemenea, interdicţia nu are în vedere situaţiile în care contractul
individual de muncă încetează prin acordul părţilor sau din iniţiativa salariatului,
prin demisie.

În sensul art. 2. lit. c) din O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii
la locul de muncă5, cu modificările şi completările ulterioare, salariata gravidă
este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de
graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau
de medicul specialist care să îi ateste această stare.6

Salariata gravidă, salariata care a născut recent şi salariata care alăptează au
obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document
medical care să le ateste starea.

Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de
graviditate a salariatei şi să nu anunţe alţi angajaţi, când starea de graviditate nu

3 Republicată în M. Of., Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007.
4 În doctrină, s-a arătat, întemeiat considerăm, că adăugarea acestei noi excepţii de la

aplicarea interdicţiilor temporare la concediere este inutilă, întrucât dizolvarea angajatorului
constituie un caz de încetare de drept a contractului individual de muncă, conform art. 56 alin. (1)
lit. a) din Codul muncii, republicat (Al. Ţiclea, Codul muncii comentat, ed. a II-a revăzută şi
adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 92).

5 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 25/2004, publicată în M. Of., Partea I, nr. 214 din 11 martie 2004.

6 Referitor la incompatibilitatea reglementării interne cu statuările Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, I. T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ed. a II-a revăzută şi
adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 711; în sensul că ar fi fost inechitabil ca decizia
de concedierea să fie nulă, deşi angajatorul nu ştia şi nu avea cum să ştie la momentul concedierii că
salariata este gravidă, Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, pp.
125-126.



181

este vizibilă, decât cu acordul scris al salariatei gravide şi numai în interesul bunei
desfăşurări a procesului de muncă.

Chiar dacă soluţiile jurisprudenţiale nu sunt unitare, s-a conturat opinia
potrivit căreia respectarea dispoziţiilor legale privind obligaţia salariatei de a
înştiinţa în scris angajatorul despre starea de graviditate se află în legătură numai
cu obligaţiile angajatorului reglementate prin O.U.G. nr. 96/2006 cu modificările
şi completările ulterioare, respectiv acelea de a preveni expunerea salariatelor
gravide la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea (art. 4), de a înştiinţa
medicul de medicină a muncii şi inspectoratul teritorial de muncă (art. 7), de a
modifica în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este
posibil, de a o repartiza la alt loc de muncă fără riscuri, conform recomandării
medicului, cu menţinerea veniturilor salariale (art. 9), precum şi cu dreptul
salariatei la concediul de risc maternal, în condiţiile prevăzute de art. 10 din
O.U.G. nr. 96/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu alte cuvinte, informarea scrisă s-a apreciat a nu fi obligatorie atunci când
se verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 60 alin. (1) lit. c) din Codul
muncii, caz în care aducerea la cunoştinţa angajatorului a stării fiziologice în care
se află salariata se poate realiza în orice modalitate7, însă înainte de emiterea
deciziei de concediere.

Sarcina de a dovedi aducerea la cunoştinţa angajatorului a stării de
graviditate revine salariatei concediate cu nesocotirea interdicţiei.8

Dacă angajatorul, cunoscând starea de graviditate a salariatei, dispune totuşi
concedierea acesteia, decizia de concediere este nelegală şi va fi anulată de
instanţă, conform prevederilor art. 80 din Codul muncii.9

De altfel, dispoziţiile art. 6 alin. (2) teza finală din Codul muncii, republicat,
consacră cu caracter de principiu dreptul salariaţilor la protecţie împotriva
concedierilor nelegale.

Concedierea este nelegală şi în cazul în care, deşi se întemeiază în mod aparent
pe alte motive, se dovedeşte că motivul real este starea de graviditate a salariatei.10

Prevederile art. 60 alin. (1) lit. c) din Codul muncii nu fac distincţie după
cum este vorba despre o concediere din motive care ţin de persoana salariatului
sau de o concediere din motive care nu ţin de persoana salariatului, aşa încât
salariata gravidă nu poate fi concediată pe toată durata stării de graviditate, chiar
dacă măsura concedierii ar fi întemeiată.

În principiu, soluţia este corectă, dispoziţia legală constituindu-se într-o
măsură de protecţie a salariatei gravide în toate situaţiile, dar mai ales în cazul
unui comportament abuziv al angajatorului, ce ar putea avea efecte negative
asupra sănătăţii mamei şi copilului.

7 Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a V-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2011, p. 723.

8 L. Dima, în Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe
articole. Vol. I. Articolele 1-107, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 324.

9 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurări sociale, dec. nr. 3846 din 27 mai 2009, în L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Încetarea
contractului individual de muncă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp.72-79.

10 L. Dima, în Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, op.cit., p. 322.
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Conform art. 60 alin. (1) din Codul muncii, republicat, concedierea
salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata concediului de maternitate [lit. d)], pe
durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în caz
de handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani [lit. d)] şi nici pe durata
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea
vârstei de 18 ani [lit. e)].

Aceste din urmă situaţii sunt cazuri de suspendare a contractului individual
de muncă, de drept – dacă salariatul se află în concediul de maternitate [art. 50
lit. a) din Codul muncii, republicat] ori din iniţiativa salariatului – dacă
salariatul se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
sau, în caz de handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani [art. 51 alin. (1) lit. a)
din Codul muncii, republicat] sau dacă salariatul se află în concediu pentru
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani[art.
51 alin. (1) lit. b) din Codul muncii, republicat].

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului şi
pe durata concediului paternal [art. 51 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, republicat].

Interdicţiile prevăzute de art. 60 alin. (1) lit. c)-e) din Codul muncii,
republicat se referă numai la situaţiile în care raporturile de muncă încetează din
iniţiativa angajatorului, prin concediere.11 Ele au caracter de excepţie şi sunt de
strictă interpretare.

Complementar dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. c)-e) din Codul muncii,
republicat, art. 21 din O.U.G. nr. 96/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, dispune în sensul că este interzis angajatorului să dispună încetarea
raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei gravide în înţelesul art. 2
lit. c), a salariatei care a născut recent în sensul art. 2 lit. d) şi a salariatei care
alăptează, în sensul art. 2 lit. d), din motive care au legătură directă cu starea
sa; salariatei care se află în concediu de risc maternal (interdicţie care se extinde,
o singură dată, cu până la 6 luni de la revenirea salariatei în unitate); salariatei
care se află în concediu de maternitate; salariatei care se află în concediu pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap,
în vârstă de până la 3 ani; salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea
copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în
vârstă de până la 18 ani.

Aceste dispoziţii de protecţie nu sunt aplicabile în cazul concedierii pentru
motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului
angajatorului, în condiţiile legii.

În practica instanţelor, în aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din O.U.G.
nr. 96/2003, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit că interdicţia
concedierii se aplică numai pe perioada concediului efectiv, în care contractul de
muncă este suspendat şi se extind pe o perioadă de 6 luni numai după revenirea
din concediul de risc maternal, potrivit art. 21 alin. (2) raportat la dispoziţiile art.

11 L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Codul muncii adnotat. Vol. I. Art. 1-153, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2009, p. 422.
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21 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 96/2003, modificată prin Legea nr. 25/2004.
Prevederile invocate de recurentă, prin care perioada de graţie viza şi tipul de
concediu în care se afla aceasta (concediul pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani), s-au regăsit în forma iniţială a actului ordonanţei de urgenţă, până
la aprobarea acesteia prin lege. Or, în cauză, măsura concedierii a fost luată prin
decizia angajatorului din 16 august 2011.12

Salariatele aflate în situaţiile prevăzute de art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr.
96/2003 ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat din motive pe
care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia
angajatorului la instanţa judecătorească competentă în termen de 30 de zile de la
data comunicării acesteia.

Considerăm că această dispoziţie, având caracter special, se aplică prioritar
faţă de reglementarea generală înscrisă la art. 211 lit. a) din Legea dialogului
social nr. 62/201113, text potrivit căruia măsurile unilaterale de executare,
modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de muncă pot fi
contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a
luat cunoştinţă de măsura dispusă.

Cum Legea dialogului social este ulterioară Legii nr. 40/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii14, prevederile art.
211 lit. a) au modificat implicit dispoziţiile art. 268 alin. (1) lit. a) din Codul
muncii republicat, în conformitate cu care cererile în vederea soluţionării unui
conflict de muncă pot fi formulate în termen de 30 de zile calendaristice de la
data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la
încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului
individual de muncă.

La reluarea activităţii după concediul de maternitate sau concediul pentru
creşterea copilului, salariata are dreptul să îşi regăsească locul de muncă sau un
loc de muncă echivalent, în condiţii care nu pot fi mai puţin favorabile.

Într-o decizie de speţă, instanţa a reţinut legalitatea deciziei de concediere,
înlăturând susţinerile salariatei concediate. Astfel, începând cu data de
13.08.2009, contractul individual de muncă al acesteia a fost suspendat conform
art. 51 lit. a) din Codul muncii, pe durata concediului pentru creşterea copilului
până la vârsta de 2 ani, perioadă în care angajatorul a desfiinţat structura
organizatorică în care şi-a desfăşurat activitatea salariata.

În data de 23.05.2011, salariata a solicitat reluarea activităţii, începând cu
data de 20.06.2011, pe locul de muncă unde activase anterior suspendării
contractului individual de muncă.

Prin actul adiţional din 20.06.2011, începând cu aceeaşi dată, a fost
modificat contractul individual de muncă sub aspectul locului muncii, iar prin
decizia din 17.06.2011 angajatorul a dispus încetarea contractului individual de
muncă din motive ce nu ţin de persoana salariatului, ca urmare a desfiinţării
postului, în cadrul unei concedieri colective.

12 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurări sociale, dec. nr. 5341 din 10 octombrie 2012, RRDJ nr. 1/2013, pp. 132-135.

13 Publicată în M. Of. nr. 322 din 10 mai 2011.
14 Publicată în M. Of.  nr. 225 din 31 martie 2011.
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Instanţa de fond a înlăturat susţinerea potrivit căreia angajatorul i-a
schimbat intenţionat locul de muncă pentru a putea fi concediată, deoarece, pe
durata cât salariata s-a aflat în concediu pentru creşterea copilului, societatea a
trecut printr-un proces de reorganizare, iar prin Hotărârea AGA din 26.11.2010
au fost aprobate noile organigrame, cu statele de funcţii aferente, postul acesteia
fiind mutat într-un alt compartiment funcţional, întrucât cel în cadrul căruia a
figurat iniţial s-a desfiinţat.

Instanţa de recurs a înlăturat, de asemenea, criticile salariatei recurente
privind nulitatea deciziei de concediere pentru motivul că a fost anterioară actului
adiţional prin care s-a schimbat locul muncii. Astfel, faptul că actul adiţional din
data de 20.06.2011 a fost încheiat ulterior emiterii deciziei de concediere,
17.06.2011, nu reprezintă un caz de nulitate a acesteia, în condiţiile în care decizia
de concediere a fost comunicată şi a produs efecte pentru salariată, potrivit art. 77
din Codul muncii, de la data de 21.06.2011, aceasta aflându-se atunci în
executarea actului adiţional, pe noul post ce îi fusese atribuit.

Întrucât postul de pe care intrase în concediul de creştere a copilului fusese
desfiinţat odată cu întreaga sucursală, în urma reorganizării din octombrie-
noiembrie 2010, este evident că reluarea raporturilor de muncă s-a făcut, cu acordul
contestatoarei care a semnat actul adiţional, pe un alt post oferit de angajator.

Împrejurarea că şi acest post a fost desfiinţat nu înseamnă că nu a existat în
mod valabil pe perioada preavizului.15
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ACCESUL LA EDUCAŢIE AL COPIILOR CU DIZABILITĂŢI DIN
ROMÂNIA

Mădălina Turza,

Silviu Turza

Abstract: This article aims at mapping the issue of access to education for children with
disabilities in Romania, based on a social research whose purpose was to identify the level of
satisfaction of the national education system’s final beneficiaries. From the perspective of the
equality theory, the concepts of formal access and substantial acces to education are being
introduced as they are considered to be complementary and fundamental conditions of an
effective benefit of the right to education for children with disabilities. Results of the respective
research highlight a constant breach of the right to education for children with disabilities both
from the formal and the substantial point of view. The conclusion of the research does not reveal
gaps or defficiencies of the education system, but rather indicates the absence of an education
system tailored to the specific needs of children with disabilities in Romania.

Keywords: disability rights, discrimination, acces to education.

”...my twin boys, B and M, aged 11, both paraplegic and with severe handicap were
awarded this year first prize in the elementary special school, with maximum grades in
Sports, Mathematics, Chemistry and Literature...they are champions, but I just cannot

see that. They barely move and speak...This is the education system in
Romania...empty..just on paper.”

A.P. fragment from an interview, april 2013.

Accesul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi reprezintă una dintre ariile
fundamental problematice, atât la nivel conceptual, cât şi la nivel de
reglementare, implementare, monitorizare şi evaluare. Accesul la educaţie al
copiilor cu dizabilităţi, ca şi problematica dizabilităţii în sine, sunt în egală
măsură domenii de cercetare şi dezvoltare conceptuală relativ recente, iar
înţelegerea dizabilităţii în sfera drepturilor omului reprezintă încă, atât la nivel
teoretic, cât şi la nivel practic, o provocare majora.

Articolul îşi propune să cartografieze problematica accesului la educaţie al
copiilor cu dizabilităţi din România pornind de la o cercetare socială care a
urmărit să identifice gradul de satisfacţie al beneficiarilor finali indirecţi1 ai
sistemului naţional de învăţământ. Cercetarea aduce în discuţie şi
problematizează noţiunea de acces la educaţie, iar pe de altă parte oferă o
diagnoză a situaţiei copiilor cu dizabilităţi din perspectiva dreptului la educaţie.

I. Cadru conceptual
Principiul egalităţii reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai societăţii şi

gândirii democratice. În egală măsură, corelaţia dintre egalitate şi non-

 Drd., Ştiinţele Comunicării, Şcoala Doctorală Ştiinţele Comunicării – SNSPA,
Preşedinte Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi;
madalina.turza@cedcd.ro

 M.A. Legislaţie Europeană, Expert drepturile omului, Director Juridic Centrul
European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi; turza.silviu@cedcd.ro

1 Beneficiari finali indirecţi – părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilităţi.
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discriminare face obiectul unei ample literaturi de specialitate (Bayefsky 1990,
Charlesworth, 2002 McGrudden 2004, Grant 2007 etc.), care dezvoltă conceptul
antic de egalitate către abordări semnificativ mai nuanţate şi revendicate din
paradigma liberală, neoliberală şi libertariană.

Accepţia tradiţională a conceptului de egalitate sau egalitatea formală este
fundamentată în filosofia clasică, aceasta fiind adesea sintetizată în dictonul
”Lucrurile care sunt la fel, trebuie tratate la fel” (Aristotel, 1980). Deşi gândirea
modernă a articulat o serie de definiţii şi înţelegeri noi ale egalităţii, totuşi,
egalitatea în accepţia de egalitate formală reprezintă baza conceptuală a noţiunii
de ”discriminare directă” utilizată în legislaţia europeană, dar şi a principiului
”protecţiei egale în faţa legii”, din Constituţia Statelor Unite ale Americii2.
Egalitatea formală este susţinută cu argumente conceptuale atât de liberali, cât şi
de şcoala libertariană, care introduc ideea de ”merit” (McCrudden, 1998), dar şi
de ”risc al arbitrariului” (Brest, 1976).

Criticile aduse egalităţii formale, care consideră drept iluzorie valoarea de
neutralitate a egalităţii formale (Fiss, 1976), generatoare de confuzii şi neclarităţi
(Westen, 1982), au deschis calea unor direcţii de reflecţie care au impus noi
definiţii ale egalităţii. Astfel, literatura de specialitate a dezvoltat concepte
precum egalitatea de şanse şi egalitatea de rezultate, care propun accepţii
substanţiale ale conceptului de egalitate. Cele două modele ale egalităţii au fost
amplu dezbătute la nivel academic, fiind adesea incorporate la nivel de legislaţie
şi politici publice.

Dezbaterile academice pe marginea conceptului de egalitate au impus recent
o nouă perspectivă asupra înţelegerii egalităţii, care plasează conceptul în sfera
drepturilor omului. Această perspectivă este centrată pe conceptul de demnitate,
înţeles în paradigma universalităţii, indivizibilităţii şi interdependenţei
drepturilor omului. Cu alte cuvinte, egalitatea din perspectiva drepturilor omului,
propune distincţia teoretică dintre tratamentul egal aplicat indivizilor şi
tratarea indivizilor ca egali, în sensul dreptului egal la demnitate şi respect.
(Dworkin, 1977).

Egalitatea înţeleasă în sfera drepturilor omului este, prin excelenţă, o
abordare substanţială a conceptului, similară modelului egalităţii de şanse şi
egalităţii de rezultate, însă are meritul de a trece dincolo de filonul socialist, care
s-a constituit în critica majoră a celor două modele, de a evita retorica politică
specifică celor două şi de a oferi fundamentul teoretic pentru instrumente legale
şi de politici publice efective pentru combaterea discriminării.

La nivel conceptual, în acest articol ne situăm în paradigma egalităţii
înţeleasă în sfera drepturilor omului. Pornind de la această perspectivă, abordăm
problema accesului la educaţie al copiilor cu dizabilităţi.

II. Accesul la educaţie
Accesul la educaţie reprezintă, în egală măsură, un concept în sine şi un

mecanism prin care dreptul la educaţie dobândeşte efectivitate. Din perspectiva
filosofiei drepturilor omului, principiul egalităţii este o condiţie fundamentală a
asigurării accesului la educaţie.

2 Secţiunea 1, Amendamentul 14, Constituţia SUA.
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Accesul la educaţie, o noţiune aparent facil de definit ridică totuşi probleme
conceptuale semnificative. Aflat la intersecţia unor concepte complexe precum
egalitatea, nediscriminarea şi educaţia, acesta impune o analiză de profunzime a
sensurilor şi efectelor pe care le poate dezvoltata. Operaţionalizarea conceptului
de acces la educaţie în domeniul dizabilităţii, oferă cadrul propice cartografierii
sale la nivel teoretic şi creează premizele necesare identificării direcţiilor de
acţiune la nivel de reglementare şi politici publice.

În prezent, înţelegerea accesului la educaţie în general, dar şi accesului la
educaţie al copiilor cu dizabilităţi, atât la nivel de reglementare, cât şi la nivel de
practică juridică, presupune lipsa oricărei forme de îngrădire directe sau indirecte
aplicate copilului. De asemenea, accesul la educaţie presupune existenţa unei
infrastructuri materiale şi umane, care să asigure desfăşurarea actului
educaţional. Cu alte cuvinte, este vorba de o obligaţie negativă – de absenţă a
îngrădirii - şi de o obligaţie afirmativă – de creare a cadrului necesar de
desfăşurare a procesului educaţional. Obligaţia, în ambele ipostaze revine
organismelor statului de drept.

Reglementarea accesului la educaţie în România, în forma sa actuală
stabileşte măsuri şi reguli de aplicare cu referire directă la obligaţia negativă în
principal şi la obligaţia afirmativă în secundar. Dacă în cazul obligaţiei negative,
de absenţă a îngrădirii, cadrul legal naţional şi practica juridică oferă remedii, în
ceea ce priveşte obligaţia afirmativă, de creare a cadrului necesar de desfăşurare a
procesului educaţional, aceasta se dovedeşte a fi problematică în raport cu
realitatea socială şi paradigma impusă de filosofia drepturilor omului.

Menţionăm în acest sens, cu titlu de exemplu, prevederile art.7, 46, 47 si 48
din Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, cu
modificarile si completarile ulterioare, art.3 lit.a, b, c, f, h, i, m si p, art.6 lit.b,
art.15, art.16, art.18 si art.19 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizata, precum şi art.1
alin.2 lit.e punctul (v), art.2 alin.1, 2, 4 si 5, art.3 lit.d si art.11 din OG 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

Neajunsurile create de aplicarea obligaţiei afirmative de acces la educaţie de
către organismele statului de drept rezidă în aplicarea principiului egalităţii în
paradigma ”tratamentului egal” în raport cu beneficiarii sistemului de
educaţie din România. Această eroare conceptuală produce efecte directe în ceea
ce priveşte accesul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi. Concret, chiar dacă unui
copil cu dizabilităţi i se asigură accesul la educaţie prin respectarea obligaţiei
negative de absenţă a îngrădirii şi a celei afirmative prin introducerea sa într-un
sistem de educaţie în care i se aplică un tratament egal, acest fapt nu conduce la
respectarea efectivă a dreptului la educaţie al acestuia. Plasarea unui copil cu
dizabilităţi într-o unitate de educaţie care îi pune la dispoziţie un tratament egal
cu al copiilor tipici este echivalentă cu îngrădirea dreptului la educaţie.
Trăsăturile şi caracteristicile copilului cu dizabilitate intelectuală, fizică,
senzorială sau psihosocială invalidează logica tratamentului egal. Tratamentul
egal aplicat copiilor cu dizabilităţi şi copiilor tipici se constituie într-o
limitare obiectivă şi insurmontabilă a participării lor la procesul
educaţional.
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”Răspunsul” oferit de organismele statului la această realitate socială,
transpus în norme juridice şi politici publice3 se încadrează în paradigma
segregării şi s-a materializat prin instituirea învăţământului special. Analiza
cantitativă şi calitativă a învăţământului special din România nu face obiectul
acestui articol, însă literatura de specialitate, cât şi legislaţia internaţională
contestă şi condamnă atât la nivel de principiu ideea de segregare, cât şi la nivel
de practică educaţională.

După decenii de propagare a segregării actului educaţional pentru copiii
tipici şi copiii cu dizabilităţi, Convenţia ONU pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi4 deschide o nouă perspectivă asupra accesului la educaţie al copiilor
cu dizabilităţi şi asupra accesului la viaţa socială, în general. Cheia de boltă a
acestei noi perspective este reprezentată de conceptul de ”mediu adaptat”.
Conceptul de mediu adaptat porneşte de la modelul egalităţii de şanse şi propune
măsuri directe de eliminare a barierelor şi de creare a unui design universal (UN
CRPD, art. 2) menit să asigure incluziunea copiilor/persoanelor cu dizabilităţi.
Totodată, conceptul de mediu adaptat crează premisa conceptuală solidă pentru
asigurarea efectivităţii principiului egalităţii înţeles în sfera drepturilor omului,
respectiv tratarea indivizilor ca egali.

Revenind la conceptul de acces la educaţie, propunem introducerea
noţiunilor de acces formal şi acces substanţial la educaţie. Prin acces
formal la educaţie înţelegem la nivel conceptual asigurarea obligaţiei negative
de acces, care se transpune la nivel de reglementare în lipsa oricărei forme de
îngrădire directe sau indirecte aplicate copilului cu dizabilităţi şi/sau
părintelui/reprezentantului legal al acestuia în procesul de înscriere/mutare a
copilului într-o unitate de învăţământ, indiferent de nivelul sau tipul acesteia.

Prin acces substanţial la educaţie înţelegem asigurarea obligaţiei
afirmative de acces din perspectiva egalităţii înţelese în sfera drepturilor omului,
respectiv asigurarea tuturor mijloacelor materiale, structurale, informaţionale,
educaţionale şi de personal în vederea adaptării mediului de învăţământ la
nevoile şi particularităţile copiilor cu dizabilităţi.

Abordarea accesului la educaţie din perspectivă formală şi substanţială
creează premisa conceptuală necesară asigurării efective a dreptului la educaţie
pentru copiii cu dizabilităţi, oferind totodată o nouă perspectivă exhaustivă de
interpretare a accesului la educaţie în vederea aplicării de remedii legale efective.
În această logică, un exemplu concret îl constituie posibilitatea constatării unui
act de discriminare pe criterii de dizabilitate în raport cu accesul la educaţie, nu
numai în accepţia sa formală, aşa cum stabileşte jurisprudenţa actuală, ci şi în
forma sa substanţială.

III. Accesul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi din România
Conform datelor oficiale, în România trăiesc 700.736 persoane cu

dizabilităţi5, dintre care 72.777 sunt copii6. Aceste cifre trebuie utilizate cu

3 Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Legea Educaţiei Naţionale, acte
normative secundare.

4 UN CRPD - http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
5 MMFPSPV-DGPPH–martie 2013,
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precauţie în analiza fenomenului dizabilităţii din România deoarece cifra copiilor
cu dizabilităţi furnizată de instituţiile competente, reflectă exclusiv numărul de
copii înregistraţi, cu certificate de încadrare în grad de handicap.

Prin această cercetare ne-am propus să identificăm în ce măsură accesul
substanţial la educaţie al copiilor cu dizabilităţi este asigurat în
România, ca o condiţie sine qua non a respectării dreptului la
educaţie. În vederea atingerii obiectivului de cercetare propus, a fost utilizat pe
de o parte un instrument cantitativ de cercetare, iar pe de altă parte, un
instrument calitativ: chestionarul online şi interviul semi-structurat. Ghidul de
interviu şi chestionarul au fost elaborate pe baza operaţionalizării a două
concepte din domeniul drepturilor omului, respectiv: dreptul la educaţie şi
conceptul de mediu adaptat. Acest fapt a permis stabilirea de indicatori, care au
fundamentat întrebările din chestionar şi ghidul de interviu. Chestionarul online
a fost aplicat pe un număr de 921 de respondenţi, iar interviurile au fost
realizate faţă în faţă cu 20 de părinţi de copii cu dizabilităţi.

Prima constatare a cercetării, care a fost avută în vedere în interpretarea
rezultatelor este aceea că din totalul de 921 de respondenţi ai
chestionarului online, 33,5%, adică 308 nu sunt părinţi de copii cu
dizabilităţi. Această precizare este relevantă în măsura în care pune în evidenţă
diferenţa de perspectivă şi deschide dezbaterea pentru posibile măsuri de
intervenţie.

Din perspectiva accesului formal la educaţie, cercetarea a reliefat faptul
că 74,2% dintre respondenţi consideră că accesul copiilor cu dizabilităţi la
învăţământul de masă nu este asigurat, în sensul în care aceştia nu sunt primiţi în
unităţile de învăţământ. Partea calitativă a cercetării relevă faptul că părinţii
consideră cadrele didactice din învăţământul de masă, pe baza interacţiunii
directe cu acestea, ”nepregătite” să gestioneze copii cu diferite tipuri de
dizabilităţi, ”indiferente” şi nedispuse la un efort pedagogic suplimentar. 35%
dintre părinţii intervievaţi au catalogat cadrele didactice din învăţământul de
masă şi managementul unităţilor de învăţământ ca fiind ”răuvoitoare”. Raportat
la accesul substanţial la educaţie, cercetarea arată că 78,7% dintre
respondenţi consideră că programa de educaţie nu este adecvată nevoilor copiilor
cu dizabilităţi. Cea mai mare parte dintre aceştia utilizează expresii dure precum
”cacialma”, ”bătaie de joc”, ”nu îi învaţă nimic”. De asemenea, ei subliniază în
mod constant ineficienţa şcolilor speciale, precum şi sentimentul de izolare
generat de acestea atât lor, cât şi copiilor. Interviurile au relevat experienţe uneori
traumatice ale părinţilor şi copiilor în interacţiunea cu şcolile speciale.

De asemenea, 66,5% dintre respondenţi au declarat că nu au beneficiat
şi/sau auzit de existenţa cadrului didactic de sprijin. 28,1% dintre respondenţi
cunosc faptul că există un asemenea serviciu şi au beneficiat într-o formă sau alta
de el. Restul de 5,4% dintre respondenţi au declarat că nu au avut nevoie de acest
serviciu dat fiind faptul că se află în fază preşcolară. La nivel calitativ, părinţii
consideră insuficient numărul profesorilor de sprijin, precum şi durata petrecută

http://www.anph.ro/tematica.php?idt=13&idss=41
6 DGPC – 2013, http://www.copii.ro/alte_categorii.html
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cu aceştia, respectiv 1-2 ore/săptămână. În egală măsură aceştia consideră că
tipul de asistenţă oferită de aceştia este în mare parte non pedagogic, ci mai
degrabă de supraveghere. Peste 60% dintre respondenţi au declarat că nu au
beneficiat de serviciile unui psiholog în cadrul unităţilor de învăţământ. 25,3%
afirmă că au discutat cel puţin o dată cu un astfel de specialist, care a întâlnit şi
copilul în cauză, însă frecvenţa întâlnirilor este considerată nesatisfăcătoare.
Restul de 8,2% susţin că frecventează astfel de specialişti în mediul privat sau în
centrele de recuperare.

IV. Concluzii
Deşi cercetarea socială a urmărit o paletă largă de indicatori ai accesului

substanţial la educaţie, din raţiuni obiective, am ales să prezentăm doar câteva
aspecte fundamentale ale analizei, care reflectă tendinţele majore ale sistemului de
educaţie din România faţă de copiii cu dizabilităţi. Cercetarea socială reflectă atât
cantitativ cât şi calitativ nu doar carenţe ale sistemului de educaţie în ceea ce-i
priveşte pe copiii cu dizabilităţi, ci absenţa totală a acestuia în sensul accesului
substanţial la educaţie. Pe cale de consecinţă, considerăm faptul că restricţionarea
masivă a accesului substanţial la educaţie al copiilor cu dizabilităţi se constituie într-o
încălcare constantă a dreptului la educaţie, drept instituit prin legislaţia naţională şi
internaţională. Acest tip de încălcare a unui drept la scară largă pune sub semnul
întrebării efectivitatea sa şi a normelor juridice care îl reglementează, fapt care ne
determină să propunem introducerea celor două noţiuni de acces la educaţie, formal
şi substanţial, atât la nivel conceptual, cât şi la nivel de reglementare.
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REGIONALISM ŞI REGIONALIZARE

Ioan Mircea Zărie,

Cristina Cojocaru

Rezumat: In contextual actual social, economic şi politic, chestiuni cum ar fi regionalismul
şi regionalizarea s-au dovedit a fi foarte importante aşa că nu este nicio surpriză faptul că statele
le iau în considerare extrem de serios când este vorba de organizarea lor internă. În acest articol,
am încercat să subliniem importanţa acestora prin cele mai relevante exemple din aria noastră
geografică arătând totodată cum abordează statele aceste aspect.

Cuvinte cheie: regionalism, regionalizare, state, organizare administrativă.

Mileniul trei a conturat modificări semnificative în viaţa social-economică a
statelor: revoluţia tehnologică, universalizarea culturii, omogenizarea
civilizaţională si culturală a indivizilor urmare a noilor tehnologii de comunicare -
fenomenul globalizării, într-o exprimare sintetică, care determină, inevitabil, o
restructurare a actualelor structuri si instituţii politice, o reconstrucţie a bazelor
actualei ordini politice mondiale. În istorie este recunoscută existenta unei
dinamici superioare a vieţii social-economice în paralel cu o evoluţie mai lentă, cu
o rezistentă a structurilor si instituţiilor politice. În prezent, cu excepţia statelor
federale (incontestabil bine adaptate la fenomenul globalizării stimulând
dezvoltarea diferenţelor într-un mediu de egalitate), statele-naţiune sunt supuse
unei duble contestări: pe de o parte din exterior, datorită apariţiei corporaţiilor
multinaţionale, a pieţelor financiare globale, a organismelor si structurilor
supranaţionale si, pe de altă parte rolul lor s-a diminuat prin cedarea unor
competente către organismele supranaţionale sau către cele infranaţionale.
Concomitent, se înregistrează si o contestare internă a acestora exprimată prin
revendicările unor colectivităţi care-si afirmă identităţi politice sau culturale
proprii. Statele naţionale s-au format si dezvoltat prin omogenizarea diverselor
culturi si constituirea unei unice culturi naţional-statale. Dacă statul unitar, bazat
pe trinomul popor, teritoriu si suveranitate, aflate într-o unitate indivizibilă nu
pare a fi potrivit pentru a structura noua societate tehnologică, se pune întrebarea
spre ce forme de organizare se va îndrepta societatea, îndeosebi Europa?

În prezent Europa relevă trei nivele globale de exprimare a autorităţii: statele
naţionale, diverse organizaţii suprastatale de integrare si diferite formaţiuni
sociale care-si proclamă puterea politică proprie. La baza existentei si funcţionării
Uniunii Europene stau anumite valori consacrate în actele fondatoare si în
tratatele care le-au succedat. Printre aceste valori regăsim respectarea diversităţii
culturale, raportată la relaţiile interstatale cât şi la relaţiile dintre diferitele
comunităţi din interiorul statelor membre. Până la adoptarea Tratatului de la
Maastricht din 1992 regiunile nu au avut în Europa o existentă recunoscută
oficial. Acest tratat a consacrat în articolul 198, literele A, B, C crearea unui
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Comitet al Regiunilor, organ cu caracter consultativ. Tot prin acest tratat s-a
consacrat si diversitatea culturală statuându-se în articolul 149 că ,,în materia
educaţiei competentele deţinute de Comunitate trebuie să respecte diversitatea
culturală şi lingvistică a statelor membre” iar articolul 151 a stabilit ,,Comunitatea
va contribui la înflorirea culturii statelor membre, respectând în acelaşi timp
diversitatea lor naţională si regională1”. Eşecul adoptării Tratatului privind o
Constituţie pentru Europa face dificilă orice previziune referitoare la viitorul
politic al Uniunii Europene, putându-se imagina trei scenarii: transformarea
actualei organizaţii interguvernamentale într-o federaţie; formarea unei
confederaţii sau menţinerea unui condominium bazat pe lipsa unor bariere la
schimbul de mărfuri, servicii, capitaluri si persoane si pe existenta unor organe
comune care să reglementeze aceste schimburi.

În prezent în Europa există trei mari modele de organizare teritorială:
modelul germanic de tip federal, în care comunităţile locale si-au păstrat, în mod
tradiţional, dreptul de a lua decizii de tip administrativ dar şi politic în propriile
probleme; modelul anglo-saxon care este descentralizat la nivel local, nu regional
(regiunile britanice s-au bucurat de autonomie administrativă, nu politică) şi
modelul francez (model denumit napoleonian) al cărui specific constă într-o
maximă centralizare iar împărţirea teritorială are ca scop eficientizarea
funcţionării statului2. Problema regionalizării nu se pune în statele federale unde
regiunile beneficiază de autonomie economică si politică ci în statele unitare, de
care ne vom ocupa în continuare.

În statele unitare sursa autorităţii se află la centru, dreptul se aplică uniform
pe întreg teritoriul ţării, iar unităţile administrativ teritoriale nu au autonomie
decizională. Unii teoreticieni disting două tipuri de state unitare: state unitare
simple şi state unitare complexe sau regionale în funcţie de gradul lor de
descentralizare. În principiu, statul unitar nu este incompatibil cu recunoaşterea
pentru organele care administrează subdiviziunile sale teritoriale a autonomiei în
luarea unor decizii. Autonomia locală şi „tutela ierarhică” sunt criteriile care
disting statele unitare centralizate de statele unitare descentralizate. Dacă cele
două criterii funcţionează în limite rezonabile ne aflăm în prezenţa unui stat
unitar descentralizat. O autonomie prea largă a subdiviziunilor teritoriale poate
semnifica pierderea caracterului unitar al statului, iar o tutelă severă a organelor
centrale poate să semnifice inexistenţa descentralizării3.

Descentralizarea poate semnifica doar constituirea de organe locale proprii,
recunoaşterea unei autogestiuni limitate, recunoaşterea unui drept de decizie
proprie în unele probleme de interes local sau poate semnifica o descentralizare
totală, apropiind statul unitar de statul federativ.

În funcţie de gradul descentralizării unii autori disting statul unitar simplu şi
statul unitar complex sau regional.

1 Laura-Maria Crăciunean, „Diversitatea culturală şi ,,uniţi în diversitate”: valori
fundamentale ale dreptului UE înainte şi după Lisabona" în ,,Dreptul” nr.8/2013,pag.227

2 Gurutz Jauregui, ,,Naţiunea si statul naţional în perspectiva Uniunii Europene” în „Altera”.
nr.9/1998, pag.73

3 P. Pactet, "Institutions politiques. Droit constitutionnel", 9e ed, Masson, Paris, Milan,
Barcelona, Mexic, 1989, pag. 49
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State unitare simple sunt România, Grecia, Irlanda, Ungaria, Bulgaria, iar
state regionale Italia, Spania, Portugalia, Belgia (înainte de 1980 când a devenit
stat federal).

Regionalizarea presupune crearea unei noi structuri administrative (un nivel
nou) în organizarea teritorială a statului, noile instituţii fiind diferite de cele
locale şi situându-se peste acestea4.

În literatura de specialitate se face distincţie între două noţiuni de
regionalism: pe de o parte regiunea semnifică situaţia geografică, politică,
administrativă, lingvistică datorită căreia statul optează pentru împletirea
atributelor suverane ale conducerii centralizate cu atribuirea unei autonomii unor
colectivităţi regionale (acest sens al noţiunii îl folosim în cele ce urmează) şi, pe
de altă parte "regionalismul politic" atunci când competenţele regiunii depăşesc
cadrul unei circumscripţii administrative care beneficiază de autonomie locală şi
beneficiază de autonomie politică" (de pildă Spania, Italia).

Convenţia Consiliului Europei privind problemele regionale din 30 ianuarie -
2 februarie 1978 a definit noţiunea de regiune: "Diferită uneori de la o ţară la alta,
noţiunea de regiune corespunde, în genere, unei comunităţi umane localizate în
cea mai vastă entitate teritorială din interiorul fiecărei naţii. Această comunitate
se caracterizează printr-o omogenitate de ordin istoric sau cultural, geografic sau
economic, care conferă populaţiei coeziune în urmărirea obiectivelor şi
intereselor comune"5.

Parlamentul european, într-o rezoluţie din 18 noiembrie 1988, a adoptat
Carta Comunitară a Regionalizării în care a definit regiunea ca pe un teritoriu sau
un ansamblu de teritorii ale căror populaţii posedă anumite elemente în comun,
precum limba, cultura şi tradiţia istorică6.

Regiunile se fondează pe principiul subsidiarităţii, fără să ameninţe statele -
naţiune şi fără ca identităţile lor regionale să dea naştere la neonaţionalism. Un
rol al lor ar putea fi legat de crearea spaţiului de autoexprimare pentru
minorităţile naţionale.

Unii autori7 disting la nivelul ţărilor europene mai multe tipuri de
regionalizare, ca regionalizarea fără crearea unui nou nivel regional, specifică în
primul rând Angliei, dar şi Suediei. Suedia este un stat unitar în care
administraţia locală este organizată pe două nivele: comuna şi comitatul. La
nivelul acestuia din urmă coexistă interesele guvernului central (reprezentat de
un guvernator) şi interesele colectivităţii locale.

Un alt tip de regionalizare constă în descentralizarea regională prin crearea
unei noi colectivităţi locale la nivelul regiunii. "Regiunea nu are un statut juridic
superior sau o natură diferită de acea a colectivităţilor locale existente, dar ea se
defineşte prin cadrul geografic mai larg şi printr-o vocaţie esenţialmente
economică; ea se înscrie în ordinea constituţională a unui stat unitar"8.

4 M. Georgescu, ş.a.: "Europa şi arhitectura de mâine" în "Revista de drept public", Serie nouă
nr.1/1999, pag. 113

5 M. Georgescu, ş.a., op.cit., pag. 130
6 Idem.
7 Ibidem, pag.113
8 M. Georgescu, ş.a., op.cit., pag. 116
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Reprezentativă pentru acest tip de regionalizare este Franţa, stat unitar în care
colectivităţile teritoriale, conform art. 72 din Constituţie sunt: comunele,
departamentele şi teritoriile de peste mări. Acestea din urmă au statute speciale
stabilite prin legi organice. Statutele definesc îndeosebi competenţele instituţiilor
lor proprii şi sunt modificate prin legi organice, după consultarea adunărilor
teritoriale interesate. Aplicarea art. 74 din Constituţie asupra statutului Corsicii a
generat dispute: art. 1 al proiectului Statutului Corsicii prevedea "republica
franceză garantează comunităţii istorice - şi culturale - care este poporul corsican;
componentă a poporului francez, drepturile la păstrarea identităţii sale culturale
şi la apărarea intereselor sale economice şi sociale specifice. Aceste drepturi la
"insularitate" se exercită în respectul unităţii naţionale, în cadrul Constituţiei, a
legilor Republicii şi prezentului statut". Împotriva acestor prevederi a fost sesizat
Consiliul Constituţional de Senatori RPR - UDF care au argumentat că în art. 74
din Constituţia Franţei maximul autorizat în favoarea "teritoriilor de peste mări"
este luarea în considerare "a intereselor lor proprii în ansamblul intereselor
Republicii". Sesizarea a fost admisă reţinându-se în decizia nr.91 - 290/9.05.1991
a Consiliului Constituţional: "Nu există decât un singur popor: poporul francez şi
acesta este indivizibil9. Robert Etien a apreciat că decizia Consiliului
Constituţional se bazează pe faptul că pentru această instanţă noţiunea de popor
se apropie de cea de naţiune. El constată că în conformitate cu unele texte
constituţionale (art. 2,3,53 şi Preambulul Constituţiei) poporul se caracterizează
prin indivizibilitatea şi unicitatea sa: "în această concepţie a vorbi de <popor
corsican> ca o componentă a poporului francez apare ca o aberaţie deoarece nu
există decât un singur popor: poporul francez"10. Odată cu reforma
constituţională din 28 iulie 2008 s-a menţinut articolul 2 care stipulează că limba
franceză este limba oficială a republicii dar s-a introdus un text la articolul 75
(consacrat teritoriilor extracontinentale) potrivit căruia limbile regionale aparţin
patrimoniului Franţei.

În Portugalia legea cadru din 1991, revizuită în 2005 a fixat dispoziţiile
generale pentru crearea regiunilor administrative gestionate de o adunare
formată din reprezentanţi ai comunelor şi membrii aleşi în mod direct de
cetăţeni.

Regionalizarea politică sau "regionalismul instituţional" caracterizează
Spania şi Italia11.

Constituţia Republicii Italiene din 27.12.1947 fixează caracterul unitar al
statului prevăzând în art.5 că "Republica, nouă şi indivizibilă, recunoaşte şi
favorizează autonomiile locale; realizează cea mai amplă descentralizare
administrativă în serviciile care depind de stat; adaptează principiile şi modelele
legislaţiei sale exigenţelor autonomiei şi descentralizării".

Republica Italia se împarte în regiuni, provincii şi comune iar, conform
art.115 din Constituţie regiunile sunt constituite ca organisme autonome având
puteri speciale şi funcţii proprii. În Italia autonomia regională nu are aceleaşi
caracteristici ca şi autonomia locală: regiunile îşi stabilesc statutul care trebuie

9 R. Etien - "La Revue Administrative", 1991, pag. 236
10 R. Etien, op.cit., pag. 236
11 M. Georgescu, ş.a., op.cit., pag.117.
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aprobat de parlament şi ele exercită o putere legislativă în materia competenţelor
lor. În Italia există o eterogenitate care se datorează existenţei regiunilor cu statut
special, regiuni care au competenţe şi putere legislativă mai extinse. Potrivit
art.116 din Constituţie "Siciliei, Sardiniei, regiunii Trentino-Alto Adige, Priuli -
Veneţia, Giulia şi Valle d’Aosta le sunt atribuite forme şi condiţii speciale de
autonomie, în virtutea statutelor speciale adoptate prin legile constituţionale".

În art.117 din Constituţie sunt descrise "competenţele legislative" ale
regiunilor care "adoptă reglementări legislative în limitele principiilor
fundamentale stabilite prin legile statului, cu condiţia ca aceste reglementări să
nu fie în contradicţie cu interesul naţional sau cu cel al altor regiuni", în materiile
următoare: reglementarea serviciilor şi a organismelor administrative
dependente de regiune; circumscripţii comunale; poliţie locală urbană şi rurală;
târguri şi pieţe, etc. Conform aliniatului final al acestui text constituţional legile
Republicii pot delega regiunilor puterea de a da dispoziţii pentru aplicarea lor.

Pentru statul unitar regional este reprezentativă şi Spania. Articolul 2 al
Constituţiei din 27 decembrie 1978 consacră atât caracterul unitar al statului
spaniol cât şi dreptul la autonomie pentru regiuni. Consacrând "unitatea
indisolubilă a naţiunii spaniole, patria comună şi indivizibilă a tuturor
spaniolilor", Constituţia "recunoaşte şi garantează dreptul la autonomie a
naţionalităţilor şi regiunilor care o compun şi solidaritatea între ele". Conform
articolului 137 din Constituţie statul în organizarea sa teritorială se compune din
comune, provincii şi din comunităţile autonome care se vor constitui. Toate
entităţile acestea se bucură de autonomie pentru gestionarea intereselor lor.
Titlul VIII al Constituţiei Spaniei reglementează amplu prerogativele legislative şi
executive ale comunităţilor autonome. În Spania există mai multe entităţi
naţionale, între care cele mai importante sunt Catalonia (cu capitala la Barcelona)
şi Ţara Bascilor (cu capitala la Bilbao). Art.148 din Constituţie descrie materiile în
care comunităţile autonome vor putea să-şi asume competenţe: organizarea
instituţiilor de guvernare autonomă, modificarea limitelor comunelor cuprinse în
teritoriul lor, amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe; lucrări publice; căi
ferate şi drumuri al căror parcurs se găseşte integral pe teritoriul comunităţii
autonome, etc. Art.149 descrie materiile în care statul spaniol se bucură de
competenţă exclusivă de reglementare şi executivă: reglementarea condiţiilor
fundamentale care garantează egalitatea tuturor spaniolilor în exercitarea
drepturilor lor şi în îndeplinirea îndatoririlor constituţionale; naţionalitatea,
imigrarea, emigrarea, statutul străinilor şi dreptul de azil; relaţiile internaţionale;
apărarea şi forţele armate; administrarea justiţiei; legislaţia comercială, penală şi
penitenciară; legislaţia procesuală, fără a se renunţa la particularităţile
caracteristice necesare, care, în acest domeniu, decurg din particularităţile
dreptului specific al comunităţii autonome, etc. Potrivit art.161, lit.c din
Constituţie conflictele de competenţă dintre stat şi comunităţile autonome şi
conflictele de competenţă dintre diversele comunităţi sunt soluţionabile de
Tribunalul Constituţional.

Sistemul regional spaniol nu este omogen, comunităţile autonome
diferenţiindu-se în funcţie de experienţele lor istorice, de identităţile lor culturale,
de aspiraţiile lor, precum şi de nivelul lor de dezvoltare şi coeziune socială.
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Belgia oferă o evoluţie interesantă: legile lingvistice din 1962-1963 au deschis
procesul de reformă a statului. Ideea de autonomie culturală a determinat mai
multe revizuiri ale Constituţiei care au semnificat o descentralizare de tip etnic şi
lingvistic ... dusă la punctul extrem: grupurile valon şi flamand dispun de un
sistem apropiat self - governement-ului, asemănător federalismului.

Urmare a celor patru revizuiri ale Constituţiei s-au instituit progresiv trei
comunităţi, trei regiuni şi patru comunităţi lingvistice. Potrivit art.1 din
Constituţia Belgiei este un stat federal care se compune din comunităţi şi regiuni.

În Belgia există trei Regiuni: valonă cu 3,2 milioane locuitori; flamandă cu
5,7 milioane locuitori şi Bruxelles cu 1 milion de locuitori; trei comunităţi:
franceză care are 4,2 milioane locuitori; flamandă care are 5,8 milioane locuitori
şi germanofonă cu 0,06 milioane locuitori12.

Potrivit art.4 din Constituţie Belgia cunoaşte patru regiuni lingvistice:
regiunea de limbă franceză, regiunea de limbă flamandă, regiunea bilingvă
Bruxelles şi o regiune de limbă germană. Fiecare comună a ţării face parte dintr-o
regiune lingvistică.

Trecând în revistă ansamblul prevederilor constituţionale ale Belgiei putem
conchide că statul belgian, deşi autointitulat federal (în art.1 din Constituţie)
păstrează trăsături ale unui stat unitar care îşi deleagă unele competenţe în
favoarea "regiunilor autonome". Jean Pactet apreciază că modificările structurale
treptate ale statului belgian reprezintă un model de evoluţie de la un stat unitar
centralizat de tip etnic şi lingvistic la un stat federal13.

Analizând structura statului Belgian în 1996 John Fitzmaurice a caracterizat
federalismul acestuia ca pe un "federalism unic"14 iar Keneth D.Mc.Rae ca fiind
un federalism de o "complexitate bizantină" (în sensul combinaţiei dintre
regiunile geografice şi comunităţile culturale definite ne-geografic) 15.

Republica Moldova este, potrivit articolului 1 al Constituţiei sale adoptate la
29 iulie 1994 "un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil". Articolul 110
din legea fundamentală descrie organizarea administrativ-teritorială a ţării,
respectiv împărţirea teritoriului în raioane, oraşe şi sate. Deşi este un stat cu o
suprafaţă şi o populaţie reduse, în Republica Moldova, Constituţia permite, în
articolul 111, formarea unor "localităţi cu statut special de autonomie":
"Localităţilor din stânga Nistrului, precum şi unor localităţi din sudul Republicii
Moldova, le pot fi atribuite forme şi condiţii speciale de autonomie după statute
speciale adoptate prin legi organice. Legile organice care reglementează statutele
speciale ale localităţilor prevăzute în alineatul 1 pot fi modificate cu votul a trei
cincimi din numărul deputaţilor aleşi".

Legea nr.51 din 23.12.1994 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.3-4 din 14.01.1995) oferă un statut special Găgăuziei. În preambulul
legii se arată motivele acordării statutului special, printre altele "manifestând

12 Charles - Ferdinand Nothomb: "Principes de democratie. Le modéle de la Belgique fédérale.
La Constitution de 1994", Duculot ş.a., 1994, pag. 61- 62.

13 J. Pactet - "Droit constitutionnel et institutions politiques", Dalloz 10o edition, pag.51.
14 J. Fitzmaurice: "The Politics of Belgium: A Unique Federalism", Boulder, Colo., Westview,

1996, citat de A, Lijphart, op.cit., pag.55.
15 J. Pactet - "Droit constitutionnel et institutions politiques", Dalloz 10o edition, pag.51.
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bunăvoinţă şi năzuind de a păstra bunele relaţii dintre popoare care s-au
constituit timp de secole, în scopul satisfacerii necesităţilor naţionale şi păstrării
identităţii naţionale a găgăuzilor, dezvoltării lor plenare şi multilaterale,
prosperării limbii şi culturii naţionale ..., ţinând cont că purtătorul iniţial al
statutului Găgăuziei (...) este poporul găgăuz puţin numeros, care locuieşte
compact pe teritoriul Republicii Moldova". Articolul 1 al legii prevede că Găgăuzia
este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de
autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova.

Legea oferă Găgăuziei posibilitatea de a avea un organ legislativ propriu -
Adunarea Populară a Găgăuziei - care, conform art.12 alin.2 din lege poate adopta
legi în următoarele domenii: ştiinţă, cultură, învăţământ; gospodărie comunală şi
de locuinţe, urbanistică; ocrotire a sănătăţii, cultură fizică şi sport, activitate
bugetar-financiară şi fiscală locală; economie şi ecologie; relaţii de muncă şi
asistenţă socială.

Potrivit art.14 din lege Guvernatorul Găgăuziei (Başkanul) exercită
conducerea activităţii autorităţilor administraţiei publice şi poartă răspundere
pentru exercitarea atribuţiilor cu care este investit prin lege. Organul executiv
permanent al Găgăuziei este Comitetul Executiv care este format de către
Adunarea Populară la prima sesiune pentru durata mandatului.

Faţă de cele descrise apreciem că statutul special al Găgăuziei - provincie a
Republicii Moldova - conturează o regionalizare politică sau "regionalism
instituţionalizat".

Având în vedere situaţia complexă existentă în Republica Moldova în care
există şi "autoproclamata republică Transnistreană cu capitala la Tiraspol", unii
comentatori anticipează o "federalizare a Republicii Moldova" în sensul
coexistenţei în republică a două state federale: Moldova şi Trasnistria.

Problema autonomiei locale a generat numeroase discuţii în România în
judeţele cu populaţie preponderent maghiară. Autonomia locală a acelor unităţi
administrativ-teritoriale a fost invocată frecvent în programele politice ale
Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Conform unuia dintre liderii
acelui partid politic, György Frunda, autonomia locală trebuie să fie de două
feluri: o autonomie culturală sau personală şi care "este o autonomie etnică şi are
ca finalitate păstrarea identităţii naţionale. Aceasta se manifestă printr-o cultură
proprie care trebuie să fie subvenţionată de stat proporţional cu ponderea noastră
(a maghiarilor - sublinierea noastră - M.Z.), cultură care să fie absolut
necenzurată, să avem instituţiile noastre culturale, deci radio, televiziune, ziare şi
aşa mai departe"16. Pe de altă parte autorul distinge "autonomia teritorială" care
"însă nu este pe criterii etnice, ci pe criterii teritoriale locale şi aduce decizia mult
mai aproape de cetăţeni. În cadrul ei trebuie să se rezolve şi problemele etniei
care convieţuieşte cu majoritatea română ... bilingvismul trebuie să fie acordat"17.

Hurst Hannum a sesizat că problema descentralizării, a autonomiei este în
esenţă expresia luptei pentru împărţirea atributelor puterii de stat între organele

16 György Frunda, Elena Ştefoi: "Drept minoritar. Spaime naţionale", Ed. Kriterion, Bucureşti,
1997, pag.78.

17 György Frunda, ş.a., op.cit., pag.78.
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centrale şi locale, existenţa minorităţilor nefiind fundamentală pentru
revendicarea autonomiei18.

Trebuie precizat că în dreptul internaţional secesiunea, exercitarea dreptului
la autodeterminare a minorităţilor naţionale nu este admisă19.

Lee G. Buchhert a încercat o enumerare a argumentelor împotriva secesiunii
diferitelor grupuri de populaţie, inclusiv a minorităţilor: teama de balcanizare, de
teoria dominoului sau spectrul cutiei Pandorei, teama de divizibilitate infinită,
căci puţine state sunt omogene din punct de vedere etnic; teama de efectele pe
care un asemenea drept l-ar avea asupra sistemului democratic, dând unei
minorităţi posibilitatea unui şantaj constant, de a ameninţa cu secesiunea dacă
dorinţele ei nu sunt satisfăcute; pericolul de a lua naştere entităţi neviabile, foarte
mici, care s-ar baza apoi în mod exclusiv pe ajutorul internaţional, ş.a.20.

Concluzie
Analiza succintă asupra structurii unor state unitare europene si asupra

dinamicii formei de stat ne permite a concluziona că în prezent descentralizarea
este un proces necesar, în acord cu dezvoltarea economică. Scopul acestui proces
este recunoaşterea si promovarea interesului local iar fundamentul său trebuie să
fie dublu: politic pentru că asigură democratizarea administraţiei (Carta
europeană a autonomiei locale consideră descentralizarea drept unul dintre
principiile democratice ale Europei) si administrativ pentru că îmbunătăţeşte
calitatea actului administrativ la nivel local (cunoaşte nevoile locale şi
administrează mai bine resursele locale).

Întărirea rolului regiunilor se va impune si în situaţia în care ţările europene
vor evolua spre o organizare de tip federal (model care apare ca necesar în
contextul evoluţiilor economice si tehnologice ale statelor care ocupă teritorii
întinse si deţin resurse umane si materiale importante) dar se impune si în
contextul actual.

18 Hurst Hannum: "Autonomy, Sovereignty and Self - Determination, The Accomodation of
Conflicting Rights", Philadelphia, 1990, pag.3-4

19 A se vedea: Ion Diaconu - "Minorităţile şi autodeterminarea popoarelor", în Revista
"Drepturile omului", nr.2/1996, pag.27 şi urm.

20 Lee G. Buchhert: "Secession: The Legitimacy of Self-Determination", New Haven, 1978,
pag.20, citat de I. Diaconu, op.cit., pag.33.
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ASPECTE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL EGALITĂŢII DE
TRATAMENT ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII SOCIALE ÎN

CADRUL UNIUNII EUROPENE

Alice Cristina Maria Zdanovschi

Abstract: This paper aims to identify the legal framework on equal treatment in social
security in the European Union. Thus, the paper presents some theoretical aspects on social
security and on the principle of equal treatment, dwelling on the provisions of two EU directives
considered essential to the object of this paper, namely Council Directive of 19 December 1978 on
the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters
of social security (79/7/EEC) and Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the
Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal
treatment between men and women in matters of employment and occupation (recast).

Keywords: the principle of equal treatment, social security, risks social, European Union,
discrimination.

1. Consideraţii introductive
Nu de puţine ori literatura de specialitate1 a consacrat ideea potrivit căreia o

societate democratică presupune şi egalitatea în drepturi a cetăţenilor, a
oportunităţilor pe care societatea le oferă, egalitatea în faţa legii, astfel încât o
societate dreaptă trebuie să asigure membrilor ei şanse egale de reuşită în viaţă
fără privilegii şi fără discriminări. Totuşi, potrivit aceleiaşi opinii din literatura de
specialitate, la care achiesăm, egalitatea nu înseamnă uniformitate, deoarece
oamenii se deosebesc între ei prin capacităţi, educaţie, preferinţe şi priceperi.
Aşadar, diversitatea trebuie acceptată şi respectată pentru că este un factor
important al dezvoltării societăţii şi culturii.

În consecinţă, pentru a garanta şi proteja o astfel de societate trebuie dezvoltate
instrumentele juridice necesare prin care se vor consacra, garanta şi proteja
drepturile omului, aceasta realizându-se doar print-o strânsă cooperare2 între state.

Tradiţional vorbind cea mai importantă clasificare a categoriilor de drepturi
ale omului în dreptul internaţional a pus în evidenţă, din punctul de vedere al
naturii şi conţinutului lor, existenţa a trei generaţii de drepturi3:

- drepturile civile şi politice (prima generaţie);

 Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea
Creştină “Dimitrie Cantemir”; alice.zdanovschi@gmail.com

1 În acest sens, a se vedea, Mădălina Tomescu, Egalitatea de şanse între realitate şi deziderat.
Scurtă analiză asupra egalităţii de şanse în administraţie în cazul schimbărilor politice, în Paideia
nr.1 (56)/2008, p. 67; precum şi Mădălina Tomescu, Principiul egalităţii în drepturi. Egalitate -
libertate-nediscriminare, Revista Paideia nr. 1/2008, pp. 41 – 45.

2 Cu privire la principiul cooperării internaţionale, ca parte integrantă a sistemului
principiilor dreptului internaţional, a se vedea, pe larg, spre exemplu, Victoria Cristiean, Asistenţa
juridică internaţională în materie penală, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti 2013, pp. 16-21.

3 A se vedea, pe larg, Titus Corlăţean, Protecţia europeană şi internaţională a Drepturilor Omului,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2012, pp. 58-87; Raluca Miga Beşteliu, Catrinel Brumar, Protecţia
internaţională a drepturilor omului. Note de curs, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2010, pp. 106-188.
Precum şi, Mădălina Tomescu, Protecţia juridică a Drepturilor Omului, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti
2009, pp. 31-191.
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- drepturile economice, sociale şi culturale (a doua generaţie);
- drepturile de solidaritate (generaţia a treia, cea mai nouă generaţie).

Dreptul la securitate socială, la care ne vom opri pe parcursul acestei lucrări,
este un drept legat de protecţia socială4, făcând parte din categoria drepturilor
economice, sociale şi culturale, drepturi din generaţia a doua.

A doua generaţie de drepturi ale omului este reprezentată de drepturile
economice, sociale şi culturale, care presupun intervenţia pozitivă a statului, în
sensul creării condiţiilor materiale şi sociale în vederea realizării lor. Iar, la
nivel internaţional şi naţional se fac eforturi pentru întărirea respectului
drepturilor economice, sociale şi culturale, pe de o parte, la nivel de mecanisme
de garantare, pe de altă parte, fiecare dintre drepturile economice, sociale şi
culturale prezintă un nucleu esenţial care trebuie respectat de către state, ca
obligaţie internaţională minimă.5

În literatura de specialitate6 se evidenţiază ideea potrivit căreia diferenţierea
iniţială din punct de vedere a protecţiei între drepturile civile şi politice –
drepturi din prima generaţie, pe de o parte, şi drepturile, economie, sociale şi
culturale – drepturi din cea de a doua generaţie, pe de altă parte, s-a estompat în
timp, întrucât anumite drepturi economice şi sociale beneficiază de o protecţie
sporită dacă fac obiectul de reglementare al unor convenţii internaţionale,
precum cele adoptate în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii. În plus,
drepturi precum dreptul la o locuinţă, dreptul la sănătate, dreptul la educaţie sunt
considerate ca fiind inerente demnităţii umane şi doar respectarea lor asigură
respectul efectiv al demnităţii umane7.

Astfel, linia de demarcaţie dintre drepturi nu este atât de rigidă, unele dintre ele
având un caracter mixt, aşa cum este cazul dreptului la liberă asociere, care poate fi
atât un drept politic, cât şi un drept social, atunci când îmbracă forma asocierii
sindicale8. Totuşi, gradul de materializare al drepturilor economice, sociale şi
culturale condiţionează nivelul de îndeplinire al drepturilor civile şi politice9.

Inspirate10 din deosebirile ideologice ale sistemului liberal, de tip occidental,
care a insistat pentru promovarea drepturilor civile şi politice, şi respectiv cel
socialist, promotorul drepturilor economice, sociale şi culturale, cele două
generaţii de drepturi au fost consacrate originar prin textele Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului11 adoptată în 1948 şi a celor două Pacte
internaţionale adoptate în 1966, Pactul internaţional privind drepturile civile şi
politice şi Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale.

4 În acest sens, a se vedea, R. Miga-Beşteliu, C. Brumar, op.cit., p. 112.
5 A se vedea, R. Miga-Beşteliu, C. Brumar, op.cit., pp. 108-109.
6 În acest sens, a se vedea, R. Miga-Beşteliu, C. Brumar, op.cit., pp. 108-109; T. Corlăţean,

op.cit., p. 59.
7 A se vedea, R. Miga-Beşteliu, C. Brumar, op.cit., p. 108.
8 T. Corlăţean, op.cit., p. 59.
9 În acest sens, T. Corlăţean, op.cit., p. 78.
10 T. Corlăţean, op.cit., p. 59.
11 Declaraţia universală a Drepturilor Omului nu este un tratat internaţional, generator de

drepturi şi obligaţii juridice. Această declaraţie, ca orice rezoluţie a Adunării Generale a ONU, nu are
forţă obligatorie. În acest sens, a se vedea, pe larg, R. Miga-Beşteliu, C. Brumar, op.cit., pp. 40-43.
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Potrivit literaturii de specialitate12, concretizarea drepturilor economice,
sociale şi culturale în documentele internaţionale reprezintă o mare cucerire în
domeniul drepturilor omului, prin recunoaşterea ideii ca idealul fiecăruia este
eliberarea de teamă si mizerie, ceea ce nu se poate realiza decât dacă “se creează
condiţii care îi permit să se bucure de drepturile sale economice, sociale şi
culturale, ca şi drepturile sale civile şi politice”13.

Astfel, generaţia a doua de drepturi a cunoscut proclamarea la nivel
universal prin intermediul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, în
articolele 22-27. Ulterior, Pactul internaţional privind drepturile economice,
sociale şi culturale din 1966 le conferă acestora forţa juridică la nivelul relaţiilor
internaţionale.14

Având în vedere interesul şi obiectul prezentei lucrări, ne vom opri asupra
dispoziţiilor articolului 22 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care
prevede că orice persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la
securitate socială; ea este îndreptăţită ca prin efortul naţional şi colaborarea
internaţională, ţinându-se seama de organizarea şi resursele fiecărei ţări, să
obţină realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru
demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale.

Iar, articolul 9 din Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale
şi culturale consacră recunoaşterea statelor părţi la Pact a dreptului pe care îl are
orice persoană la securitate socială, inclusiv la asigurări sociale.

La nivel regional, la nivelul Consiliului Europei, sistemul de protecţie
existent este fundamentat pe Convenţia europeană a drepturilor omului şi
Protocoalelor sale (libertăţile sindicale, interdicţia muncii forţate, dreptul la
educaţie), Carta Socială Europeană din 19 octombrie 1961 şi Protocoalele sale,
Carta Socială Europeană revizuită din 3 mai 1996, şi diferite alte conveţii ale
organizaţiei în domeniul social şi cultural15. Pe când, la nivelul Uniunii Europene,
amintim, îndeosebi, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Astfel, pe lângă dispoziţiile Tratatului de funcţionare a Uniunii Europene16,
articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene17 privind
securitatea socială şi asistenţa socială prevede următoarele:

„(1) Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul de acces la prestaţiile de
securitate socială şi la serviciile sociale care acordă protecţie în caz de
maternitate, boală, accident de muncă, dependenţă de alte persoane sau
bătrâneţe, precum şi în caz de pierdere a locului de muncă, în conformitate cu
normele stabilite de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.

12 A se vedea, M. Tomescu, Protecţia …, p. 65.
13 Preambulul Pactului internaţional de drepturi economice, sociale şi culturale, ratificat de

România la 31 octombrie 1974. A se vedea, şi, D. Mazilu, op.cit., p. 102 apud M. Tomescu, Protecţia
…, p. 65.

14 T. Corlăţean, op.cit., p. 77.
15 Pentru o enumerare a acestor drepturi, a se vedea, T. Corlăţean, op.cit., pp. 78-79.
16 A se vedea, pe larg, articolele 48, 153, 156 TFUE.
17 Textul actualei Carte a drepturilor fundamentale a Uniunii Europene publicată în ultima sa

variantă în J.O.U.E. C 326, din 26 octombrie 2012, pp. 391 şi urm., preia, cu adaptări, carta
proclamată la 7 decembrie 2000 şi, de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona,
înlocuieşte respectiva cartă.
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(2) Orice persoană care are reşedinţă şi se deplasează în mod legal în
cadrul Uniunii are dreptul la prestaţii de securitate socială şi la avantaje
sociale, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.

(3) Pentru a combate marginalizarea socială şi sărăcia, Uniunea
recunoaşte şi respectă dreptul la asistenţă socială şi la asistenţă în ceea ce
priveşte locuinţa, destinate să asigure o viaţă demnă tuturor celor care nu dispun
de resurse suficiente, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii şi de
legislaţiile şi practicile naţionale”.

Inspirate din ideologia socialistă18, drepturile economice, sociale şi culturale
impun o intervenţie substanţială a statului pentru concretizarea lor. Persoana19

care invocă aceste drepturi nu mai este considerată drept un individ izolat, ci o
fiinţă socială şi este în măsură să pretindă anumite prestaţii sau, cel puţin, ca să
fie depuse eforturi de către colectivitate pentru materializarea sau respectarea
bunăstării sale, fie că este vorba de dreptul la muncă20, la securitate socială sau
educaţie21.

18 Hotărârea Abdulazis, Cabales şi Balkandali contra Marii Britanie din 28 mai 1985 apud T.
Corlăţean, op.cit., p. 77.

19 Pentru o mai bună înţelegere cu privire la particularităţile juridice a persoanei, în principal
persoana fizică, a se vedea, pe larg, Petrică Truşcă, Andrada Mihaela Truşcă, Drept civil.
Persoanele, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2013, pp. 7-193.

20 Cu privire la politica socială a Uniunii Europene şi aplicarea sa nediscriminatorie, pe
lângă dispoziţiile TFUE – spre exemplu, art. 157 TFUE –, a se vedea, şi, Marius Eugen Radu,
Principiul nediscriminării în politica socială a Uniunii Europene, în volumul celei de a VI-a
conferinţe a nediscriminării şi egalităţii de şanse – NEDES 2012, Exercitarea dreptului la
nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti
2012, pp. 107-115.

Art. 157 TFUE (ex-articolul 141 TCE) dispune următoarele: „(1) Fiecare stat membru asigură
aplicarea principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin,
pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă de aceeaşi valoare.

(2) În sensul prezentului articol, prin remuneraţie se înţelege salariul sau suma obişnuite de
bază sau minime, precum şi toate celelalte drepturi plătite, direct sau indirect, în numerar sau în
natură, de către angajator lucrătorului pentru munca prestată de acesta.

Egalitatea de remunerare, fără discriminare pe motiv de sex, presupune ca:
(a) remuneraţia acordată pentru aceeaşi muncă plătită la normă să fie stabilită pe baza

aceleiaşi unităţi de măsură;
(b) remuneraţia acordată pentru aceeaşi muncă plătită cu ora să fie aceeaşi pentru locuri de

muncă echivalente.
(3) Parlamentul European şi Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă

ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social, adoptă măsuri necesare pentru a
asigura punerea în aplicare a principiului egalităţii şanselor şi al egalităţii de tratament între bărbaţi
şi femei în ceea ce priveşte munca şi locul de muncă, inclusiv a principiului egalităţii de remunerare
pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă echivalentă.

(4) Pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate între bărbaţi şi femei în viaţa
profesională, principiul egalităţii de tratament nu împiedică un stat membru să menţină sau să
adopte măsuri care să prevadă avantaje specifice menite să faciliteze exercitarea unei activităţi
profesionale de către sexul mai slab reprezentat, să prevină sau să compenseze dezavantaje în
cariera profesională”.

21 Cu privire la educaţie şi nediscriminare, ne atrage atenţie următorul articol, şi anume, a se
vedea, pe larg, Manoela Popescu, Luminiţa Crenicean, Importanţa comunicării nonverbale în
promovarea nediscriminării, în volumul celei de a VI-a Conferinţe a nediscriminării şi egalităţii de
şanse – NEDES 2012, Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea
contemporană, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti 2012, pp. 58-63.
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Totodată, în mod concret, materializarea lor rămâne un obiectiv, altfel spus
ele pot fi încadrate în categoria unor drepturi virtuale22, spre a căror concretizare
se tinde, în condiţiile în care ele sunt condiţionate de nivelul de dezvoltare socio-
economică a statului23, de resursele şi condiţiile materiale la dispoziţie, de
politicile publice şi guvernamentale promovate în mod efectiv în interiorul
statului.

2. Securitate socială şi principiul egalităţii de tratament
2.1. Noţiunea de securitate socială24

Din analiza literaturii de specialitate25 reţinem că securitatea26 socială este
garanţia acordată fiecărei persoane ca în orice împrejurare să dispună de
mijloacele necesare pentru asigurarea propriei subzistenţe, precum şi pe cea a
familiei sale în condiţii decente27.

În consecinţă, conţinutul acestei expresii constă în contracararea
consecinţelor unor evenimente diverse, calificate în genere riscuri sociale28.

Având în vedere efectele lor, riscurile sociale29 sunt acele evenimente care
au incidenţă comună asupra situaţiei economice a indivizilor prin diminuarea
veniturilor sau, invers, prin creşterea cheltuielilor. Astfel, riscurile sociale sunt
evenimentele susceptibile de a împiedica o persoană să dobândească un venit
dintr-o activitate profesională, şi pot fi clasificate în riscuri fizice şi riscuri
economice.

Într-o altă ordine de idei doctrina30 reţine că securitatea socială constituie şi
o garanţie şi contra riscurilor de ordin:

- psihologic: boală, maternitate, invalididate, bătrâneţe, deces, care pot
afecta persoanele, antrenând astfel o reducere sau pierdere a câştigurilor;

- profesional: accidente de muncă şi boli profesionale.
Potrivit literaturii de specialitate31 importante documente internaţionale,

inclusiv Convenţia nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, utilizează

22 Cu privire la conceptul de drepturi virtuale, a se vedea, spre exemplu, R. Miga-Beşteliu, C.
Brumar, op.cit., pp. 111-113.

23 A se vedea, Titus Corlăţean, Protecţia europeană şi internaţională a Drepturilor Omului,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp. 77-78; precum şi, I. Cloşcă, I. Suceavă, op.cit., p. 259
apud M. Tomescu, Protecţia …,  p. 65.

24 Cu privire la conceptul de securitate socială şi alte aspecte corelative, a se vedea, pe larg,
Alexandru Ţiclea, Dreptul securităţii sociale, ediţia a 3-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2011, pp.
5 şi urm; precum şi, Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediţia a 3-a, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2009.

25 În acest sens, Al. Ţiclea, op.cit., p. 5.
26 Termenul „securitate” reprezintă protecţie, apărare, stare de siguranţă, faptul de a fi la

adăpost de orice pericol, şi îşi are originea în latinescul securitas – în franceză sécurité, în engleză
security. A se vedea, Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, DEX – Dicţionarul
Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Ed. Universul Enciclopedic, Bucureşti 1998, p. 969.

27 Jean Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto, Robert Lafore, Rolande Ruellan, Droit de la
sécurité sociale, 14e édition par Roland Ruellan, 2001, Dalloz, Paris, p. 2 apud Al. Ţiclea, op.cit., p.5.

28 Maryse Badel, Droit de la sécurité sociale, Ellipses Édition Marcheting, S.A., Paris, 2007, p.
8 apud Al. Ţiclea, op.cit., p. 5.

29 În acest sens, Al. Ţiclea, op.cit., p. 6.
30 Martine Meunier-Boffa, Droit sociale, Edition Litéc, Paris, 1991, p.29 apud Al. Ţiclea,

op.cit., p. 6.
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expresia securitate socială şi îi precizează conţinutul. Iar, documentele respective
se referă la un număr de evenimente care determină puterea statală să asigure
protecţie în tot sau în parte populaţiei sale.

Sunt considerate astfel de evenimente: boala; maternitatea; invalididatea;
bătrâneţea; accidentul de muncă şi boala profesională; decesul (protecţia
urmaşilor); sarcinile familiale; şomajul.

În consecinţă, noţiunea de securitate socială este asociată unei liste de
evenimente care, în pofida unei varietăţi aparente, prezintă caracteristici comune,
ele fiind, de fapt riscuri sociale, adică riscuri de natură să determine reducerea
ori suprimarea capacităţii de câştig a persoanelor (în primul rând, salariate).32

Potrivit aceleiaşi opinii din literatura de specialitate, securitatea socială,
care ocupă un loc însemnat în viaţa cotidiană a mai multor oameni, începe adesea
înainte de naştere (îngrijiri prenatale) şi se prelungeşte după moarte (pensiile de
urmaş). Desigur că repararea consecinţelor riscurilor sociale se face în scopul
garantării securităţii economice a persoanelor supuse acestor riscuri.

Trebuie reţinut faptul că securitatea socială necesită existenţa unei vaste
organizaţii naţionale de întrajutorare obligatorie care nu poate să atingă deplina
sa eficacitate decât dacă ea reprezintă un caracter de foarte mare generalitate
atât în privinţa persoanelor ocrotite, cât şi în cea a riscurilor pe care le acoperă.
Idealul său este ca ansamblul populaţiei unei ţări să fie protejată împotriva
ansamblului factorilor de insecuritate33.

Având în vedere că scopul politicilor de securitate socială este în definitiv de
a eradica starea de nevoie, asigurând fiecărui cetăţean un venit suficient pentru a
satisface în orice moment nevoile sale, dreptul securităţii sociale ar putea fi
definit şi ca dreptul la o redistribuire destinată să garanteze securitatea
economică individuală34.

Politicile de securitate socială, înţelese ca politici de securitate economică,
comportă eforturile tinzând la securitatea locului de muncă, a câştigului şi a
capacităţii de muncă (îngrijirile medicale, de exemplu), precum şi amenajarea
unui sistem de distribuire a venitului de înlocuire în timpul perioadelor de
inactivitate forţată.

2.2. Principiul egalităţii de tratament
Analizând dispoziţiile internaţionale35 şi naţionale36 privind „egalitatea”

conchidem că principiul egalităţii de tratament este în corelaţie directă cu

31 A se vedea, Al. Ţiclea, op.cit., p. 5.
32 Al. Ţiclea, op.cit., p. 5.
33 Maryse Badel, op.cit., p.8 apud Al. Ţiclea, op.cit., p. 6.
34 Martine Meunier-Boffa, Droit sociale, Edition Litéc, Paris, 1991, p.29 apud Al. Ţiclea,

op.cit., p. 6.
35 A se vedea, spre exemplu, dispoziţiile articolului 7 din Declaraţia Universală a Drepturilor

Omului, dispoziţiile articolelor 1 şi 2 din Directiva nr. 43 din 2000 de punere în aplicare a
principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică,
dispoziţiile articolelor 1 şi 2 din Directiva nr. 78 din 2000 de creare a unui cadru general în favoarea
egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

36 Spre exemplu, dispoziţiile articolului 16 alineatele 1 şi 2 şi cele ale articolului 4 alineatul 2
din Constituţia României, dispoziţiile articolului 2 din Ordonanţa nr. 137 din 2000 privind
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principiul egalităţii, consacrat de asemenea atât la nivel internaţional, cât şi
naţional. Astfel, reţinem că principiul37 egalităţii de tratament poate fi definit ca
fiind lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de
sex, în special prin referirea la starea civilă sau familială.

Spre exemplu, articolul 26 din Protocolul internaţional privind drepturile
civile şi politice prevede următoarele: „Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi
au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. În această
privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor
persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în special de
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine
naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare”.

În consecinţă, în domeniul securităţii sociale se manifestă această egalitate
în sensul că orice persoană, îndeplinind condiţiile prevăzute de lege (este
asigurată, se află în nevoie etc.), va beneficia de măsurile de protecţie (va primi
prestaţii de asigurări sociale sau asistenţă socială la care este îndreptăţită) fără
nicio discriminare bazată pe sex, religie, origine etnică şi socială, apartenenţă
politică etc38. Aşadar, principiul presupune, pe de o parte, obligaţia autorităţilor
publice de a trata în mod egal pe toţi cetăţenii în domeniul securităţii sociale,
iar, pe de altă parte, nimeni nu poate pretinde mai multe drepturi de protecţie,
inclusiv într-un alt cuantum, decât este îndreptăţit, invocând, de exemplu,
apartenenţa politică.39

3. Directiva Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea
treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în
domeniul securităţii sociale (79/7/CEE)40

Cu privire la regimul juridic al egalităţii de tratament în domeniul securităţii
sociale în cadrul Uniunii Europene se evidenţiază Directiva Consiliului din 19
decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament
între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale (79/7/CEE).

Potrivit articolului 1, obiectul directivei îl constituie aplicarea treptată, în
domeniul securităţii sociale şi al altor elemente ale protecţiei sociale, a

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, dispoziţiile articolelor 2 şi 7 din
Ordonanţa de urgenţă nr. 67 din 2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între
bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială.

37 Într-o altă opinie din literatura de specialitate principiul egalităţii de tratament este
considerat a fi dreptul la tratament egal, care reprezintă un principiu general al dreptului Uniunii
Europene. A se vedea, pe larg, Claudia Ana Moarcăş Costea, Drepturile sociale ale lucrătorilor
migranţi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011, pp. 63 şi urm.

38 Cu privire criteriile de discriminare, a se vedea, pe larg, Mădălina Tomescu, Cristian
Tomescu, Criterii de discriminare în societatea contemporană, în volumul celei de a VI-a
Conferinţe a nediscriminării şi egalităţii de şanse – NEDES 2012, Exercitarea dreptului la
nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană, Editura Pro Universitaria,
Bucureşti, 2012, pp. 134 -137; Asztalos Csaba Ferenc, Elemente din dreptul român al
nediscriminării, în volumul celei de a VI-a Conferinţe a nediscriminării şi egalităţii de şanse –
NEDES 2012, Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea
contemporană, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti 2012, pp. 7- 17.

39 A se vedea, pe larg, Al. Ţiclea, op.cit., p. 23.
40 Publicată în J.O. L 6, 10.1.1979, p. 24.
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principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii
sociale, denumit pe parcursul directivei principiul egalităţii de tratament.

Directiva se aplică populaţiei active, inclusiv lucrătorilor independenţi,
lucrătorilor a căror activitate a fost întreruptă de boală, accident sau de şomaj
involuntar, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi
lucrătorilor pensionaţi şi lucrătorilor invalizi.

Conform articolului 3 alineatul 1 din Directivă, principiul egalităţii de
tratament se aplică:

(a) regimurilor juridice care asigură protecţia împotriva riscurilor de boală,
invaliditate, limită de vârstă, accident de muncă şi boală profesională, şomaj;

(b) dispoziţiilor privind asistenţa socială, în măsura în care acestea sunt
destinate să completeze sau să suplinească regimurile menţionate mai sus.

Totuşi, directiva nu se aplică dispoziţiilor privind prestaţiile de urmaş sau
celor privind prestaţiile familiale, cu excepţia prestaţiilor familiale acordate prin
intermediul sporurilor la prestaţiile datorate în cazul riscurilor menţionate la
alineatul (1) litera (a) al articolului 3.41

În vederea asigurării punerii în aplicare a principiului egalităţii de tratament
în regimurile profesionale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, va adopta
dispoziţiile care definesc conţinutul, domeniul şi modalităţile de aplicare, potrivit
dispoziţiilor alineatului 3 al articolului 3.

Principiul egalităţii de tratament presupune inexistenţa oricărei
discriminări pe criterii de sex, în raport, direct sau indirect, în special cu starea
civilă sau familială, îndeosebi în ceea ce priveşte42:

- domeniul de aplicare al regimurilor şi condiţiile de acces la acestea;
- obligaţia de a cotiza şi calculul cotizaţiilor;
- calculul prestaţiilor, inclusiv sporurile datorate celuilalt soţ şi persoanelor

aflate în întreţinere şi condiţiile care reglementează durata şi menţinerea
dreptului la prestaţii.

Trebuie reţinut totuşi că, potrivit alineatului 2 al articolului 4, principiul
egalităţii de tratament nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la protecţia
femeilor în caz de maternitate.

Potrivit articolelor 5 şi 6, Statele membre iau măsurile necesare în vederea
eliminării dispoziţiilor actelor cu putere de lege şi actelor administrative
contrare principiului egalităţii de tratament. Şi, totodată, Statele membre
introduc în ordinile lor juridice interne măsurile necesare pentru a permite
oricărei persoane care se consideră nedreptăţită prin neaplicarea principiului
egalităţii de tratament să îşi valorifice drepturile pe cale judiciară, după ce a
recurs, eventual, la alte autorităţi competente.

Totuşi, conform articolului 7 alineatul 1, această directivă nu aduce atingere
dreptului statelor membre de a exclude din domeniul său de aplicare:

(a) stabilirea vârstei de pensionare în scopul acordării pensiei pentru limită
de vârstă şi posibilele consecinţe ale acesteia pentru alte prestaţii;

41 Alin. 2 art. 3 din Directiva nr. 7 din 1979.
42 Art.4 din Directiva nr. 7 din 1979. Totodată, aceste dispoziţii sunt asemănătoare şi cu

dispoziţiile art.7 din OUG nr. 67/2007.
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(b) avantajele în privinţa regimurilor de asigurări pentru limită de vârstă
acordate persoanelor care au crescut copii; dobândirea drepturilor la prestaţii
după perioadele de întrerupere a angajării datorate creşterii copiilor;

(c) acordarea dreptului la prestaţii pentru limită de vârstă sau invaliditate în
temeiul drepturilor dobândite de soţie;

(d) acordarea sporurilor la prestaţiile pe termen lung pentru invaliditate, limită
de vârstă, accident de muncă şi boală profesională pentru soţia aflată în întreţinere;

(e) consecinţele care rezultă din exercitarea, înainte de adoptarea prezentei
directive, a dreptului de a alege între a nu dobândi drepturi sau de a nu da naştere
unor obligaţii în cadrul unui regim juridic.

Statele membre examinează periodic materiile exceptate, pentru a verifica,
având în vedere evoluţiile sociale din domeniul respectiv, dacă există o justificare
pentru menţinerea exceptărilor respective.43

4. Directiva 2006/54/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 5
iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de
şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de
încadrare în muncă şi de muncă (reformă).

Cu relevanţă în domeniul securităţii sociale sunt şi anumite dispoziţii
prevăzute în Directiva 2006/54/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 5 iulie
2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii
de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de
muncă (reformă)44.

Astfel, potrivit articolului 1 litera c), cu privire la obiectului directivei, această
directivă conţine dispoziţii destinate punerii în aplicare a principiului egalităţii
de tratament şi în ceea ce priveşte sistemele profesionale de securitate socială.

În consecinţă, cu privire la egalitatea de tratament în sistemele profesionale
de securitate socială, conform articolului 5 din Directiva nr. 54 din 2006, orice
discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului se interzice45 în sistemele
profesionale de securitate socială, în special în ceea ce priveşte:

43 Alin. 2 art. 7 din Directiva nr. 7 din 1979.
Totodată, articolul 8 din Directiva nr. 7 din 1979 prevede următoarele: „(1) Statele membre

adoptă şi pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare aducerii la
îndeplinire a prezentei directive în termen de şase ani de la notificarea acesteia. Statele membre
informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele actelor cu putere de lege şi
ale actelor administrative pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă,
inclusiv măsurile adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (2). Statele membre informează Comisia
asupra motivelor menţinerii oricăror dispoziţii existente cu privire la aspectele menţionate la
articolul 7 alineatul (1) şi asupra posibilităţilor de a le revizui la o dată ulterioară”.

Pe când, articolul 9 dispune că în termen de şapte ani de la notificarea directivei, statele
membre transmit Comisiei toate informaţiile necesare pentru a-i permite acesteia să redacteze un
raport cu privire la aplicarea directivei, pe care să îl prezinte Consiliului şi pentru a propune orice
altă măsură necesară în vederea punerii în aplicare a principiului egalităţii de tratament.

44 Publicată în J.O. L 204, 26.7.2006, p. 23. A se vedea, pe larg, Directiva nr. 54 din 2006
privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi
şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă).

45 Fără a aduce atingere articolului 4 din Directivă, articol care prevede că pentru aceeaşi
muncă sau pentru o muncă căreia i se atribuie o valoare egală, discriminarea directă sau indirectă
pe criteriul sexului este eliminată din ansamblul elementelor şi al condiţiilor de remunerare. În



209

a) domeniul de aplicare al acestor sisteme şi condiţiile de acces la aceste sisteme;
b) obligaţia de a contribui şi calcularea contribuţiilor;
c) calcularea prestaţiilor, inclusiv majorările datorate pentru soţ şi pentru

persoane aflate în întreţinere, şi condiţiile de durată şi menţinere a dreptului la
prestaţii.

În condiţiile articolului 2 alineatul 1 litera f), prin sisteme profesionale de
securitate socială se înţelege sistemele care nu sunt reglementate de Directiva
79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii
sociale, care au ca obiect furnizarea către lucrători, salariaţi sau lucrătorii care
desfăşoară activităţi independente, grupaţi în cadrul unei întreprinderi sau al
unui grup de întreprinderi, al unei ramuri economice sau sector profesional sau
interprofesional, prestaţii destinate să completeze prestaţiile sistemelor de
securitate socială prevăzute de lege sau să se substituie acestora, indiferent dacă
afilierea la aceste sisteme este obligatorie sau facultativă.46

Cu privire la domeniul de aplicare a acestor dispoziţii privitoare la egalitatea
de tratament în sistemele profesionale de securitate socială se face distincţie între
domeniul de aplicare în funcţie de persoane şi domeniul de aplicare material.

Astfel, potrivit articolului 6, aceste dispoziţii se aplică populaţiei active,
inclusiv lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente, lucrătorilor a căror
activitate este întreruptă de boală, maternitate, un accident sau şomaj involuntar,
precum şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrătorilor
pensionaţi şi lucrătorilor invalizi şi persoanele aflate în întreţinerea acestor
lucrători, în conformitate cu legislaţiile şi/sau practicile naţionale.

Pe când, în condiţiile articolului 7 domeniul material de aplicare implică:
a) sistemele profesionale de securitate socială care asigură protecţia

împotriva riscurilor de boală, invaliditate, bătrâneţe – inclusiv în cazul
pensionării anticipate, accident de muncă şi boală profesională, şomaj;

b) sistemele profesionale de securitate socială care prevăd alte prestaţii
sociale, în numerar sau în natură, şi în special pensii de urmaş şi prestaţii
familiale, dacă aceste prestaţii constituie avantaje plătite de către angajator
lucrătorului în temeiul muncii acestuia din urmă.

c) sistemele de pensii destinate unei categorii speciale de lucrători, cum este
cea a funcţionarilor, în cazul în care prestaţiile plătibile în temeiul sistemului sunt
achitate pe motivul raportului de muncă cu angajatorul public47.

special, atunci când se utilizează un sistem de clasificare profesională pentru stabilirea
remuneraţiilor, acest sistem se întemeiază pe criterii comune lucrătorilor de sex masculin şi feminin
şi este stabilit astfel încât să excludă discriminarea pe criteriul sexului.

46 La nivel naţional ne reţine atenţia dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă
nr. 67 din 2007 potrivit cărora schemele profesionale de securitate socială reprezintă schemele al
căror scop este de a furniza salariaţilor sau persoanelor care desfăşoară activităţi independente
dintr-o întreprindere ori grup de întreprinderi, un domeniu de activitate economică, sector
profesional sau grup de sectoare prestaţii menite să suplimenteze ori să înlocuiască prestaţiile
prevăzute de sistemul general public de securitate socială, indiferent dacă apartenenţa la aceste
scheme este obligatorie sau facultativă.

47 Apartenenţa unui astfel de sistem la un sistem general prevăzut de lege nu aduce atingere
dispoziţiei precedente, prevăzute la alineatul 1 litera b) articolul 7.
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Trebuie reţinute dispoziţiile articolului 8 care reglementează anumite
excluderi din domeniul de aplicare material, astfel, dispoziţii privitoare la
egalitatea de tratament în sistemele profesionale de securitate socială nu se
aplică:

a) contractelor individuale ale lucrătorilor care desfăşoară activităţi
independente;

b) sistemelor cu membru unic ale lucrătorilor care desfăşoară activităţi
independente;

c) în cazul lucrătorilor, contractelor de asigurări la care angajatorul nu este
parte;

d) dispoziţiilor facultative ale sistemelor profesionale de securitate socială care
sunt oferite individual participanţilor pentru a le garanta, (1) fie prestaţii
complementare, (2) fie alegerea datei la care încep prestaţiile normale ale lucrătorilor
care desfăşoară activităţi independente sau alegerea între mai multe prestaţii;

e) sistemelor profesionale de securitate socială, în măsura în care prestaţiile
pe care le furnizează sunt finanţate de contribuţiile voluntare ale lucrătorilor

Totuşi, potrivit alineatului 2 al articolului 8 din Directivă, aceste dispoziţii nu
contravin acordării de către un angajator persoanelor care au împlinit vârsta de
pensionare pentru o pensie în temeiul unui sistem profesional de securitate
socială, dar care nu au atins încă vârsta de pensionare pentru pensia legală, un
supliment la pensie pentru egalizarea sau apropierea sumei prestaţiilor globale în
raport cu persoanele de celălalt sex aflate în aceeaşi situaţie care au împlinit deja
vârsta legală de pensionare, până când beneficiarii suplimentului împlinesc
vârsta de pensionare legală.

Remarcăm, de asemenea că articolul 9 prevede expres anumite exemple de
discriminare, astfel, spre exemplu, se clasifică printre dispoziţiile contrare
principiului egalităţii de tratament cele care au la bază criteriul sexului, fie direct,
fie indirect, următoarele:

- a defini persoanele acceptate să participe la un sistem profesional de
securitate socială;

- a stabili caracterul obligatoriu sau facultativ al participării la un sistem
profesional de securitate socială;

- a stabili reguli diferite în ceea ce priveşte vârsta de admitere în sistem sau
în ceea ce priveşte durata minimă de încadrare în muncă sau de afiliere la un
sistem pentru a obţine prestaţii;

- a stabili condiţii diferite de acordare a prestaţiilor sau a le rezerva pentru
lucrătorii de un anumit sex;

- a impune vârste diferite de pensionare48;
- a stabili niveluri diferite pentru contribuţiile lucrătorilor, etc.

De asemenea, cu privire la aspecte teoretice şi juridice privind funcţionarul public, a se
vedea, pe larg, spre exemplu, Agata Mihaela Popescu, Drept administrativ. Partea generală.
Manual de studiu individual, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti 2012, pp. 209 şi urm.

48 În condiţiile articolului 13 din Directiva nr. 54 din 2006, în cazul în care bărbaţii şi femeile
solicită să beneficieze, în aceleaşi condiţii, de un sistem flexibil în ceea ce priveşte vârsta de
pensionare, totuşi, această dispoziţie nu este considerată incompatibilă cu dispoziţiile Directivei
privind aplicare a principiului egalităţii de tratament şi în ceea ce priveşte sistemele profesionale
de securitate socială.
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REGLEMENTĂRI ŞI ORGANISME INTERNAŢIONALE MENITE
A COMBATE DISCRIMINAREA

Ramona-Gabriela Paraschiv*

Abstract: Proclamat în art. 1 al Declaraţiei universale a drepturilor omului, principiul
nediscriminării îşi are originea în postulatul general al demnităţii egale a tuturor fiinţelor umane.
Conform acestui principiu, toţi indivizii trebuie să beneficieze de egalitate de tratament în
exercitarea drepturilor prevăzute în instrumentele internaţionale, cât şi în realizarea oricărui alt
drept prevăzut de lege.

Keywords: regulations, international organizations, discrimination, human rights.

1. Consideraţii introductive
Dacă în domeniul reglementărilor menite să limiteze discriminarea1 au fost

realizate progrese remarcabile, în activitatea practică se constată încă numeroase
neajunsuri.

Astfel, spre exemplu, există discriminări în ce priveşte posibilitatea de
exercitare a dreptului la muncă în alte state decât în cele de origine (chiar şi în
interiorul Uniunii Europene), prin măsurile protecţioniste dispuse de acestea, iar
persoanele străine care reuşesc, totuşi, să obţină un loc de muncă în alte ţări,
beneficiază, în general, de retribuţii mai mici şi de condiţii de lucru mai grele,
astfel că dreptul de migraţie a forţei de muncă poate fi pus în practică într-o
măsură restrânsă.

Femeia este încă discriminată, fiind lipsită de anumite drepturi politice,
sociale, economice şi chiar de accesul la educaţie, în anumite regiuni ale lumii
(mai ales în ţările arabe sau africane), cât şi de posibilităţile practice de a-i fi
garantate unele drepturi recunoscute oficial. Mai mult, deşi ne aflăm în secolul
XXI, se înregistrează încă acte barbare de omorâre a femeilor fără vreo judecată,
prin acte violente ori prin îngroparea de vii, cum se întâmplă în Pakistan2, unde
ele sunt pedepsite în acest mod de către consiliile tribale numai pentru „vina” de
a fi participat la petreceri decente sau pentru alte fapte nesemnificative.

Gravă este şi discriminarea copiilor prin impunerea unor conduite
neconforme cu aspiraţiile şi personalitatea lor – uneori chiar împotriva legii ori a
drepturilor consacrate oficial pentru protecţia minorilor. De asemenea, se comit
încă numeroase acte de violenţă psihică şi fizică asupra acestora, aşa cum se arată
într-un raport al Reprezentantului Special al ONU pentru Copii şi Conflicte
Armate, din luna iunie 2012, în care se relatează situaţia rezultată în urma unui

* Asist. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti –
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative; ramonaparaschiv@rocketmail.com

1 Discriminarea se referă la situaţiile în care un individ sau un grup de persoane este tratat mai
puţin bine decât altul, pentru cazuri similare, fără nicio justificare adecvată, deşi nu există vreo
normă care să prevadă posibilitatea unui asemenea tratament.

2 Pakistanul este ţara care ocupă locul 3 în lume în ce priveşte discriminarea femeii, din cauza
ritualurilor religioase şi a culturii care sunt atât de dure pentru femei, acestea incluzând atacuri cu
acid, căsătorii sau sarcini obligatorii, pedepse radicale sau alte tipuri de abuz (Sursa
http://www.9am.ro/top/International/213781/Topul-tarilor-in-care-e-mortal-sa-fii-
femeie/3/Pakistan-tara-in-care-peste-1000-de-femei-sunt-ucise-in-lupte-de-onoare.html).
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conflict armat din 9 martie 2012, în satul Ayn l’Arouz din Siria, a unor copii care
erau torturaţi în detenţie, măcelăriţi sau folosiţi ca scuturi umane. Unii copii au
povestit că au fost bătuţi, legaţi la ochi şi puşi în poziţii chinuitoare, biciuiţi cu
cabluri, arşi cu ţigara sau chiar electrocutaţi3.

Numeroşi copii sunt încă obligaţi să urmeze, contrar voinţei lor, anumite
trasee în viaţă, referitoare la pregătirea şcolară, profesie, căsătorie etc., ceea ce
este de natură a le ştirbi personalitatea, dreptul de a-şi alege calea de urmat
potrivit aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii, ajungându-se – în numeroase cazuri –
la adoptarea de către aceştia a unui comportament refractar, anarhic, care,
uneori, duce spre delincvenţă.

Comunitatea romă se confruntă şi în prezent cu manifestări discriminatorii
în multiple domenii, cum ar fi: accesul la muncă, la locuinţe sau la sistemul de
educaţie, existând totodată poziţii frecvente de desconsiderare din partea
populaţiei şi brutalităţi comise de poliţie. Potrivit unui raport al Comisarului
Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, publicat în data de 27 februarie
2012, în multe ţări europene romilor le sunt încă negate unele drepturi umane
elementare şi suferă de pe urma fenomenului rasismului brut.

Deşi, în ultima perioadă organismele internaţionale au conştientizat mai
mult problemele cu care se confruntă romii, condiţiile precare în care trăiesc nu
s-au schimbat, iar discursurile rasiste ale unor lideri le-au adus multe daune,
fiind înţelese ca încurajări la acţiuni violente împotriva acestora4.

2. Reglementări şi organisme internaţionale privind combaterea
discriminării

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială5, consfinţeşte cu claritate şi în mod complet principiul
egalităţii raselor6. Statele părţi au obligaţia de a asigura oricărei persoane supuse
jurisdicţiei lor protecţie şi căi de recurs efective (în faţa tribunalelor naţionale şi a
altor organe de stat competente), împotriva tuturor actelor de discriminare
rasială7 care, contrar prezentei Convenţii, ar viola drepturile sale individuale şi
libertăţile fundamentale. De asemenea, statele trebuie să creeze posibilitatea

3 Suferinţele suportate de copii în Siria sunt neobişnuite chiar şi pentru un conflict: „Suntem cu
adevărat şocaţi. Uciderea şi mutilarea copiilor în schimburi de focuri este un lucru cu care ne confruntăm
în multe conflicte, dar această tortură a copiilor în detenţie, copii cu vârste mai mici de zece ani, este ceva
extraordinar, ceva ce nu am văzut în alte locuri", afirma reprezentantul ONU, Radhika Coomaraswam
(http://www.jurnalul.ro/externe/raport-onu-siria-copii-torturati-macelariti-615325.htm).

4 Sursa http://psdbelgia.eu/presa/consiliul-europei-condamna-discriminarea-romilor-in-
primul-raport-realizat-pe-aceasta-tema/.

5 Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială,
adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 2106 (XX) din 21
decembrie 1965, intrată în vigoare la 4 ianuarie 1969.

6 Thomas BURGENTHAL, Alexandre KISS, La protection internationale des droits de
l’homme, Editions N.P. Engel, Kehl.Strasbourg.Arlington, 1991, pp. 34 şi urm.

7 Ramona-Gabriela PARASCHIV, Modalităţi şi proceduri privind protecţia drepturilor
omului în cadrul Comitetului pentru eliminarea discriminării rasiale, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Analele Universităţii. Seria
Drept, nr. 1/2011, anul XV, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, pp.78 şi urm.
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obţinerii despăgubirilor cuvenite ca urmare a prejudiciilor produse din cauza
discriminării8.

Potrivit art. 8 din Convenţie, se constituie un Comitet pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale, compus din 18 experţi cunoscuţi, care-şi exercită funcţiile
cu titlu individual, aleşi de către statele părţi din rândul cetăţenilor lor, ţinându-
se seama de o repartiţie geografică echitabilă şi de reprezentarea diferitelor forme
de civilizaţie, precum şi a principalelor sisteme juridice.

Prin ratificarea Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială, statele părţi s-au angajat să prezinte
Secretariatului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite câte un raport periodic
asupra măsurilor de ordin legislativ, judiciar, administrativ ş.a., pe care le-au
adoptat şi care au în vedere aplicarea dispoziţiilor Convenţiei, raport care este
transmis spre studiu Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Acesta
întocmeşte, la rândul său, un raport anual asupra întregii activităţi desfăşurate,
putând să facă sugestii şi recomandări care se întemeiază pe rapoartele şi
informaţiile primite de la statele părţi; raportul este adus la cunoştinţă Adunării
Generale a ONU, prin intermediul Secretarului General, sugestiile şi
recomandările de ordin general fiind însoţite, dacă este cazul, de observaţiile
statelor părţi9.

Potrivit Convenţiei europene a drepturilor omului, statele părţi au sarcina
de a adopta măsuri legislative şi administrative pentru a preveni şi sancţiona
discriminarea intervenită faţă de persoanele aflate sub jurisdicţia lor10, în caz
contrar cei discriminaţi putând să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor
Omului, care funcţionează ca organism jurisdicţional de protecţie a drepturilor
omului. Totodată, Protocolul nr. 12 la Convenţie stabileşte o interdicţie generală a
discriminării, în raport de exerciţiul oricărui drept prevăzut prin legea internă.

Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei11 constituie un
mecanism de monitorizare a modului în care se respectă drepturile omului în
Europa, vizând combaterea rasismului şi intoleranţei, conform „Planului de
acţiune” prin care s-a stabilit crearea unui Comitet de Experţi Guvernamentali,
însărcinat să prezinte în mod regulat rapoarte Comitetului Miniştrilor al
Consiliului Europei.

Pentru eficientizarea activităţii, din anul 2002 Comisia Europeană împotriva
Rasismului şi Intoleranţei a fost adoptat un nou Statut, la 13 iunie 2002, potrivit
căruia Comisia poate recurge la examinarea situaţiei existente în fiecare stat
membru al Consiliului Europei, monitorizare care presupune efectuarea unor

8 Art. 6 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială.

9 Art. 9 alin. 1 şi 2 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială.

10 Radu Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi aplicaţii, vol. I,
ediţia a 2-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007, p. 609.

11 A fost creată ca urmare a deciziei adoptată la prima reuniune la vârf a şefilor de state şi
guverne ai statelor membre ale Consiliului Europei; prin Declaraţia de la Viena, din 9 octombrie
1993, reprezentanţii statelor membre ale Consiliului Europei au decis să iniţieze o politică de luptă
împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei, astfel că au adoptat un „Plan de
acţiune” în acest sens, care este inclus în Anexa III la Declaraţia de la Viena.
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vizite de contact în statul în cauză, iniţiindu-se un dialog confidenţial cu
autorităţile din statul respectiv, care pot prezenta comentariile lor faţă de
concluziile Comisiei. După finalizarea procedurii se întocmeşte un raport ce
cuprinde, pe lângă analiza situaţiei de fapt, sugestii şi propuneri pentru statul
monitorizat; raportul este transmis autorităţilor naţionale şi apoi publicat, cu
excepţia cazului în care statul în cauză se opune expres publicării.

Comisia poate, de asemenea, să abordeze unele teme generale, adoptând
recomandări, după colectarea şi diseminarea unor exemple de „bune practici” în
combaterea rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei, antisemitismului şi
intoleranţei. De asemenea, poate fi sesizată direct de organizaţii
neguvernamentale pentru fapte din domeniul său de activitate, pe care le va
examina.

În activitatea sa, Comisia poate să recurgă la asistenţa unor raportori sau
consultanţi în domeniul prevenirii sau combaterii rasismului, discriminării
rasiale, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei, poate organiza consultări.

3. Dreptul la nediscriminare în România
Prin art. 16 din Constituţia ţării noastre se proclamă principiul egalităţii

cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări,
nimeni nefiind mai presus de lege. De asemenea, în art. 4 alin. 2 se arată că
„România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără
deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex,
de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială”.

Ca o garanţie a respectării acestui drept, în Codul penal este incriminată,
prin art. 247, infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, care
sancţionează îngrădirea, de către un funcţionar, a folosinţei ori a exerciţiului
drepturilor vreunui cetăţean, ori crearea pentru acesta a unor situaţii de
inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat în ţara noastră în anul 2010, la
iniţiativa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării12, s-a constatat
însă că, alături de cei infectaţi cu HIV/SIDA, homosexuali şi romi, persoanele cu
dizabilităţi sunt considerate ca fiind cele mai discriminate categorii din societatea
noastră. De asemenea, în luna iunie 2011 Institutul pentru Politici Publice a
efectuat în România un sondaj naţional de opinie referitor la percepţia asupra
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi locul lor în societate, care relevă faptul
că 75% dintre români consideră că persoanele cu asemenea dizabilităţi sunt
discriminate.

4. Concluzii
Faptele privind discriminarea fac obiectul interdicţiei prin convenţii

internaţionale universale cu caracter general sau specifice, care sunt obligatorii
pentru statele care le-au ratificat şi care instituie proceduri de control privind
respectarea acestor drepturi.

12 http://www.cncd.org.ro/noutati/Comunicate-de-presa/Rezultatele-sondajului-de-opinie-
Fenomenul-discriminarii-in-Romania-in-anul-2010-100.
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Fenomenul discriminării – având la bază motive de rasă, etnie, sex,
dizabilităţi etc. – este însă răspândit în numeroase zone ale lumii, persoanele care
fac parte din categoriile discriminate neputând beneficia de anumite drepturi sau
libertăţi, în condiţii asemănătoare cu populaţia nediscriminată.

Drept urmare, se impune în continuare perfecţionarea mecanismelor
internaţionale de garantare a dreptului la nediscriminare, astfel încât toţi oamenii
să fie trataţi egal.
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INCLUSIVE DEMOCRACY BY SUFFRAGE AND CITIZENSHIP

Florian Neuburg

Abstract: The article discusses the situation of non-citizens in Austria, especially regarding
the regulations for their naturalisation and suffrage. It sums up arguments that, in comparison to
other European countries, the legal situation of migrants without citizenship and their offspring
in Austria leads to a deficit of democratic participation in this country. Suggestions are made
what steps should be taken to cope with this problem.

Keywords: Austria, citizenship, suffrage, inequality, migration, sociology.

National Council Elections in Austria, 2013
On September 29, 2013, the most recent Austrian National Council election

was held. On this occasion two negative records were established: firstly, the two
largest parties, namely the Social Democratic Party (Sozialdemokratische Partei)
and the conservative Austrian Folk Party (Österreichische Volkspartei) achieved
their worst results ever in the history of the Second Republic (that means since
1945); secondly, voter turnout fell to the lowest level ever in the history of the
Second Republic as well.

While 78,81% of the persons entitled to vote exercised their voting rights in
2008, only 74,91% did so in 2013.1 This turnout is not that low when compared to
the international average, but a downward trend has been observable over years.
In terms of democratic politics this trend gives cause for concern.

What is also alarming in terms of democratic politics is the fact that a larger
part of Austria's resident population was excluded from the election for the
National Parliament, mostly due to their holding a citizenship other than
Austrian. Here, the Austrian legal position is quite clear: at the federal level, only
Austrian citizens are granted the right to vote. This position results in a clear
deficit when it comes to including other parts of the population in the democratic
process in this country.

The capital Vienna, the Austrian city with the highest proportion of
inhabitants who do not hold an Austrian passport, may serve as an example here:
Vienna's population has been growing steadily over the last 25 years -by
approximately 14% between 1982 and 2012. However, the number of inhabitants
entitled to vote has gone down by 1%.

The electoral reform of 2007 introduced the right to vote for citizens age 16+.
The proportion of Vienna's inhabitants of the right age but foreign citizenship is
approximately 20% - in short, about every fifth person living in Vienna is
excluded from voting.2

Therefore, the situation in Austria is somehow perplexing: while a decreasing
number of inhabitants who are entitled to vote make use of their right, there is at

 Coordonator de proiect, Multikulturelles Netzwerk, Viena, Austria.
1 http://orf.at/wahl13/ergebnisse/ (10.10.2013)
2http://www.wahlwexel-jetzt.org/2013/09/das-schrumpfende-elektorat-wiens-

von.html#more) (10.10.2013)
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the same time a growing number of inhabitants living in this country who are -
due to their nationality - excluded from political participation via elections.

Interventions by NGOs
In the run of the National Council election several NGOs took action

concerning foreigners' suffrage. SOS Mitmensch, a big and firmly established
NGO, stood up for foreigners' right to vote by organizing a symbolic "Pass egal
Wahl" (No Matter What Passport election). The SOS Mitmensch proponents
pointed out that in Austria there are about 1 million residents without Austrian
citizenship, 40% of which have lived in the country for more than ten years. It is
also worth mentioning that 15% out of this population group were born in
Austria.3

Hundreds of non-enfranchised people participated in the public "Pass egal
Wahl" - it goes without mentioning that their votes did not count officially.

Another initiative, titled "Wahlwexel jetzt" (Vote swapping now), smaller in
size and mainly active in Vienna, chose a different strategy: their proponents
called on eligible voters who had taken out an absentee ballot but had no
intention to vote to put their votes at the disposal of non- enfranchised people. A
couple of days before the election an event was organized where elegible voters
could leave their absentee ballots to non-enfranchsized people. Since this event
was about ceding valid votes, the activists were given some media attention, not
the least so because the Ministry of the Interior commented the protest event by
judging it as illegal. In fact, an eligible voter confirms by handwritten signature
that she/he filled in the absentee ballot personally, unobserved and unaffected
before sending it off. Violations of this regulation are liable to prosecution -
according to a statement of the Ministry of the Interior on the occasion. In
contradiction, the Lord Mayor of Vienna declared the action as legal. 4

Interestingly enough, it was also the Vienna city government which intended
to introduce the right to vote for foreigners at municipal level some years ago.
However, this plan failed due to a highest judicial decision by the Supreme
Administrative Court.

The right to vote and citizenship in Austria
Since in Austria the right to vote is subject to citizenship - with the

exceptions of district/community elections for EC citizens - initiatives of
including those parts of the population without Austrian citizenship and thereby
step up the democratic political process must follow two directions of impact: one
would be demanding an electoral reform that grants under certain conditions the
right to vote to non- citizens; the other one would be aiming at a liberalisation of
naturalisation and citizenship legislation. This direction of impact relates to the
fact that - in comparison with other EC countries - Austria has become a country
of very restrictive access to citizenship. One of the main differences lies with the

3http://www.vienna.at/sos-mitmensch-setzt-sich-fuer-wahlrecht-fuer-auslaender-
ein/3668095) (10.10.2013)

4http://derstandard.at/1379292179091/Wahlwexel-Aktion-koennte-strafbar-sein)
(10.10.2013)
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Austrian strong emphasis on nationality by descent (ius sanguinis) while
nationality by birth (ius soli) has no regulatory impact on granting citizenship -
except that an Austrian place of birth somewhat facilitates a non-citizen's
acquiring of the Austrian citizenship upon application later on. Otherwise,
parents pass on foreign citizenships to their children and grandchildren over
generations.5

So far there is no political intention for a change of the present situation
discernible, which may be partly ascribed to the fact that Austrian's elite and the
general public have never understood their country as a country of immigration.
For a long time social-and political scientists have pointed out that Austria is
(also) a country of immigration (Dachs 2006: 726 ff). However, although the
number of migrants and their offspring have been rising over the last decades,
policy -makers seem to fear the loss of xenophobic votes so much that, at present,
major changes of policy in the near future are rather unlikely.

In this respect, Austria differs from other EC countries' identifying
themselves as countries of immigration - either long ago or else in the recent past.
What may be of significance in the matter is the role ius soli (nationality by birth)
plays in regulating citizenship law. In this context, let us consider briefly the
respective legal situations in Germany and France by way of example.

Ius Soli regulations in France
Nationality by birth (ius soli) has a long tradition in French citizenship law:

children born in France obtain qua birth French citizenship, irrespective of the
parents' nationality, provided at least one parent was also born in France. In 1998
the following rule was established: children born in France of parents without
French citizenship are to obtain French citizenship upon legal age provided their
permanent residence was in France for at least five years after reaching the age of
eleven.6

Ius Soli regulations/rules in Germany
In Germany, once a traditional ius sanguinis country, ius soli regulations

came into effect on January 1, 2000 - though not without some restrictions:
children born in Germany obtain the German citizenship automatically, provided
at least one parent has had Germany as his/her permanent dwelling for at least
eight years and lived there lawfully and with unlimited right of residence. Having
multiple nationalities is permissible for their children until they reach legal age.
However, the age of 23 is the deadline by which they have to decide on the one
citizenship they wish to keep.7

Concluding, we can see that in Germany, a European country comparable
with Austria, the turn towards the better concerning inclusive citizenship started

5https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/26/Seite.260410.html
(10.10.2013)

6 http://www.ambafrance-de.org/Staatsburgerschaftsrecht-Die (10.10.2013)
7http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegrati

on/Staatsangehoerigkeit/geburtsortprinzip/_node.html;jsessionid=D3EE0D6CA354C1AE482384F
967FB1EFF.s4t2 (10.10.2013)
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(moving) more than ten years ago. This applies at least for the treatment of
children born of non-citizens on German territory. Concerning naturalisation of
first-generation migrants, both Germany and Austria, like other European
Countries, are setting the bar high. In most cases it takes many years and
considerable economic resources before the right to naturalisation is achieved. In
may places language-and naturalisation tests have become the rule.

More inclusive democracy through extending rights of participation
Due to the absence of voting rights, a growing number of people are being

denied representation in the Austrian democratic system. This absence has not
only drawn negative criticism from NGOs for a long time but also from
proponents of the scientific community. One of them, political scientist Gerd
Valchars (Vienna), deserves exemplary mention here. In his work he finds fault
with the present state of inclusion for non-citizens caused by the Austrian
political system of electoral-and citizenship law. Valchars outlines a model for the
realisation of improved rights of participation. (cf. Valchars: 2006)

The cornerstones of this model are firstly an electoral law that includes non-
citizens and thus grant them representation in election results; secondly, a reform
of the prevailing citizenship law that grants facilities for naturalisation and does
not bar people with migration backgrounds from citizen rights for generations.
(Valchars 2006: 114 f)

Insofar as citizenship law is concerned, Valchars suggests a right to
naturalisation after a certain span of residence in a country, whereby the time
span ought not to be significantly longer than the time span assessed for
obtaining a permanent residence permit. Here, the right to naturalisation is to be
understood as a right people living in a country can claim. This right is not to be
left to the respective country' s discretion, but should be regulated bindingly by
international law.

Thus, states would then bow to a precept of inclusion because whatever the
demands of the state on people living on its territory, can be vice versa understood as
the demands of people on the state (Valchars: 2006: 117 f). Furthermore, according
to Valchars, requirements for obtaining citizenship should be low-threshold.
Emotional and financial costs for complying with given requirements ought to be low
as well. Some requirements, oriented at what is the "ideal citizen", should be critically
questioned, as there are e.g. integrity, knowledge of the country's history, language
and a patriotic attitude in principle. Demanding those "ideal citizen" attitudes from
people aspiring to naturalisation often prevent legal inclusion although social
inclusion has already stood the test of time and become reality. Besides, how many
citizens can actually comply with the like ideal conception? According to Valchars, a
greater number of dual citizenships should be permitted, because in times of global
migration dual citizenships reflect, for example, the increasing number of marriages
and partnerships of people from different national backgrounds. (Valchars 2006:
118f)

Valchars states that raising objections against multiple citizenship, which
may lead to loyalty conflicts for the people concerned, has become out-of date; he
understands citizens of a state as stakeholders. These stakeholders could
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conceivably obtain stakeholdership in two or more countries without creating
democratic political problem situations for the country in question because the
principle of one person/one vote would still hold good for each national political
system. (Valchars 2006: 118f)

Valchars also makes suggestions of how to heighten the degree of inclusion
of non-citizens in the framework of an improved electoral law. He points out that
the social rights of citizens and non- citizens are being successively aligned in
many European countries - owing in large part to non-discrimination
adjudications by Supreme Courts. Granting the right to vote to non-citizens
would be both a further step towards judicial alignment and towards resolving
democratic deficits. Non-citizens, who are affected by governmental
administration decisions in the length of time, should vice versa also be
empowered to co-determine the being-as-it-is of a state (principle of concern).

Valchars concedes that an extension of the right to vote should be subject to
a reasonable duration of residence - two years at most - so that the right to vote as
an instrument of inclusion takes effect before naturalisation. People applying for
naturalisation should not be kept waiting longer for naturalisation than for a
permit of establishment.

By the way, inclusive regulations of electoral law can already be found in
several countries as e.g. New Zealand, where non-citizens can actively participate
in national elections after only one year of legal stay in the country. (Valchars
2006: 121f)

Conclusion
A few days ago, in October, US citizen Martin Karplus, chemistry scientist,

was awarded the Nobel Prize. The day after, Heute, the Viennese subway- daily,
titled a photo that shows Karplus at table in his Boston home "Hier frühstückt
unser Nobelpreis" - "Here breakfast our Nobel Prize". Why "our"? The reason is
that Karplus was born in Vienna in 1930, but had to flee the country as a boy of
eight because he was labelled "Jude" (Jew). On the occasion of an interview
Karplus gave for an Austrian TV-channel, he made it very clear that he has done
his scientific work in the US and France - and therefore one could not really speak
of an "Austrian Nobel Prize".

This little anecdote illustrates how in Austria people are persistently defined
according to nationality by birth. The exclusion of people who live in Austria from
their democratic rights and citizenship is legitimized by family background. In
short, exclusion is a legacy perpetuated by restrictive naturalisation laws.

In times of increasing global migration (flows), an increasing part of the
population becomes inevitably afflicted by these mechanisms of exclusion. This
process can be understood as a growing deficit of democracy. Legislative reforms
of citizenship law, like the ones in Germany, are a step towards resolving the
complex of problems. However, there is no distinct trend of extending
liberalisation, and the issue of the right to vote is met with disregard.
Notwithstandingly, the introduction of ius soli regulations is definitely a measure
of strengthening inclusion

Societies with prevailing legal norms along lines of ethnic and social criteria
of discrimination - comparable to those of Austria - are running a high risk of
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"cementing" inequalities concerning political rights of participation. It can be
argued that an under-representation of non-citizens in a political system means
likewise an under-representation of workers and lower strata of society - to which
many migrants belong. These inequalities are not merely a political complex of
problems, they also weaken the stability and integration of a society. It is
therefore high time for a change of policy and more opportunities of democratic
codetermination for all people.
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MEDIEREA- MOTIV DE DISPUTĂ DUPĂ MODIFICĂRILE
LEGISLATIVE ÎN DOMENIU

Mihaela Docan

Abstract: Who is mediation in accordance with current legal framework? Why lawyers
and notaries public may wish to be mediators of right? Equality of opportunity for all those who
chose mediation as a profession.There is any discrimination between professions (lawyers and
mediators)? Mediation – opening to a new approach to disputes can be resolved through
alternative dispute resolution.Promoting mediation without discrimination, in the sense that
mediation is based on professionalism, vocation, dedication, persuasion, confidence, and not the
least success.

Keywords: mediation, profession, legislation.

Cine face informarea privind avantajele medierii conform
cadrului legislativ actual?

Trăim într-un secol în care conflictele sunt la orice pas, în toate domeniile de
activitate, începând cu familia, şcoala, până la conflictele majore între state,
culturi, religii, etc. Totuşi, bazându-ne pe faptul că, de peste două mii de ani,
încercăm să iertăm, să iubim necondiţionat, să întoarcem şi celălalt obraz atunci
când suntem loviţi, atunci când toate acestea au fost uitate sau nu s-a mai ţinut
cont de aceste principii, creştine de altfel, omenirea a fost invadată de războaie şi
conflicte fără sfârşit, care nu au făcut decât să aducă la masa negocierilor, oameni
de seamă instruiţi, care au realizat că fără dialog, comunicare şi mai presus de
orice, stabilirea priorităţilor şi intereselor comune părţilor implicate în conflict,
nu se poate convieţui paşnic şi omenirea nu poate progresa. Cei care au dezvoltat
conceptul de mediere au fost americanii, care la sfârşitul anilor 1950 au înfiinţat
primele centre de mediere având ca scop1 sprijinirea soluţionării conflictelor
dintre vecini, colegi de muncă, părinţi-copii, elevi-profesori, chiriaşi-proprietar.
Succesul înregistrat la nivelul comunităţii al conceptului de mediere, a făcut ca în
cadrul Congresului SUA să se emită în 1980 actul de rezolvare a disputelor
(Dispute Resolution Act) în care s-a menţionat că toate programele naţionale
pentru ADR să fie administrate de Ministerul Justiţiei. Mai departe în Europa
state precum Franţa, Italia, Elveţia, Olanda, Marea Britanie au preluat conceptul
medierii şi l-au adaptat nevoilor proprii fiecărei ţări în parte. Astfel că, la
începutul anilor 2000 majoritatea ţărilor europene au implementat medierea ca
fiind o alternativă a soluţionării conflictelor în afara sălilor de judecată. Fireşte că
fiecare stat a adoptat şi a adaptat medierea în concordanţă cu cerinţele societăţii
proprii şi mai cu seamă cu nevoile acesteia. Odată cu intrarea României în marea
familie europeană (deşi legea 192/2006 a fost adoptată înainte de 2007, anul
aderării României la Uniunea Europeană), s-a realizat importanţa şi avantajele pe
care le produce medierea în soluţionarea conflictelor. Astfel, luând în considerare
necesitatea reglementării şi adoptării unei astfel de proceduri, Parlamentul

 Mediator, www.mediator-mihaeladocan.ro
1Alina Gorghiu, Manuela Sîrbu, Diana Monica Croitoru-Anghel, Medierea conflictelor,

Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pag.27
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României a adoptat legea 192/2006 modificată ulterior prin legea 115/2012 şi
OUG nr.90/2012.2 Această reglementare indică locul pe care-l ocupă medierea în
sistemul juridic actual, luând naştere o nouă profesie, de sine stătătoare, care
permite accesul în profesie oricărei persoane cu studii de licenţă confirmate prin
diploma de licenţă, vechimea în muncă de cel puţin 3 ani precum şi întrunirea
cumulativă a condiţiilor cuprinse în articolul 7 al legii mai sus menţionate,
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Iată că am ajuns în punctul în care, conform legii în vigoare, art.2 alin. (11)
spune clar că: “dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele
medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a
realizat informarea.” Paradoxal, în momentul în care legea trebuia pusă în
practică, au apărut diverse voci care au spus că informarea privind medierea şi
avantajele ei, o poate face şi judecătorul (care urmează să judece acel litigiu) şi
avocatul (care este apărătorul uneia dintre părţile implicate în litigiu) şi notarul
public precum şi consilierul juridic (cu aceleaşi atribuţii ca şi avocatul). Cum se
poate realiza acest lucru? Nimeni nu ştie, pentru că toate categoriile profesionale
cu pregătire juridică (altele decât mediatorii) se află în conflict de interese şi
creează confuzie în societate, deşi legea este cît se poate de clară în acest sens.

De ce avocaţii şi notarii publici doresc să fie mediatori de drept?
Atunci când legiuitorul a elaborat legea 192/2006 privind medierea şi

organizarea profesiei de mediator, a avut în vedere mai multe criterii privind
modul în care se poate practica această profesie (nouă de altfel). De ce este
necesară vechimea în muncă? Tocmai pentru a sublinia faptul că, ai nevoie de
anumite calităţi şi abilităţi pe care ţi le poate da numai lucrul cu oamenii, în toate
domeniile de activitate, pentru a putea exercita această profesie. Bine, dar şi
avocaţii şi notarii publici au ca bază de lucru omul cu drepturile sale izvorâte din
capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei, aşa cum sunt
reglementate ele prin legi specifice. Or, cu drepturile ştim cum stăm, dar ce se
întâmplă cu interesele şi nevoile persoanei? Tocmai aici se vede diferenţa, în
sensul în care mediatorul trebuie să fie imparţial şi neutru, lucru pe care un
avocat (dacă rămâne avocat) nu îl poate înfăptui fără cursurile specifice profesiei
de mediator. Din afară pare uşor, dar un avocat care a ales să fie mediator ca
urmare a absolvirii cursului pentru formarea mediatorilor, ştie să facă diferenţa şi
în acelaşi timp va realiza conflictul de interese în care se află dacă doreşte să fie,
în acelaşi timp, şi avocat şi mediator. Mai mult decât atât sunt destui mediatori,
fără pregătire juridică, dar care întrunesc condiţiile impuse de legea 192/2006
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, care profesează de ceva
timp cu succes şi care ar fi dezamăgiţi să constate că o anumită categorie
profesională, doreşte să nu respecte dreptul egal la accesul într-o nouă profesie, a
tuturor celor care au studii superioare, indiferent de domeniul din care provin şi
care doresc să se implice în această activitate. „Atitudinea de mediator a
avocatului ridică unele probleme de etică şi deontologie profesională, şi creează
dificultăţi de abordare şi poziţionare în raport cu părţile implicate în

2 Ibidem
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conflict”.3Aceleaşi comentarii şi pentru notarii publici care ştiu exact care le sunt
atribuţiile şi care îşi exercită profesia bazându-se pe norme juridice clare, care
atestă legalitatea actelor eliberate şi parafate de ei. Astfel că, în această
confruntare a profesiilor liberale, se uită faptul că, atât avocaţii cât şi notarii
publici împreună cu mediatorii formează o echipă menită să realizeze o mediere
completă. Întotdeauna, părţile care apelează la mediator, vor avea nevoie de
avocat, acolo unde se cere acest lucru, şi de notar pentru legalizarea acordului de
mediere.

Egalitate de şanse pentru toţi cei care aleg medierea ca profesie.
Medierea ca profesie de sine stătătoare, are la bază anumite condiţii

cumulative impuse de art.71 din legea 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator, astfel că:

Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:

a) Are capacitate deplină de exerciţiu;
b) Are studii superioare;
c) Are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;
d) Este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei

activităţi;
e) Se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru

săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului
profesiei;

f) A absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau
un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii
şi avizate de Consiliul de Mediere;

g) A fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.
Iată că avem prezentate cât se poate de clar împrejurările în care, orice

persoană care întruneşte aceste condiţii, poate practica această profesie fără
discriminare. O mai bună promovare cu privire la avantajele informării privind
procedura medierii, va crea condiţiile necesare accederii în profesie. Profesia de
mediator este compatibilă cu orice altă profesie (în sensul în care sunt practicate
separat, fără a crea incompatibilităţi), cu excepţia profesiilor în cazul cărora
legislaţia specială prevede altfel.

Există discriminare între profesii (avocaţi şi mediatori)?
Această întrebare, în mod normal n-ar trebui să creeze suspiciuni. Atât

avocaţii cât şi mediatorii au bine delimitat modul de exercitare al profesiei cât şi
reglementări diferite, numai că, datorită faptului că avocatul poate fi şi mediator
(mediatorul nu poate fi avocat), a creat impresia că ar exista discriminare între
aceste profesii. Dorinţa unor avocaţi de a deveni şi mediatori (de drept) a condus
la numeroase neînţelegeri şi animozităţi între aceste două categorii profesionale.
Dar cum în orice profesie există profesionişti şi neprofesionişti, întâlnim avocaţi

3 Dr. av. Alina Gorghiu (coordonator), dr. Nicolae Stănescu, dr. av. Manuela Sîrbu, Mihai
Munteanu, Ion Dedu, Ciprian Frandeş, Medierea – oxigen pentru o societate modernă, Universul
Juridic, Bucureşti, 2013, pag.62-63
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care sunt interesaţi să colaboreze cu mediatorul, în felul acesta asigurându-şi
clientul de profesionalismul său şi există avocaţi care se tem de mediator, ca fiind
un potenţial concurent în ale profesiei. Nu există discriminare între aceste
profesii, există dezinformare şi rea credinţă din partea celor care lasă loc
diverselor interpretări. Ţinând cont de art. 36 din legea nr. 192/2006, care
subliniază clar faptul că “mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre
părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus
medierii”, se poate observa că o altfel de abordare al acestui articol de lege, ar
duce la un conflict de interese şi implicit la încălcarea legii. Astfel că, pentru a
înlătura orice suspiciune cu privire la discriminarea dintre avocat şi mediator
(pentru cei care nu cunosc legea), voi face trimitere la art.121 alin.(4) şi (5) din
legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, care
precizează că:

(4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit
calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi.

(5) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit
calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune
şi se sancţionează potrivit legii penale.4

Medierea – deschidere către o nouă abordare a litigiilor care pot
fi soluţionate prin metode alternative de rezolvare a conflictelor.

Medierea, potrivit legii, reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor
pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de
mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având
liberul consimţământ al părţilor.5 Mai mult decât atât Directiva 2008/52/CE
precizează la art. 3, pct. (a) “medierea înseamnă un proces structurat, indiferent
cum este denumit sau cum se face referire la acesta, în care două sau mai multe
părţi într-un litigiu încearcă, din proprie iniţiativă, să ajungă la un acord privind
soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unui mediator. Acest proces poate fi
iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă sau prevăzut de dreptul
unui stat membru.” Medierea face parte dintre metodele alternative,
extrajudiciare de soluţionare a conflictelor, care vine să degreveze instanţele de
judecată de acele speţe care se pot rezolva pe cale amiabilă, prin negociere
asistată, în care mediatorul ajută părţile să găsească soluţii care să asigure câştig
de cauză părţilor în mod egal. Soluţia finală va fi una de tip câştig-câştig, astfel că
părţile implicate în conflict vor rămâne în relaţii amiabile. De asemenea,
medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, pentru a
facilita negocierile dintre ele. Medierea este o procedură care presupune
parcurgerea mai multor etape, în care mediatorul va uza de metode şi tehnici care
vor trebui să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de
părţile aflate în conflict.6 Caracterul voluntar al procedurii de mediere, arată clar
că părţile implicate în conflict, aleg de bună voie această procedură, accesul la

4 Manuela Sîrbu, Alina Gorghiu, Diana Monica Croitoru-Anghel, Medierea Conflictelor,
Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pag. 110

5 Ibidem, pag.102
6 Fănuţa Lişman, Medierea în Procesul civil, Ed. Universitară, Bucureşti, 2011, pag.39
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justiţie nefiind îngrădit. Medierea rămâne o metodă alternativă de soluţionare a
conflictelor (ADR- Alternative Dispute Resolution), care urmăreşte ca părţile, cu
interese şi de pe poziţii contrare, să facă concesii în vederea ajungerii la un acord
reciproc avantajos, dialogul şi comunicarea fiind facilitate de mediator.7 O mai
bună cunoaştere şi promovare a acestei metode de soluţionare a conflictelor în
rândul populaţiei, poate aduce avantaje şi câştig la nivelul societăţii. Este
important să ştii că anumite conflicte şi dispute se pot rezolva şi altfel decât prin
instanţa de judecată. Avantajele medierii sunt cunoscute ca fiind la îndemâna
oricui doreşte să apeleze la această metodă: costuri mult mai mici, timp de
rezolvare mult mai scurt ( de la 2 ore la maxim 6 luni, raportat la termenele din
instanţă, este foarte repede), soluţia finală aparţine părţilor şi este întotdeauna
câştig-câştig, un climat de încredere între părţi şi mediator care va influenţa în
mod favorabil ajungerea la un acord în mod amiabil.

Promovarea medierii fără discriminare, în sensul în care
medierea se bazează pe profesionalism, vocaţie, dedicaţie,
persuasiune, încredere şi nu în ultimul rând, succes.

Medierea ca profesie nouă aflată la început (pentru societatea românească)
merită din plin încredere şi o promovare cât mai prodigioasă, care să ofere
posibilitatea oamenilor să cunoască avantajele pe care le oferă aceasta.
Promovarea medierii fără discriminare, înseamnă să se dea posibilitatea
mediatorului să poată face informarea privind avantajele şi procedura medierii,
astfel ca, în felul acesta, cel interesat să poată decide în cunoştiinţă de cauză, ce
cale va urma pentru soluţionarea conflictului. În momentul de faţă, informarea cu
privire la avantajele medierii, o face judecătorul în sala de judecată (unde
atmosfera este tensionată şi rigidă prin prisma procesului, într-o totală expunere
publică), o face avocatul (al cărui interes este să se lungească cât mai mult
procesul), o face notarul public (pentru care acest fapt nu este decât o
formalitate), astfel că mediatorul rămâne să aştepte ca cineva să fie curios cum
arată un mediator şi ce ştie el să facă. În momentul în care, mânat de curiozitate,
acel cineva păşeşte în biroul unui mediator autorizat să practice această profesie
conform legii 192/2006, va rămâne plăcut impresionat să constate deschidere
către problemele sale din partea mediatorului, să constate o atmosferă plăcută
care-l va face să fie relaxat şi să vadă într-o cu totul altă lumină, rezolvarea
problemelor sale. O astfel de persoană va recomanda, cu siguranţă medierea
oricui va fi interesat în rezolvarea unui conflict cu soluţia finală câştig-câştig, în
păstrarea cordială a relaţiilor chiar şi acolo unde era greu de prevăzut un
asemenea rezultat.

Dar, ca orice profesie, care se practică cu profesionalism, vocaţie (nu oricine
poate să comunice deschis şi să inspire încredere), dedicaţie (să iubească oamenii
şi să dorească să ajute la soluţionarea problemelor lor), persuasiune (să convingă
cu sufletul, folosind tehnici de comunicare convingătoare), încredere că va veni o
zi în care, medierea va fi preferată instanţei de judecată, acolo unde acest lucru
permite, iar succesul nu va întârzia să apară pentru toţi aceia care înţeleg să

7 Ibidem pag.36
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respecte codul de etică şi deontologie profesională al mediatorilor. Probabil, că ar
mai fi multe de spus pe această temă, dar mă opresc aici cu convingerea că am
reuşit să ating toate acele puncte necesare promovării nediscriminării şi egalităţii
de şanse în condiţiile societăţii contemporane care promovează medierea ca
metoda alternativă de soluţionarea a conflictelor.

“Dacă există un secret al succesului, acesta constă în capacitatea de a înţelege
punctul de vedere al celeilalte persoane şi de a vedea lucrurile atât din unghiul ei,
cât şi din cel propriu.”(Henry Ford)
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DISCRIMINAREA ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

Nadia Olivia Bărbieru,

Ionelia Staicu

Abstract: In Romania, discriminarea in rândul elevilor a apărut datorită unor fenomene
sociale, care au luat amploare şi nu au mai putut fi controlate. Am putea aminti câteva motive de
discriminare în rândul şcolarilor: diferenţa de etnie, copii ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate la muncă, copii cu dizabilităţi şi copii infestaţi cu HIV/ SIDA. Şcoala încearcă să
asigure accesul egal la educaţie al tuturor elevilor, dezvoltând programe de incluziune pentru a
înlătura discriminarea acestora.

În ţările democratice egalitatea de şanse este garantată de Constituţie şi
există legi împotriva discriminării. Discriminarea o putem defini ca fiind o
acţiune prin care o persoană are parte de un tratament mai puţin favorabil decât
o alta persoană aflată într-o situaţie comparabilă. Excluderea sau limitarea
accesului membrilor grupului de persoane discriminate poate fi o atenţie
defavorabilă aşa cum au definit-o filozofii. Discriminarea poate fi datorată unor
factori precum: rasă, etnie, naţionalitate, clasă socială, religie, sex, orientare
sexuală, starea sănătăţii sau o combinaţie de factori.

Principiul non-discriminării se regăseşte în legislaţia care priveşte drepturile
internaţionale ale omului şi cu toate acestea marginalizarea grupurilor sau
persoanelor persistă sub diferite forme în fiecare ţară din lume.

Discriminarea poate îmbrăca diferite forme cum ar fi:
1 Discriminarea directă care constă în excluderea unei persoane sau

categorii de persoane de la beneficiul unui anumit drept datorită unei
caracteristici personale. Am putea exemplifica cu anunţurile pentru angajarea pe
un anumit post care se adresează candidaţilor de sex masculin .

2 Discriminarea indirectă care constă în excluderea unei persoane sau
categorii de persoane la beneficiul unui anumit drept prin folosirea unor criterii
aparent neutre. Exemplu, angajarea pe un anumit post este condiţionată de
prezentarea unei diplome de bacalaureat, ceea ce multe persoane de etnie romă
sau din mediul rural au mai puţine şanse să o obţină.

3 Discriminarea structurală reprezintă slaba reprezentare a unor categorii
de persoane în diferite domenii. De exemplu un număr relativ scăzut al
minorităţilor în aparatul judiciar.

Deşi primele două forme de discriminare sunt sancţionate (conform
Ordonanţei 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare), evidenţierea discriminării structurale are drept scop elaborarea de
măsuri speciale. Între aceste măsuri se numără acordarea de locuri speciale
pentru romi în învăţământul liceal şi universitar.

De multe ori, discriminarea pleacă de la prejudecăţi, regăsindu-se şi în mediul
şcolar fiind încălcat dreptul la egalitatea de şanse a unor elevi de etnie romă, a unor
elevi infestaţi cu HIV/SIDA şi a unor elevi cu diferite forme de handicap.
Prejudecăţile au la bază zvonurile, care de cele mai multe ori sunt lansate de elevi sau
de părinţi, iar pentru combaterea lor singura soluţie este comunicarea. Folosind

 Prof. Şcoală Gimnazială Nr. 150.
 Prof. Şcoală Gimnazială Nr. 143.
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comunicarea, cadrele didactice pot stabili dacă afirmaţiile făcute la adresa unor elevi
sunt adevărate sau false. Foarte mulţi elevi nu pot accepta elevii diferiţi de ei, iar de
aici este doar un pas până la violenţa din mediul şcolar, fie ea verbală sau fizică.

Sistemul şcolar a refuzat până de curând, să recunoască romii ca o
minoritate culturală cu interese şi nevoi diferite, excluzând accesul la educaţie al
elevilor de etnie romă.

În România foarte mulţi părinţi romi îşi înscriu copiii mai târziu la şcoală
(între 7- 9 ani), aceasta nefiind o consecinţă a ,,culturii rome,, ci mai degrabă a
culturii sărăciei şi a faptului că părinţii au nivel educaţional scăzut. Datele arată
că copiii romi neşcolarizaţi reprezintă aproximativ 80% din totalul de elevi
neşcolarizaţi din România, iar în medie romi petrec 6,8 ani în şcoală faţă de
media naţională de 11,2 ani.

Astăzi, în şcoala românească învaţă la un loc elevi români şi elevi romi
realizându-se astfel, o accelerare a procesului de integrare a romilor în societate.

O altă categorie de elevi discriminaţi sunt cei cu afecţiuni fizice, mentale sau
senzoriale, care necesită măsuri de protecţie în sprijinul recuperării şi reintegrării
sociale.

Integrarea unui număr cât mai mare de copii cu handicap în sistemul de
învăţământ normal a devenit un obiectiv principal al acestui sistem. Şcoala este
considerată principalul loc în care socializarea şi sporirea încrederii în forţele
proprii ale unui astfel de elev îi facilitează acestuia integrarea în viaţa comunitară.

Rămân însă probleme de natură socială cu care se confruntă zilnic
persoanele seropozitive şi familiile lor: prejudecăţi, discriminare, stigmatizare.
Acestea se datorează în primul rând lipsei de educaţie în rândul publicului larg.
Fără măsuri pozitive progresarea spre valorile egalităţii, echităţii şi ale drepturilor
omului va fi foarte lentă şi nesemnificativă, lăsând mii de oameni, care au şi ei
aşteptări spre mai bine, fără şanse pentru o viaţă bună şi fericită. În acest context,
este extrem de important pentru ţara noastră să se alăture celor mai bune practici
internaţionale din acest domeniu şi astfel să creeze oportunităţi de dezvoltare
pentru cei care de-a lungul secolelor au fost uitaţi, defavorizaţi şi discriminaţi.

În prezent, Şcoala Românească a reuşit în mare parte să integreze elevii cu
diferite probleme care aparţin unor grupuri şi minorităţi transformând o
problemă de supravieţuire într-una de convieţuire.

Deşi, astăzi, trăim într-o lume confuză nu trebuie să ne lăsăm conduşi de
prejudecăţi, de suspiciuni si respingere. Astfel, educaţia copiilor în şcoală rămâne
prioritatea principala pentru evoluţia omenirii.

Bibliografie
Jigău Mihaela, Program pilot de intervenţie prin sistemul Zone Prioritare

de Educaţie, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2006.
Planul Naţional de Acţiune al Deceniului de Incluziune a Romilor în

Domeniul Educaţiei, agenţia Naţională pentru Romi, 2007.
Robu Maria, Empatia în educaţie: necesităţi pedagogice moderne, Didactica

publishing house 2008.
www.ziare.com
www.incsmps.ro
www.scoalarosu.ro
Ro.wikipedia.org



232

PERSOANA FIZICĂ-EGALITATE, NEDISCRIMINARE ŞI VIAŢĂ
PRIVATĂ ASPECTE PARTICULARE ÎN MATERIA PERSOANEI

FIZICE ŞI A DREPTULUI FAMILIEI

Adrian-Relu Tănase

Abstract: Potrivit art.16 alin.1 din Constituţia României, cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. De asemenea, conform art.26 alin.1 din
Constituţie, autorităţile publice respectă si ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. Prezentul studiu
face o radiografie a egalităţii în drepturi, nediscriminării şi a dreptului la viaţă privată al cetăţenilor
României, prin prisma legislaţiei României în oglindă cu legislaţia europeană, în special cu Convenţia
europeană şi jurisprudenţa CEDO. Se relevă faptul că în materiile tratate, drumul de la teorie la
practică e unul lung, cetăţenii români beneficiind de multe drepturi “teoretice şi iluzorii” în locul celor
„efective şi concrete”.

I. Aspecte de ordin teoretic. Conform art.25 alin.1 din Codul civil,
subiectele de drept civil sunt persoanele fizice şi persoanele juridice. Potrivit
art.25 alin.2 din Codul Civil, persoana fizică este omul, privit individual, ca titular
de drepturi şi de obligaţii civile.

Egalitatea în faţa legii şi principiul nediscriminării sunt principii de rang
constituţional, şi legal, statuate în art.16 alin.1 din Constituţia României, Pactul
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia Europeană a
drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, art.30
din Codul Civil, O.G.137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor
de discriminare, Codul muncii, Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi şi altele.

Potrivit doctrinei, “egalitatea în drepturi este prin ea însăşi o egalitate de
şanse pe care Constituţia o acordă tuturor cetăţenilor. Prin conţinutul său, art.16
alin.1 se corelează cu art.4 alin.2, care determină criteriile nediscriminării,
acestea fiind rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia,
apartenenţa politică, averea sau originea socială. Egalitatea este un principiu
constituţional complex. Ea nu se mai defineşte numai prin raportare la noţiunea
opusă de discriminare, ci prin raportare la noţiunea complementară de diferenţă,
pe care ajunge să o înglobeze. Egalitatea nu mai este sinonimă cu uniformitatea,
ci se apropie mai degrabă de proporţionalitate. Complexitatea principiului, sfera
sa largă de aplicaţie practică a condus la identificarea în jurisprudenţa Curţii
Constituţionale a unui drept de diferenţă1 ca expresie a egalităţii cetăţenilor în

 Director executiv-adjunct, Direcţia de evidenţă a persoanelor, Buzău.
1 Principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, astfel dacă la situaţii egale trebuie să

corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În
acest sens şi practica jurisdicţională a Curţii, aşa cum rezultă din Deciziile nr. 70/1993, nr. 74/1994
şi nr. 85/1994, în concordanţă cu practica constituţională din alte ţări, precum şi cu practica Curţii
europene a drepturilor omului. În general, se apreciază că violarea principiului egalităţii şi
nediscriminării există atunci când atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără
să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin
tratamentul inegal şi mijloacele folosite. În alţi termeni, principiul egalităţii nu interzice reguli
specifice, în cazul unei diferenţe de situaţii. Egalitatea formală ar conduce la aceiaşi regulă, în ciuda
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faţa legii, incompatibil cu uniformitatea2.

II. Egalitatea şi nediscriminarea reflectate în jurisprudenţa Curţii
Constituţionale a României.

1. Potrivit Deciziei3 Curţii Constituţionale nr.107 din 1 noiembrie 1995, s-a
statuat că “violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se
aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă
şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul
inegal şi mijloacele folosite”.

2. Conform Deciziei4 Curţii Constituţionale nr.782 din 12 mai 2009, “ar fi
contrar art.16 alin.1 din Constituţie să se pretindă uniformitate acolo unde există
diferenţe clare şi obiective de situaţie sau, după caz, de regim juridic aplicabil”.

3. Potrivit Deciziei5 Curţii Constituţionale nr.834 din 26 mai 2009, “este
apanajul legiuitorului de a regla anumite carenţe ale unui act normativ rezultate
din procesul de aplicare a legii, fără ca prin aceasta să fi încălcat egalitatea în
drepturi a cetăţenilor. Cu toate acestea, legiuitorul, la o situaţie de discriminare
pozitivă, nu poate răspunde prin măsuri legislative care să consacre alte
discriminări pozitive, ci numai prin acte normative de natură a readuce pe făgaşul
normal o situaţie care dădea naştere la discriminări pozitive”.

4. Potrivit Deciziei6 Curţii Constituţionale nr.545 din 28 aprilie 2011, Curtea a
constatat cã dispoziţiile de lege criticate nu contravin principiului egalităţii în faţa
legii, consacrat prin art. 16 din Constituţie, deoarece, aşa cum a statuat Curtea
Constituţională în mod constant în jurisprudenţa sa, acest principiu constituţional
presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul
urmãrit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivã, presupune soluţii
diferite pentru situaţii diferite. (A se vedea Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.)
Totodată, prin Hotãrârea din 6 aprilie 2000, pronunţatã în Cauza Thlimmenos
contra Greciei, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a statuat cã dreptul de a nu fi
discriminat, garantat de Convenţie, este încălcat nu numai atunci când statele
trateazã în mod diferit persoane aflate în situaţii analoage, fãră a exista justificãri
obiective şi rezonabile (a se vedea, spre exemplu, Hotãrârea din 28 octombrie 1987,
pronunţatã în Cauza Inze împotriva Austriei), ci şi atunci când statele omit sã trateze
diferit, tot fãrã a exista justificări obiective şi rezonabile, persoane aflate în situaţii
diferite”.

5. Conform Deciziei7 Curţii Constituţionale nr.454 din 20 septembrie 2005,
“Principiul egalităţii prevãzut de Constituţie pentru cetãţeni nu poate ca, prin

diferenţei de situaţii, de inegalitatea reală, care rezultă din această diferenţă, poate justifica reguli
distincte, în funcţie de scopul legii care le conţine. Tocmai de aceea, principiul egalităţii conduce la
sublinierea existenţei unui drept fundamental, dreptul la diferenţă, iar în măsura în care egalitatea
nu este naturală, faptul de a o impune ar însemna instituirea unei discriminări. A se vedea Decizia
Curţii Constituţionale nr. 107/1995 (M.Of. nr. 85 din 26 aprilie 1996).

2 I. Muraru, în Constituţia României, Comentariu pe articole, ed. C.H. Beck, 2008, p.151
3 Publicată în Monitorul Oficial nr.85 din 26 aprilie 1996.
4 Publicată în Monitorul Oficial nr.406 din 15 iunie 2009.
5 Publicată în Monitorul Oficial nr. 501 din 21 iulie 2009.
6 Publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 6 iulie 2011.
7 Publicată în Monitorul Oficial nr. 946 din 25 octombrie 2005.



234

extensie, să primească semnificaţia unei egalităţi între cetăţeni şi autorităţile
publice. Aşa cum rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art. 16 cetăţenii se
bucură de drepturile prevăzute în Constituţie şi în legi, fiind egali în faţa acestora
şi a autorităţilor publice, în timp ce autorităţile publice exercită atribuţiile ce le
sunt stabilite de lege, potrivit competenţei lor, în realizarea funcţiilor pentru care
sunt create”.

6. Potrivit Deciziei8 Curţii Constituţionale nr.217 din 20 aprilie 2005,
“Curtea reţine că textul de lege criticat, referindu-se la condiţiile în care se
permite cetăţenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani să iasă din ţară, este
neconstituţional pentru că acesta exclude pe femeia minoră care s-a cãsãtorit din
categoria persoanelor fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, devenind astfel
persoanã majoră. Se aduce astfel atingere principiului egalităţii, aplicându-se la
situaţii egale un tratament juridic diferit. Egalitatea cetăţenilor în faţa legii, fãrã
privilegii şi fãră discriminãri, este consacrată ca drept fundamental de dispoziţiile
art. 16 alin. (1) din Constituţie, însă, în privinţa soţilor, în plus, Constituţia
instituie o garanţie specială a egalităţii prin dispoziţiile art. 48 alin. (1), care
prevăd cã "Familia se întemeiazã pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe
egalitatea acestora [...]". Ţinând seama de aceste garanţii constituţionale,
restrângerea exerciţiului drepturilor femeii minore care s-a cãsătorit este de
naturã sã determine o inegalitate de statut juridic faţă de soţ, care nu este
justificată în mod obiectiv şi raţional de dispoziţiile art. 53 din Constituţie, ce
prevãd cã restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi se impune
"pentru apãrarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sãnãtãţii ori a moralei publice,
a drepturilor şi a libertãţilor cetãţenilor, desfãşurarea instrucţiei penale,
prevenirea consecinţelor unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”.

III. Egalitatea şi nediscriminarea reflectată în doctrina şi
jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului.

Potrivit art.14 din Convenţia Europeană a drepturilor omului, referitor la
interzicerea discriminării, exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de
prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special,
pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau
orice altă situaţie. Conform art.1 din Protocolul9 nr.12 al Convenţiei Europene a
drepturilor omului, exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie
asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă,
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială,
apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie.

Conform susţinerilor din doctrină, în acord cu hotărârile CEDO, a distinge
nu înseamnă a discrimina. Pe de altă parte, pentru a fi vorba despre
discriminare, situaţiile în discuţie trebuie să fie comparabile. Astfel, fosta
Comisie a decis că atunci când măsura statală contestată priveşte procedura
aprobării întreruperii de sarcină, prevăzută de legea naţională, situaţia de fapt în

8 Publicată în Monitorul Oficial nr. 417 din 18 mai 2005.
9 România a ratificat acest protocol prin Legea nr. 103/2006 (M.Of. nr. 375 din 2 mai 2006) şi

a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2006.
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discuţie este diferită între tatăl potenţial şi femeia însărcinată10, după cum nu
există discriminare bazată pe situaţia angajatorului, atunci când legea naţională
prevede că sancţiunile pentru depăşirea numărului de ore suplimentare
autorizate se aplică acestuia, şi nu salariaţilor.

Diferenţa de tratament devine discriminare, în sensul art. 14 din
Convenţie, numai atunci când autorităţile statale introduc distincţii între situaţii
analoage şi comparabile fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă şi
obiectivă. Statele contractante dispun de o anumită marjă de apreciere pentru a
determina dacă şi în ce măsură diferenţele între situaţii analoage sau comparabile
sunt de natură să justifice distincţiile de tratament juridic aplicate.

Art. 14 va fi încălcat atunci când rezultă cu claritate că nu există un raport
rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit.

Prin luarea în considerare a prevederilor art. 8 din Convenţie, instanţa
europeană a statuat că nu se justifică obiectiv şi rezonabil diferenţa de tratament
între: mamă şi tată cu privire la încredinţarea copilului minor, acesta fiind
încredinţat mamei numai din cauza orientării sexuale a tatălui; copiii născuţi din
căsătorie şi cei născuţi în afara căsătoriei în materie succesorală sau preferinţa
acordată de instanţa supremă naţională tatălui în încredinţarea după divorţ a
copiilor născuţi din căsătorie, cu luarea în considerare a tensiunii psihologice pe
care ar putea-o suferi copiii în urma acestei încredinţări, din cauza apartenenţei
mamei la mişcarea religioasă Martorii lui Iehova care nu permite efectuarea, în
caz de necesitate, a transfuziilor sangvine. Curtea a considerat că toate aceste
discriminări operate de autorităţile naţionale pe terenul art. 8 urmăreau un scop
legitim, dar mijloacele folosite au fost apreciate ca disproporţionate prin
raportare la scopul urmărit, astfel că discriminările în discuţie au fost de natură
să încalce dispoziţiile art. 14 din Convenţie11.

Potrivit jurisprudenţei CEDO, o diferenţiere de tratament admisibilă trebuie
nu numai să urmărească un scop legitim, ci să se caracterizeze printr-un raport
rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit12.

În jurisprudenţa sa CEDO a respins mai multe justificări, considerându-le ca
discriminatorii: art.7 alin.3 din Legea din 2 august 1963 nu este conform cu
exigenţele art.14 din Convenţie deoarece împiedică unii copii de a accede la şcolile
de limbă franceză din şase comune de la periferia Bruxelles ului, care aveau un
statut propriu, având ca fundament numai rezidenţa părinţilor acestora13; o
diferenţă de tratament fondată pe religie, care a condus la luarea unor copii din
grija unei mame pentru singurul motiv al convingerilor religioase ale acesteia

10 Comisia, 19 mai 1992 nr. 17004/1990.
11 Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, comentariu pe articole, Ed.

C.H. Beck 2008 p.962
12 Cedo, Marckx c. Belgia, cit. în J.F.Renucci, p.152, nota 288 de subsol.
13 CEDO, 23 iulie 1968, cauza lingvistică belgiană. Acest tip de discriminare fondat pe criteriul

exclusiv al domiciliului/reşedinţei se regăseşte şi azi în România cu privire la înscrierea copiilor la
grupa pregătitoare, în baza domiciliului sau a reşedinţei părinţilor, fapt care a generat multe
probleme în practică legat şi de luarea fictivă în spaţiu a părinţilor pentru a putea îndeplini formal
cerinţele legii. Problema a fost dezbătută şi în presă; a se vedea şi articolul “Anomaliile clasei o.
Ghinionul de a te naşte pe o stradă greşită” publicat la 2 aprilie 2013 în ziarul local Opinia;
http://www.opiniabuzau.ro/index.php/educatie/20924-anomaliile-clasei-zero-ghinionul-de-a-te-
naste-pe-strada-gresita.
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poate avea un scop legitim, însă nu intră în cadrul raportului de proporţionalitate
între mijloacele utilizate şi scopul vizat14; obligaţia impusă unei femei măritate, în
numele unităţii familiei, de a purta numele de familie al soţului său, chiar dacă îl
poate preceda prin numele de fată, nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă15;
diferenţa de tratament între naţionali şi străini cu privire la acordarea unor
prestaţii sociale sub forma unor „alocaţii de urgenţă16”; de asemenea, prin luarea
în considerare a prevederilor art.8 din Convenţie, instanţa europeană a statuat că
nu se justifică obiectiv şi rezonabil diferenţa de tratament: între mamă şi tată cu
privire la încredinţarea copilului minor, acesta fiind încredinţat numai mamei
datorită orientării sexuale a tatălui17; între copiii născuţi din căsătorie şi cei
născuţi în afara căsătoriei în materie succesorală18; deşi aceste discriminări
urmăreau un scop legitim, au fost apreciate de Curte ca disproporţionate prin
raportare la scopul urmărit, încălcând prevederile art.14 din Convenţie19.

În jurisprudenţa Curţii europene s-au mai stabilit ca fiind discriminatorii
următoarele fapte: plasarea fără justificare a copiilor rromi în clase speciale, într-
o clădire anexă clădirii principale a unei şcoli primare20; diferenţă între sexe în
raport de numele soţilor21; diferenţa de tratament în ceea ce priveşte custodia
unui copil22; diferenţa între tratamentul juridic al cuplurilor căsătorite
homosexuale faţă de cele heteroexuale23; interdicţia adopţiei de către cupluri de
lesbiene24; interdicţia de a se căsători pentru persoane care nu au apartenenţă
religioasă25; nerecunoaşterea adopţiei realizate în străinătate26; discriminare pe
criteriu de sex27 sau origine socială28.

14 CEDO, 23 iunie 1993 Hoffman c. Austria
15 CEDO, 24 iulie 2004, Sidabras şi Dziautas c Lituania, nr.55480/00.
16 CEDO, 16 septembrie 1996 cit. în Corneliu Bîrsan, op.cit., p.969
17 CEDO, 21 decembrie 1999.
18 CEDO, 13 iunie 1979 şi 28 octombrie 1987.
19 Corneliu Bîrsan, op.cit., p.969
20 Cauza Sampanis şi alţii c. Greciei, Hotărârea din 5 iunie 2008.
21 Curtea a concluzionat că legislaţia în vigoare a Elveţiei dădea naştere unei discriminări între

cuplurile binaţionale, după cum bărbatul sau femeia deţine cetăţenia elveţiană, şi că, din aceste motive,
există o încălcare a art.14 coroborat cu art.8 din Convenţie. A se vedea Cauza Losonci Rose şi Rose
c.Elveţiei, Hotărârea din 9 noiembrie 2010.

22 Curtea a subliniat că doar nişte argumente solide pot să îl împiedice pe tată să îşi exercite
autoritatea părintească. Cauza Zavrel c.Republicii Cehe, Hotărârea din 18 ianuarie 2007.

23 Potrivit Curţii, Neacordarea dreptului de succesiune pe singurul considerent al orientării
sexuale nu este proporţional cu necesitatea protejării familiei, constatându-se astfel violarea art. 14
raportat la art.8 din Convenţie. Cauza Kozak c.Poloniei, Hotărârea din 2 martie 2010.

24 Curtea a considerat că E.B. a fost subiect al unei diferenţe de tratament. Pentru a fi
justificată o astfel de diferenţă, este necesar să existe raţiuni suficient de grave şi convingătoare. În
speţă, astfel de raţiuni nu există, dreptul francez autorizând adopţia unui copil de către un celibatar,
deschide astfel calea spre o adopţie pentru o persoană homosexuală celibatară. Cauza E.B.c.Franţei,
Hotărârea din 22 ianuarie 2008.

25 Cauza O Donoghue şi alţii c.Regatului Unit, Hotărârea din 14 decembrie 2010.
26 Cauza Negrepontis-Gionnisis c.Greciei, Hotărârea din 3 mai 2011.
27 În cauza Karlheinz Schmidt c.Germaniei, aceasta a avut ca obiect de sesizare “obligaţia

pentru bărbaţii din Baden-Wurtemberg, dar nu şi pentru femei, de a efectua un serviciu de pompier
sau, în caz contrar, să plătească o contribuţie în bani”. Curtea a admis cererea constatând existenţa
unei discriminări pe criteriul sex.

28 Discriminarea bazată pe acest criteriu a fost ridicată în cauza Olsson c.Suediei. Petiţionarul
a afirmat că luarea în îngrijire şi plasarea ulterioară a copiilor lor la servicii de protecţie a copiilor,
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IV. Egalitate, nediscriminare şi viaţă privată. Principii respectate
pe plan intern.

Deplina egalitate de tratament între cetăţeni, nediscriminarea acestora fără a
exista o diferenţă obiectivă şi rezonabilă şi deplinul respect al vieţii private şi de
familie sunt garantate, in abstracto, de Constituţia României, Convenţia
europeană precum şi numeroase acte normative adoptate până în prezent.
Problema respectului autorităţilor publice în a se abţine de la încălcarea
drepturilor fundamentale ale omului, în special cu privire la respectul datorat
egalităţii, nediscriminării şi a dreptului la viaţă privată comportă mai multe
paliere ale discuţiei.

Un prim aspect este cel legat de cunoaşterea şi respectarea drepturilor
fundamentale ale omului, a actelor normative care reglementează aceste drepturi şi
îndatoririle corelative ale autorităţilor publice ori private, după caz. Deşi se vorbeşte
mereu despre eforturile pe care funcţionarii publici trebuie să le depună în vederea
creşterii nivelului de pregătire profesională, principiul profesionalismului, asigurarea
egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice,
loialitatea faţă de Constituţie şi legile ţării29 în ambianţa cotidiană a României anului
2013 lucrurile sunt departe de a se apropia de acest deziderat, mulţi funcţionari de la
diferite autorităţi ori instituţii publice ignorând, necunoscând ori neaplicând
prevederi legale obligatorii. Surprinzător este că legea nu se aplică potrivit
principiului elementar şi fundamental al ierarhiei, actele din vârful piramidei-
Constituţia, Convenţia europeană-aplicându-se prioritar, ci în sens invers, sunt
ignorate actele normative superioare, în detrimentul normelor de aplicare, a
precizărilor metodologice, a circularelor, îndrumărilor preţioase sau pur şi simplu a
cutumelor, izvorâte de multe ori din ordinele verbale ale şefilor nemijlociţi, a căror
alegere în respectiva poziţie s-a făcut de multe ori pe criterii politice ori potrivit
principiului managerial românesc, fie omul cât de prost, mintea-i vine după post.
Chiar dacă un funcţionar public este bine pregătit profesional, provenind din zona
facultăţilor de drept ori administraţie publică, 2 factori sunt de natură să submineze,
în exercitarea funcţiei publice, bagajul de cunoştinţe profesionale dobândit. Astfel, pe
de o parte, legiuitorul îşi dă silinţa de a modifica, completa ori abroga, la intervale
foarte scurte de timp, prin ordonanţe de urgenţă ori legi, hotărâri de guvern, ordine
de miniştri, instrucţiuni de aplicare etc. actele normative care trebuie să fie cunoscute
şi aplicate de funcţionarii publici, astfel că încălcarea drepturilor fundamentale ale
omului se face din neglijenţă, cu bună credinţă, funcţionarii fiind încredinţaţi că
textul de lege aplicat de ei este textul în vigoare la data aplicării sale.

A doua problemă, atât şeful nemijlocit cât şi întregul sistem care
coordonează metodologic respectiva instituţie publică transmit, de multe ori,
dispoziţii metodologice contradictorii, incoerente, care adaugă la lege sau sunt

printr-o decizie administrativă a Consiliului social din districtul Gotebord, pe baza unui raport
întocmit de serviciile sociale, care au ajuns la concluzia că dezvoltarea copiilor este ameninţată
pentru că trăiesc într-un mediu necorespunzător, aduce atingere dreptului la viaţă privată şi de
familie(art.8 din CEDO). Potrivit Curţii, măsurile luate pentru aplicarea deciziei administrative
privind separarea copiilor de părinţii lor şi restricţiile impuse vizitelor acestora nu se bazau pe
motive suficiente de natură a le justifica, nefiind proporţionale cu scopul legitim, acestea nefiind
necesare într-o societate democratică. Curtea a constatat doar încălcarea art.8 din CEDO

29 A se vedea legea 7 din 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
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chiar contra legem, astfel că funcţionarul public este bulversat, incoerent şi
uneori abuziv, pendulând între ordinul şefului, uneori vădit ilegal, pe care îl
execută pentru a nu-şi periclita locul de muncă, şi propria conştiinţă
profesională, care simte că o astfel de aplicare in concreto a legii e una excesivă,
extremă, de natură a periclita drepturile fundamentale ale cetăţenilor în slujba
cărora se presupune că acţionează şi funcţionează. Principiul românesc capul
plecat sabia nu-l taie, aplicat în zona autorităţilor sau a instituţiilor publice, care
stă la baza filosofiei de viaţă profesională a multora30 dintre funcţionari,
coroborat cu cine nu munceşte nu greşeşte şi poate fi promovat, sunt de natură
să aducă mari deservicii cetăţenilor a căror drepturi şi interese legitime ar trebui
respectate, nu ignorate ori mai grav, încălcate.

Excesul de rigoare manifestat de unii dintre şefii unor instituţii publice,
deveniţi peste noapte manageri, fără a dovedi că posedă calităţile necesare şi
cunoştinţele profesionale aferente funcţiei, au determinat un comportament
abuziv care a fost sancţionat corespunzător. Astfel, deşi Curtea europeană a
statuat de multă vreme faptul că supravegherea video a angajaţilor de către
angajator, în propriile birouri, constituie o încălcare a dreptului la viaţă privată,31

în anul 2012, la Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Argeş s-au instalat
camere video în birourile angajaţilor, care erau monitorizaţi video, fără a fi
notificat în prealabil Autoritatea naţională de supraveghere a datelor cu caracter
personal şi fără a obţine consimţământul prealabil al angajaţilor, şeful instituţiei
fiind, din acest motiv, sancţionat contravenţional.32 Necunoaşterea ori ignorarea
prevederilor art.8 din Convenţia europeană precum şi a legislaţiei româneşti33 au
făcut posibilă această încălcare a drepturilor legitime ale angajaţilor la viaţă
privată. Interesant este faptul că nu s-a învăţat nimic din această experienţă
negativă, recent primăria comunei Snagov solicitând instalarea unui sistem de
supraveghere a angajaţilor, în interiorul birourilor acestora, solicitarea privind
aviz negativ din partea Autorităţii de supraveghere34.

În acelaşi plan, al protecţiei datelor cu caracter personal şi al vieţii private a
persoanelor, se înregistrează la nivelul multor instituţii publice sau private, în
afara unui cadru legal, cutuma reţinerii de copii ale actelor de identitate pentru
prestarea diferitelor servicii, acte care conţin codul numeric personal, a cărui
prelucrare se face în condiţiile strict prevăzute de lege, această faptă fiind, cu
excepţiile prevăzute de lege, interzisă35. Recent, Autoritatea naţională de
supraveghere a datelor a dispus sancţionarea Regiei autonome de transport

30 Ne cerem scuze celor curajoşi, demni, care refuză din principiu să execute ordine vădit
ilegale şi îi asigurăm de toată admiraţia noastră. Principial, admitem că orice generalizare e
subiectivă şi riscantă.

31 CEDO, cauza Kopke c.Germaniei
32htp://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_de_presa_privind_investigatia_la_Dir

ectia_Judeteana_pentru_Evidenta_Persoanelor_Arges&lang=ro)
33 Ne referim la legea 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi Decizia

autorităţii naţionale nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea
mijloacelor de supraveghere video

34http://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat%20de%20presa%2022.08.2013&lang=ro.
35 Potrivit art.6 din Decizia 132/2011 a Autorităţii naţionale de supraveghere a datelor cu

caracter personal.
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Bucureşti pentru efectuarea de copii ale actelor de identitate ale elevilor şi
studenţilor care solicită eliberarea abonamentelor cu tarif redus. Această faptă
constituie contravenţia de „prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal”,
prevăzută de art. 33 din Legea nr. 677/200136.

În materia dreptului fundamental la identitate şi identificare a persoanelor
fizice, prezentăm două aspecte de interes. Un prim aspect este cel legat de
ignorarea unora dintre documentele în baza cărora se face deplina dovadă a
identităţii, numelui şi a prenumelui, domiciliului ori codul numeric personal.
Astfel, potrivit prevederilor legale, cetăţenii români se pot legitima pe teritoriul
României în baza cărţilor de identitate sau a cărţilor de identitate provizorii.
Aceste cărţi de identitate provizorii nu sunt luate în considerare de către unele
instituţii publice ori private(bănci, case de schimb valutar, magazine etc) motiv de
mirare, iritare şi supărare din partea posesorilor acestora, cărora nu li se
respectă, din acest motiv, drepturi legitime. Într-un caz relativ recent, o persoană
a fost refuzată în a achiziţiona bilete la un meci de fotbal desfăşurat pe arena „Ilie
Oană” din Ploieşti, motivându-se că ar avea o identitate provizorie, dovedită cu o
carte provizorie de identitate. Fapta a fost sancţionată prin Hotărârea C.N.C.D.
nr.203 din 04.07.2012, fiind considerată, pe bună dreptate, discriminatorie.

Un al doilea fenomen, moştenit în sistemul serviciilor de evidenţă a
persoanelor, se referă la pretinderea amprentării persoanelor care au împlinit
vârsta de 18 ani şi nu au solicitat până la acel moment(de la 14 ani, actul de
identitate este obligatoriu) eliberarea primului act de identitate. Bazându-se pe
prevederile unei norme metodologice abuzive de la data eliberării ei-anul 2006-
abuzive, deoarece adaugă la actul normativ primar-OUG 97/2005-funcţionarii
pretind fiecărui cetăţean din categoria mai sus evocată să se supună de bună voie
şi silit de împrejurări, dacă doreşte buletin, amprentării, deşi nu a comis nici o
infracţiune ori nu e suspect de comiterea unei infracţiuni, beneficiind de
prezumţia de nevinovăţie ale cărei efecte nu încetează la împlinirea majoratului ci
la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare a persoanei. Mai grav e
faptul că amprentele sunt stocate sine die în baza de date criminalistică AFIS
2000, alături de amprentele persoanelor condamnate pentru comiterea de
infracţiuni, tocmai această stocare aducând atingere dreptului la viaţă privată,
potrivit jurisprudenţei CEDO37. Ignorarea de către funcţionari a jurisprudenţei
CEDO, extrem de clară în această privinţă, dar şi de către stat, care e obligat să-şi
armonizeze legislaţia în sensul celor decise la nivel european, face posibil acest
abuz a cărui sesizare va fi drastic sancţionată de Curtea europeană, în baza
jurisprudenţei sale evocate deja. Norma metodologică este şi discriminatorie,
deoarece se referă la amprentarea persoanelor exclusiv pe criteriul vârstei-doar a

36 Potrivit comunicatului de presă postat pe site ul Autorităţii de supraveghere a datelor, “în
acelaşi timp, în considerarea riscurilor asupra vieţii private a unui număr semnificativ de
persoane, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a
dispus ca Regia Autonomă de Transport Bucureşti să înceteze reţinerea de copii ale respectivelor
documente şi să şteargă baza de date deja constituită, în termen de 10 zile de la data emiterii
Deciziei nr. 68/31.07.2013. http://www.dataprotection.ro/?page=stire_06062013&lang=ro

37 A se vedea CEDO, cauza S and.Marper c.Regatului Unit, din 4 decembrie 2012. Mai recent,
pe acelaşi subiect, cauza M.K c. Franţa din data de 18 aprilie 2013,  publicată online la
http://asdcdo.org/blog/?p=1367
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celor care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut încă primul act de
identitate. Probabil că C.N.C.D. s-ar putea sesiza cu privire la acest aspect şi ar
putea invita instituţiile abilitate de a face demersuri de urgenţă în sensul
abrogării prevederilor art.55 lit.b din H.G.1375/2006. La propunerea noastră,
formulată de ani de zile în diferite lucrări ori articole, se preconizează abrogarea
acestor prevederi odată cu modificarea normelor metodologice de aplicare a legii.

Plecând de la problemele înregistrate la Referendumul naţional din 29 iulie
2012 referitoare la numărul real al populaţiei României, chestiunile legate de
numărul mare de persoane luate fictiv în spaţiu de către găzduitorii profesionişti
au determinat Ministerul Afacerilor Interne să iniţieze un proiect de lege care să
soluţioneze toate aceste chestiuni. Proiectul, aflat de mai bine de un an în
dezbatere publică38, are foarte multe prevederi la limita abuzului, cea mai
importantă fiind cea legată de trecerea în istoric/pasiv a adresei de domiciliu a
persoanei care nu a fost identificată la domiciliu de către organele de poliţie39,
această suspendare pe o perioadă nedeterminată a dreptului la domiciliu, drept
personal nepatrimonial care se bucură de universalitate, obligativitate şi
opozabilitate erga omnes, fiind de natură a atinge în substanţa sa dreptul la
identificare a persoanelor fizice şi, ca o consecinţă derivată, toate celelalte
drepturi prevăzute de Constituţie şi legile ţării(dreptul de a alege, dreptul de
angajare, de a beneficia de serviciile medicale etc., toate aceste drepturi fiind
legate de prezentarea unui act de identitate valabil). În lipsa unui document de
identitate valabil, persoanele vor fi discriminate, în sensul că li se va suspenda
orice drept legitim de către funcţionarii diferitelor instituţii publice ori private
până la soluţionarea acestei probleme şi obţinerea actului de identitate.

Viaţa privată este un concept larg şi complex, acest concept, potrivit
jurisprudenţei Curţii europene, nu acoperă doar sfera intimă a relaţiilor
personale, ci şi "dreptul individului de a lega şi dezvolta relaţii cu semenii săi",
aceasta deoarece "ar fi prea restrictivă limitarea noţiunii de viaţă privată la un
cerc interior în care individul îşi trăieşte viaţa personală aşa cum crede de
cuviinţă". Prin urmare, în sensul jurisprudenţei Curţii europene, elementul
definitoriu al dreptului la viaţă intimă, familială şi privată se referă la sfera
relaţiilor interumane.40 În noţiunea de viaţă privată intră informaţiile privind
sănătatea persoanei,41 viaţa familială şi viaţa de acasă, integritatea fizică şi
morală, onoarea şi reputaţia, faptul de a nu fi prezentat sub o lumină falsă,
nedivulgarea faptelor obişnuite sau jenante, publicarea fără permisiune de
fotografii private, protecţia împotriva spionajului, a indiscreţiilor nejustificate sau
inadmisibile, protecţia împotriva utilizării abuzive de comunicări private,
protecţia împotriva divulgării informaţiilor comunicate sau primite în mod

38http://www.mai.gov.ro/Documente/Transparenta%20decizionala/Proiect%20Lege%2097_
2005%20.pdf

39 Simplul proces-verbal de verificare în teren nu este o hotărâre judecătorească definitivă;
acesta poate fi contestat şi anulat de instanţă, putându-se face facil dovada că persoana nu era la
acea oră prezentă în locuinţă deoarece era în concediu, la spital sau uza de dreptul de a circula liber
în ţară ori străinătate; într-un stat de drept, membru al Uniunii europene, o persoană necercetată
penal nu e obligată să stea tot timpul la domiciliu, nefiind arestată la domiciliu;

40CEDO, cauza Niemetz împotriva Germaniei, 1992.
41 CEDO, Z c.Finlandei, 25 februarie 1997.
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confidenţial de către un particular42, prejudiciile aduse mediului înconjurător,
libertatea sexuală, dreptul la imagine, protecţia datelor cu caracter personal,
supravegherea video, interceptarea convorbirilor telefonice.

În materia persoanei fizice şi a dreptului familiei, Curtea europeană a
drepturilor omului a clarificat aspecte referitoare la adopţie, 43 relaţiile dintre
cuplurile homosexuale,44 relaţiile de familie45, dreptul la căsătorie, dreptul la
domiciliu46, protecţia numelui de familie şi a prenumelui47, stabilirea paternităţii,
schimbarea de sex48.

În plan intern, ca discriminatorie, până în anul 200749 ar fi putut fi
considerată prevederea referitoare la vârsta diferită la momentul încheierii
căsătoriei (16 ani sau 15 în anumite condiţii pentru femei şi 18 pentru bărbaţi).

O situaţie specială se regăseşte în materia stabilirii filiaţiei, noul cod civil
permiţând iniţierea acţiunii de tăgăduire a paternităţii şi pentru pretinsul tată
biologic, oricând în timpul vieţii acestuia (art.432 N.C.C.), spre deosebire de
acţiunea în tăgada paternităţii care se prescrie într-un termen de 3 ani dacă a fost
pornită de către soţul mamei ori de către mamă (art.430 şi 431 din N.C.C.).
Alături de alţi autori50 considerăm că imprescriptibilitatea dreptului la acţiune al
pretinsului tată biologic, prin raportare la prescriptibilitatea acestuia în cazul
mamei şi al soţului mamei, este excesivă, de natură a pune sub semnul întrebării,
pe toată perioada vieţii pretinsului tată biologic, securitatea raporturilor juridice
referitoare la filiaţia stabilită pentru copilul născut în timpul căsătoriei. De lege
ferenda, propunem ca termenul de exercitare a acţiunii în tăgada paternităţii de
către pretinsul tată biologic să fie prescriptibil (3 ani de la data naşterii copilului
ori de la data când a aflat de naşterea copilului).

V. Concluzii
Respectarea principiilor fundamentale ale egalităţii în faţa legii,

nediscriminării şi respectului datorat vieţii private a cetăţenilor României, deşi
protejată de acte normative de rang european şi naţional, este departe de a

42 J.F.Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, 2009, p.239
43 “adopţia însemnă „găsirea unei familii pentru un copil, iar nu a unui copil pentru o familie;

CEDO, cauza Frette c.Franţa
44 Fosta Comisie a decis ca relaţiile din cadrul unui cuplu homosexual nu ţin de dreptul la

respectul vieţii familiale; ele aparţin dreptului la respectul vieţii private a persoanei. A se vedea
Comisia, 14 mai 1986, S.c.Regatului Unit.

45 Legăturile personale între părinte şi copilul său reprezintă un element fundamental al vieţii
de familie, chiar dacă relaţia dintre părinţi s-a rupt, iar măsurile interne care ar împiedica ca o
asemenea relaţie constituie o ingerinţă în dreptul la viaţa familială, protejat de art.8 din Convenţie;
a se vedea CEDO, cit. în Corneliu Bîrsan, op.cit, p.648

46 CEDO, Demades c. Turcia, 31 iulie 2003.
47 CEDO, cauza Johansson c.Finlandei, Hotărârea din 6 septembrie 2007. Noţiunea de

„domiciliu”, înţeleasă în mod nuanţat, cuprinde, de asemenea, o rulotă 206 pe care o persoană
nomadă o foloseşte ca locuinţă. A se vedea CEDO, Buckley c. Regatul Unit (25 septembrie 1996);
Chapman c. Regatul Unit (18 ianuarie 2001).

48 CEDO, cauza L c.Lituaniei, Hotărârea din 11 septembrie 2007.
49 Odată cu modificările aduse Codului familiei prin legea 288/2007. De lege lata, atât femeia

cât şi bărbatul se pot căsători de regulă de la 18 ani şi cu titlu de excepţie de la 16 ani, potrivit
art.272 din Codul civil.

50 Florian Emesse, Dreptul familiei, ed.4, Ed. C.H. Beck 2011, p.193
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reprezenta o realitate a societăţii româneşti la final de an 2013. Cauzele
discriminării sunt multiple, în prezentul articol referindu-ne în principal la
necunoaşterea ori ignorarea actelor normative de către funcţionarii chemaţi să
aplice legea, necunoaşterea drepturilor fundamentale din partea multora dintre
cetăţenii României, nerevendicarea lor la momentul comiterii unui abuz,51

neadaptarea legislaţiei româneşti la cerinţele democratice, de sorginte europeană,
punerea actelor normative în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii europene, efort
serios de cunoaştere a standardelor Convenţiei europene în materie de drepturi
fundamentale ale omului din partea tuturor funcţionarilor publici, o mai bună
comunicare între eşalonul superior şi cel inferior, de execuţie, cu privire la
coerenţa interpretării şi aplicării in concreto a legii. Aceste aspecte sunt doar
câteva care ar avea ca efect o reală protecţie a drepturilor fundamentale ale
omului (egalitatea şi nediscriminarea fiind doar două dintre acestea) care ar
deveni, potrivit exprimării constante a Curţii europene, “efective şi concrete”, nu
doar „teoretice şi iluzorii”.

51 De prea multe ori, unii funcţionari se ascund în spatele expresiei vagi «conform legii», fără
a indica, in concreto, la care act normativ fac referire. Simpla pretindere din partea cetăţenilor a
indicării articolului, actului normativ şi a Monitorului Oficial în care respectivul act ar fi fost
publicat ar tempera mult din elanul de “legalitate extremă” la care apelează mulţi dintre funcţionari,
corectând din comportamentul acestora şi forţându-i la a se limita la textul legii, neîmbunătăţit
printr-o interpretare proprie, originală.
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SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND DREPTUL LA
NEDISCRIMINARE

Elena Tudor

Abstract: Alături de egalitatea în drepturi, nediscriminarea constituie unul dintre cele mai
mari principii de drept internaţional care guvernează materia drepturilor omului, ele constituind
garanţia demnităţii umane. Astfel, cele două principii postulează dreptul de exercitare a tuturor
drepturilor recunoscute şi asigurarea protecţiei fiecărei persoane în faţa eventualelor abuzuri şi
nedreptăţi.

Acest articol îşi propune să realizeze o scurtă analiză asupra dreptului la nediscriminare şi
asupra câtorva instrumente de apărare şi promovare a acestui drept.

Alături de egalitatea în drepturi, nediscriminarea constituie unul dintre cele
mai mari principii de drept internaţional care guvernează materia drepturilor
omului, ele constituind garanţia demnităţii umane1. Astfel, cele două principii
postulează dreptul de exercitare a tuturor drepturilor recunoscute şi asigurarea
protecţiei fiecărei persoane în faţa eventualelor abuzuri şi nedreptăţi. Dimpotrivă,
inegalitatea şi discriminarea reprezintă o negare a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei umane.2 “Dacă discriminarea şi manifestarea sa
incontestabil cea mai flagrantă - rasismul- vor continua, se arată într-un
document al Naţiunilor Unite, noi nu vom putea spera să edificăm o societate
internaţională fondată pe demnitate şi valoarea fiinţei umane.”3 Acest obiectiv
este legat chiar de ţelurile Naţiunilor Unite, al cărei act constitutiv enunţă acest
triptic:egalitate-nediscriminare-demnitate4 în mai multe din articolele sale. Chiar
în Preambulul Cartei, popoarele Naţiunilor Unite se arată hotărâte să reafirme:
“Credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea
persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor, precum şi a
naţiunilor mari şi mici.”5

Transpunerea în viaţă a acestor principii a constituit una dintre preocupările
majore ale forumului mondial de la New York şi ale unor instituţii specializate din
sistemul său, el găsindu-şi materializarea atât în instrumente juridico-
diplomatice, cât şi în diverse declaraţii şi rezoluţii6. În formula lor sintetică, ele se
regăsesc în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948
care prevede în primul său articol: “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în

 Doctorand, Academia de Poliţie ”Al. I. Cuza”.
1 Tomescu Mădălina, Drepturile omului. Tendinţe şi orientări contemporane- Ed. Pro

Universitaria, Bucureşti, 2013, p. 36
2 Cloşcă Ionel, Suceavă Ion, Tratat de drepturile omului, Bucureşti, 2006, p. 79
3 Programme d’action pour la deuxieme decennie de la lutte contre le racism et la

discrimination raciale. Consultation mondiale sur le racism et la discrimination raciale tenue a
Geneve du 3 au 6 octobre 1988, Nation Unies, “Fiche d’information” nr. 5, p.3

4 A se vedea şi Mădălina Tomescu, Liliana Trofin, The idea of human dignity în Geopolitics,
History and International Relations, Volume 4(2), 2012, ISSN (printed): 1948-9145, Addleton
Academic Publisher, New York, (cotaţie A), p.119 -124

5 Cloşcă Ionel, Suceavă Ion, op.cit.- p. 79
6 Tomescu Mădălina, Protecţia juridică a drepturilor omului - Ed. Pro Universitaria,

Bucureşti, 2009, p. 31
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demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să
se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.” De asemenea, art. 2
prevede că:

“Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în
prezenta Declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă,
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine
naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări.

În afară de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul politic,
juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului de care ţine o persoană, fie că
această ţară sau teritoriu sunt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse
vreunei alte limitări a suveranităţii.”

De aceea, principalele direcţii în care a acţionat O.N.U. au fost:
1. Eradicarea rasismului şi a discriminării rasiale;
2. Înlăturarea discriminărilor dintre bărbat şi femeie;
3. Combaterea prejudecăţilor şi a intoleranţei.
În ceea ce priveşte principiul egalităţii în drepturi, se menţionează că toţi

oamenii sunt egali în faţa legii, având dreptul la egală protecţie a legii împotriva
oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică
sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată
pe orice altă împrejurare7.

“În statele în care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice,
persoanele aparţinând acestor minorităţi nu pot fi lipsite de a avea, în comun cu
ceilalţi membri ai grupului lor, propria lor viaţă culturală, de a profesa şi
practica propria lor religie sau de a folosi propria lor limbă“8.

În legătură cu această chestiune, Comitetul O.N.U. pentru Drepturile
Omului9 precizează că drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale sunt drepturi individuale, dar, cu toate acestea, sunt
drepturi care depind de capacitatea grupului minoritar de a-şi păstra
cultura, limba sau religia. În consecinţă, se apreciază că pot fi necesare unele
măsuri pozitive pentru protejarea identităţii minorităţii şi a drepturilor
membrilor acestui grup de a se bucura şi de a-şi dezvolta propria limbă şi cultură,
precum şi de a practica propria religie, în comun cu ceilalţi membri ai grupului.
Astfel, Comitetul consideră că statele părţi au obligaţia de a proteja aceste
drepturi pentru a asigura supravieţuirea şi continua dezvoltare a identităţii
culturale, religioase şi sociale a minorităţilor respective, cu alte cuvinte să
îmbogăţească structura societăţii în ansamblul său.

7 Art. 26, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice; loc. cit. “Toţi cetăţenii
au acces liber la toate funcţiile şi demnităţile politice. Originea naţională, convingerile sale
religioase, originea socială etc. nu au nici o relevanţă, în promovarea unui cetăţean în cele mai
importante responsabilităţi publice. Comunitatea este în măsură să decidă - prin votul liber
exprimat al membrilor săi - dacă un candidat la o funcţie publică are competenţa necesară pentru
a ocupa acel post. Egalitatea deplină în drepturi a fost consacrată în toate documentele
internaţionale de referinţă şi este recunoscută în legile fundamentale ale statelor - ca expresie a
extinderii regulilor şi principiilor conducerii democratice a societăţii.”

8 A se vedea art. 27 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice.
9 I.R.D.O., Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care

România este parte - vol. I, Bucureşti, 1997, p. 49-53
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Legea fundamentală a României precizează că „cetăţenii sunt egali în faţa
legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări"10. Această
consacrare constituţională are în vedere concluziile dezbaterilor internaţionale în
domeniu, în cursul cărora s-a atras atenţia asupra faptului că “nici încercările
populaţiei majoritare şi nici cele ale minoritarilor” de a impune “drepturi
privilegiate nu pot fi admise”. Acceptarea discriminării “pozitive” este
considerată de unii autori inacceptabilă, deoarece poate conduce la rezultate
opuse.11 Cu toate acestea, considerăm că, în unele cazuri, măsurile afirmative sunt
necesare, fără a fi însă exagerate.

Conform tuturor documentelor internaţionale şi interne, discriminarea
reprezintă tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea
apartenenţei, reale sau presupuse, a acesteia la un anumit grup social.
Discriminarea este o acţiune individuală, dar dacă membrii aceluiaşi
grup sunt trataţi sistematic în mod similar, aceasta constituie şi un
patern social de comportament agregat12. În ştiinţele sociale termenul face
trimitere, în general, la un tratament prejudiciant, cu efecte negative asupra celui
vizat.

Cercetările efectuate au identificat existenţa mai multor tipuri de
discriminare. În general, este operată distincţia între discriminarea directă şi cea
indirectă (Michael Banton, 1998). Primul tip apare atunci când tratamentul
diferenţiat este generat în mod intenţionat, în timp ce cel de-al doilea tip apare
atunci când acest tratament are la bază o decizie inechitabilă luată anterior. De
exemplu, discriminarea directă este prezentă atunci când două persoane având
pregătire egală şi o slujbă similară sunt plătite în mod diferenţiat din cauza
faptului că una dintre acestea aparţine unui anumit grup etnic. Discriminarea
indirectă apare atunci când cele două persoane sunt plătite în mod diferit
deoarece au fost angajate în poziţii diferite deşi aveau aceeaşi pregătire. Kirshna
Mallick (1995) propune alte două tipologii, având la bază distincţia între
discriminarea intenţionată şi conştientă şi cea neintenţionată, precum şi între
discriminarea practicată de indivizi şi grupuri şi cea practicată de instituţii.

În timp ce discriminarea reprezintă o formă de manifestare
comportamentală, prejudecata reprezintă o atitudine negativă faţă de fiecare
individ membru al unui grup, care este motivată doar de apartenenţa acestuia la
grup13. Discriminarea este legată de stereotipuri, care reprezintă componenta
negativă a prejudecăţii14. Acestea reprezintă o structură cognitivă stabilă şi relativ
rigidă şi ajută la menţinerea atitudinii negative şi la perpetuarea
comportamentelor diferenţiate bazate acestea. Un alt fenomen cu care este
relaţionată discriminarea este cel de stigmă, cei stigmatizaţi devenind mai uşor

10 Năstase Adrian, Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale - R.A.
Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998, p.14

11 Mazilu Dumitru, Drepturile omului. Concept. Exigenţe şi realităţi contemporane – Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 2008- p. 99

12 Michael Banton, 1998
13 Gordon Allport, 1958
14 Dora Copozzo, Chiara Volpato, 1996
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ţinta tratamentelor diferenţiate15.
Unul dintre domeniile în care este prezentă adesea discriminarea este sfera

serviciilor sociale publice (de exemplu servicii de asistenţă socială, serviciile de
sănătate, serviciile educaţionale, instituţiile destinate să menţină ordinea
publică). Discriminarea este prezentă aici din cauza puterii discreţionare de care
dispun funcţionarii acestor instituţii (Michael Lipsky, 1980).

În analiza pe care o face asupra relaţiilor dintre funcţionarii instituţiilor
publice şi clienţii acestora, Michael Lipsky identifică o serie de situaţii în care pot
să apară tratamente diferenţiate la adresa clienţilor şi anumite grupuri de clienţi
care sunt potenţial favorizaţi. Astfel, funcţionarii vor fi tentaţi să îi favorizeze în
distribuirea resurselor pe clienţii care par să aibă cele mai multe şanse de
eligibilitate conform criteriilor birocratice. De asemenea, birocraţii vor avea
tendinţa să îi favorizeze pe cei din interacţiunea cu care pot obţine o anumită
gratificaţie. În acest caz se află cei similari pe o dimensiune sau alta cu
funcţionarii respectivi (de exemplu etnic sau rasial). Tratamentul diferenţiat
apare mai ales atunci când există mulţi solicitanţi pentru resursele respective şi
nu există un control pentru felul în care au fost atribuite acestea, precum şi în
situaţia în care funcţionarii trebuie să hotărască dacă unii clienţi răspund mai
bine la tratament decât alţii. În condiţiile în care munca funcţionarilor publici
implică un stres destul de mare, aceştia vor face apel la stereotipuri pentru a îşi
simplifica munca şi vor acţiona în conformitate cu acestea.

Grupurile supuse cel mai adesea discriminării şi asupra cărora s-au centrat
cele mai multe studii sunt: minorităţile etnice, rasiale, religioase, grupurile de
imigranţi16. O preocupare aparte a existat pentru discriminarea practicată la
adresa femeilor. În ultima perioadă un interes special este acordat studiilor
referitoare la discriminarea minorităţilor sexuale, a persoanelor cu abilităţi
speciale, precum şi a vârstnicilor. Domeniile de manifestare a discriminării cele
mai investigate au fost sistemul educaţional, piaţa muncii, locuirea. Aceste
grupuri vulnerabile din punct de vedere social devin vulnerabile şi din punct de
vedere economic (S.M. Miller, 1996). Cei care sunt ţinta prejudecăţilor şi a
discriminării într-o societate anume vor întâmpina dificultăţi de integrare pe
piaţa muncii (nu îşi vor găsi locuri de muncă pe măsura calificării sau vor fi plătiţi
la nivel inferior celor care aparţin grupurilor favorizate), vor avea dificultăţi în
obţinerea beneficiilor publice. Toate aceste îi fac vulnerabili din punct de vedere
economic şi îi includ în categoria grupurilor cu risc ridicat de sărăcie.

Pentru reducerea discriminării au fost dezvoltate o serie de strategii menite
să asigure egalitatea de şanse în zonele în care au fost în mod sistematic

15 Vezi şi Mădălina Tomescu, Liliana Trofin – Discriminarea pe criterii religioase –
comunicare susţinută la Conferinţa Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse – NEDES
2012, Bucureşti, 21-23 noiembrie 2012 şi publicată în volumul Exercitarea dreptului la
nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti,
2012, ISBN: 978-606-647-532-7, p. 76-80

16 A se vedea şi Mădălina Tomescu, Cristian Tomescu – Criterii de discriminare în societatea
contemporană – comunicare susţinută la Conferinţa Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii
de Şanse – NEDES 2012, Bucureşti, 21-23 noiembrie 2012 şi publicată în volumul Exercitarea
dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti, 2012, ISBN: 978-606-647-532-7, p. 134-137
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subreprezentate a persoanelor care fac parte din grupuri supuse în mod
tradiţional discriminării. În Statele Unite aceste strategii poartă numele de
Acţiune Afirmativă, în timp ce în Marea Britanie sunt cunoscute sub denumirea
de Discriminare Pozitivă. Aceste strategii nu presupun o „discriminare inversă”,
ci au menirea să asigure egalitatea de şanse pentru toţi cetăţenii, indiferent de
grupul căruia îi aparţin. Discriminarea Pozitivă şi Acţiunea Afirmativă presupun
pe de o parte recunoaşterea dezavantajelor acumulate de grupurile respective,
precum şi dezvoltarea de politici şi de practici care ajută la depăşirea dificultăţilor
(Neil Thompson, 1997). Domeniile principale în care s-au focalizat acţiunile
strategiilor de eliminare a discriminării sunt piaţa muncii, educaţia şi locuirea.

În legislaţia din România, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările
ulterioare, discriminarea este definită ca fiind „orice deosebire, excludere,
restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV ori apartenenţă la o categorie defavorizată
care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.

Dreptul de a nu fi discriminat este un drept fundamental pe care îl au toţi
oamenii, fără nicio excepţie, drept ce-i protejează de diferite abuzuri şi
incorectitudini. Cu toate acestea, ne întâlnim aşa de des cu fenomenul
discriminării, încât aproape că nici n-o mai sesizăm. Fie că ne referim la copii
între care unii profesori fac diferenţe pe criteriul averii părinţilor, fie că vorbim
despre femei care primesc un salariu mai mic pentru o muncă asemănătoare
uneia prestate de un bărbat, fie că ne referim la o persoană cu dizbilităţi care
întâmpină greutăţi în a se deplasa şi nu este angajată pe motiv că nimeni nu vrea
să-şi bată capul cu ea, fie că persoanele care au împlinit o anumită vârstă şi, în
opinia unora, trebuie să părăsească organizaţia (fără a mai conta criteriul
competenţei), discriminarea este întâlnită la tot pasul.

Deşi la nivelul Uniunii Europene există o tradiţie în respectarea drepturilor
omului, inclusiv a dreptului la nediscriminare, în România trebuie încă întreprinse
eforturi substanţiale şi pentru crearea unei noi mentalităţi a cetăţenilor români în
ceea ce priveşte recunoaşterea şi respectarea tuturor drepturilor cetăţeneşti. ”Se pare
ca în ciuda existentei unei legislaţii si a unor instituţii pentru combaterea
discriminării, implicând şi organizaţiile neguvernamentale, Romania mai are nevoie
si de altceva. Este posibil sa fie nevoie de timp, pentru schimbarea mentalităţilor. Sau
poate ar trebui să existe un sistem "legal aid", de asistenţă juridică gratuită pentru
anumite categorii dezavantajate, printre care se numără şi victimele discriminării.
Avocaţii par să ocolească aceasta parte de dreptului, căci nu pare a fi bănoasă.
"Cunoaştem un număr redus de cazuri de discriminare promovate în instanţă sau în
faţa CNCD, ceea ce în comparaţie cu indicatorii de intoleranţă existenţi
demonstrează o necunoaştere si, de ce să nu recunoaştem, un oarecare dezinteres al
practicienilor dreptului pentru domeniul apărării drepturilor omului, care în
comparaţie cu alte domenii precum drept comercial, civil, chiar penal este perceput
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ca neaducând beneficii financiare satisfăcătoare.",declara, cu destul de multă tristeţe,
o membră a unei organizaţii neguvernamentale din Romania”17.

În prezent, se poate spune că există un cadru legislativ adecvat şi o instituţie,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, ce veghează la respectarea
dreptului la nediscriminare, însă se constată că la nivelul mentalităţii mai trebuie
întreprinse o serie de acţiuni menite să crească nivelul educaţional în domeniul
drepturilor omului. Pentru aceasta, CNCD18 organizează mese rotunde, întâlniri,
programe educaţionale, inclusiv în mediul universitar, având ca finalitate
pregătirea populaţiei în domeniul drepturilor omului la nivelul solicitat de
Uniunea Europeană.

Un alt deziderat al CNCD în etapa actuală îl constituie îmbunătăţirea
pregătirii profesionale a angajaţilor instituţiei astfel încât aspectele legate de
discriminare să fie soluţionate cu operativitate şi competenţă. Eliminarea
discriminãrilor sau chiar atenuarea acestora este una din condiţiile necesare
pentru construirea unei societãţi echitabile, aceasta presupunând implicarea
autoritãţilor statului, modificãri în mentalitatea angajatorilor, dar şi a fiecãrui om
în parte.

Reducerea sau eliminarea manifestãrilor discriminatorii nu pot fi atinse doar
prin sancţionarea comportamentelor discriminatorii, ori prin instituirea unor
acţiuni afirmative sau a unor mãsuri speciale, ci printr-un concentrat efort
deopotrivã legislativ, atitudinal şi comportamental.

Faţă de cele arătate se poate afirma că în România s-au făcut paşi importanţi
în direcţia asigurării cadrului legislativ şi instituţional necesar respectării
principiului nediscriminării, dar aceste acţiuni trebuie continuate în
vederea lărgirii preocupărilor în această direcţie atât ale societăţii
civile, cât şi ale instituţiilor statului, obiectivul urmărit fiind
reducerea decalajelor educaţionale şi de mentalitate ce există în
raport cu Uniunea Europeană.
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ORGANISME NAŢIONALE DE PROMOVARE A EGALITĂŢII DE
GEN ÎN STATELE MEMBRE UE

Cătălina-Adriana Ivănuş

Abstract: The equal treatment between women and men is a fundamental human right,
part of the general principles of EU law. Respect for human rights is one of the general principles
of EU law, the observance of which the Court has a duty to ensure. Therefore the Court has a duty
to ensure the observance of equal treatment between women and men at EU level. For a better
application of principle of equal treatment between women and men in the Member States was
deemed necessary introduction of national body or bodies for the promotion, analysis, monitoring
and support of equal treatment of all persons without discrimination. EU directives only set
guidelines and the member states should establish specific responsibilities of national bodies. This
led to a variety in terms of structure, functions and powers.

Keywords: Equality Body, discrimination, gender, European Union.

INTRODUCERE
Egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi este un drept fundamental al

omului, parte a principiilor generale ale dreptului UE. Respectarea drepturilor
fundamentale ale omului face parte din principiile generale ale dreptului
european, Curtea Europeană de Justiţie având obligaţia de a asigura respectarea
acestor drepturi. Prin urmare Curtea trebuie să asigure respectarea principiului
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi la nivel european. Pentru o mai bună
aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în statele
membre, a fost necesară introducerea obligaţiei pentru acestea de a implementa
unul sau mai multe organisme pentru a promova, a analiza, a monitoriza şi a
susţine egalitatea de tratament între toate persoanele, fără discriminare.

ORGANISME DE PROMOVARE A EGALITĂŢII ÎN STATELE MEMBRE
UE

Reglementări europene
Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalităţii de

tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică a fost prima
reglementare europeană care a stabilit înfiinţarea unui organism specializat
egalitate. Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea
egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei
de muncă nu cuprinde nu are o prevedere similară. Directiva 2002/73/CE de
modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte
accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională,
precum şi condiţiile de muncă conţine o prevedere care stabileşte înfiinţarea unui
organism de promovare a egalităţii de gen.

Preambulul 25 al Directivei 2004/113/CE de aplicare a principiului egalităţii
de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi
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furnizarea de bunuri şi servicii prevede că protecţia împotriva discriminării pe
criterii de sex ar trebui să fie ea însăşi consolidată prin existenţa unuia sau mai
multor organisme în fiecare stat membru, cu competenţa de a analiza problemele
respective, de a studia soluţiile posibile şi de a oferi un sprijin concret victimelor.

Articolul 20 din Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a
principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în
materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă) stabileşte că Statele
membre desemnează unul sau mai multe organisme împuternicite să promoveze,
să analizeze, să supravegheze şi să susţină egalitatea de tratament între toate
persoanele fără discriminare pe criteriul sexului şi adoptă dispoziţiile necesare.
Aceste organisme pot face parte din organele împuternicite să apere drepturile
omului la scară naţională sau să protejeze drepturile persoanelor.

Potrivit articolului 20 din Directiva 2006/54/CE statele membre trebuie să
se asigure că ţine de competenţa acestor organisme:

(a) să ofere persoanelor victime ale discriminării un ajutor independent
pentru a intenta o acţiune împotriva discriminării;

(b) să procedeze la efectuarea unor studii independente privind
discriminările;

(c) să publice rapoarte independente şi să formuleze recomandări cu privire
la toate chestiunile legate de aceste discriminări;

(d) la nivelul corespunzător, să schimbe informaţiile disponibile cu
organismele europene omoloage, cum ar fi un Institut European pentru
Egalitatea Sexelor.

Statele membre ar trebui să stabilească drepturile şi obligaţiile structurilor
naţionale pentru promovarea egalităţii. Legislaţia naţională va include structura,
funcţiile şi atribuţiile organelor de promovare a egalităţii.

Conform unui studiu al Comisiei Europene privind organismele de egalitate1,
există două categorii de organisme de promovare a egalităţii: organisme cu
caracter jurisdicţional şi organisme de promovare. Organismele cu caracter
jurisdicţional sunt instituţii imparţiale care au atribuţii în investigarea şi
soluţionarea cazurilor individuale de discriminare aduse în faţa lor. Organismele
de desfăşoară au un spectru mai larg de activităţi printre care sprijinirea de bune
practici în cadrul organizaţiilor, creşterea gradului de conştientizare asupra
drepturilor, dezvoltarea unei baze de date privind egalitatea de şanse şi non-
discriminării, precum şi oferirea de consiliere şi asistenţă juridică pentru
victimele discriminării.

Organisme naţionale de promovare a egalităţii de gen
În Austria organismul de promovare a egalităţii este Ombudsmanul pentru

Egalitatea de Tratament2. Acesta include un organism specializat în egalitatea de
gen: Ombudsmanul pentru Egalitatea de Tratament între femei şi bărbaţi în
domeniul ocupării forţei de muncă şi domeniul profesional.

1 Margit Ammer, M., Crowley, N., Liegl, B., Holzleithner, E., Wladasch, K., Yesilkagit, K.
(2010). Study on Equality bodies set up under Directives 2000/43/EC, 2004/113/EC and
2006/54/EC, Synthesis Report. pp. 43-44

2 www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at
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În 16 decembrie 2002 în Belgia a fost înfiinţat Institutul pentru Egalitate de
Şanse între Femei şi Bărbaţi 3. Institutul are misiunea de a garanta şi promova
egalitatea între femei şi bărbaţi a şi de a lupta împotriva oricărei forme de
discriminare şi inegalitate pe criterii de gen în toate aspectele vieţii. Institutul are
rolul de a combate discriminarea pe motive de sex, inclusiv discriminarea
transsexualilor în ocuparea forţei de muncă, educaţie, locuinţe, protecţie socială
şi in domeniul bunurilor şi serviciilor.

În Bulgaria Comisia pentru Protecţia împotriva Discriminării a fost înfiinţată
în 20054. Comisia oferă protecţie pe 19 motive, inclusiv cel al sexului în toate
domeniile şi are funcţii de prevenire şi de sensibilizare în domeniul egalităţii şi
toleranţei.

Avocatul Poporului din Cehia5 este începând cu 2009 organism cu atribuţii
în domeniul promovării egalităţii. Avocatul Poporului are atribuţii, printre altele,
în domeniul discriminării pe motive de gen în domenii cum ar fi ocuparea forţei
de muncă, educaţie, locuinţe, protecţie socială, mărfuri şi servicii, servicii de
sănătate, calitatea de membru în partidele politice şi asociaţii, de asigurări şi de
guvernare.

Din 2003 mandatul Oficiului Comisarului pentru Administraţie din Cipru
(Ombudsman)6 a fost extins pentru a combate toate formele şi toate criteriile de
discriminare interzise prin Directivele UE. Ombudsmanul are un departament –
Autoritatea pentru Egalitate – care se ocupă cu discriminarea pe orice motiv, în
domeniul muncii precum şi cu discriminarea de gen în toate domeniile.

In Danemarca Consiliul pentru Egalitate de Tratament7 a fost înfiinţat la
data de 1 ianuarie 2009 şi se ocupă numai cu plângeri concrete legate de
discriminare. În cadrul raporturilor de muncă Consiliul se ocupă de plângerile
legate de discriminare pe orice motiv, dar în afara acestora, se ocupă cu plângeri
referitoare la discriminarea bazată pe rasă, origine etnică sau sex.

În Estonia Comisarul pentru Egalitatea între Sexe şi Egalitatea de
Tratament8 este un expert independent şi imparţial care acţionează în mod
independent, monitorizează conformitatea cu cerinţele Legii privind egalitatea
între sexe şi Legea tratamentului egal.

Ombudsmanul finlandez pentru Egalitate9 este o autoritate independentă, al
cărei principal rol este de a supraveghea respectarea legii privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi. Ombudsmanul are competenţe în probleme legate de
egalitatea între femei şi bărbaţi dar şi a minorităţilor de gen (persoanele
transgender şi intersex), în toate domeniile de activitate. Competenţele
Ombudsmanului constau atât combaterea discriminării şi promovarea egalităţii.

Avocatul Poporului din Franţa10 este o entitate administrativă independentă
care are competenţe în discriminarea de gen în toate domeniile.

3 http://igvm-iefh.belgium.be
4 www.kzd-nondiscrimination.com
5 www.ochrance.cz
6 www.no-discrimination.gov.cy
7 http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk
8 www.svv.ee
9 http://www.tasa-arvo.fi
10 www.defenseurdesdroits.fr
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În Germania Agenţia Federală pentru Anti-Discriminare, Comisarul Federal
şi Comisarul Parlamentar al Bundestag-ului german cooperează în cazurile de
discriminare11.

Ombudsmanul grec12 este responsabil pentru monitorizarea punerii în aplicare
a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în toate domeniile.

Autoritatea pentru Egalitate din Irlanda13 are atribuţii în promovarea
egalităţii de şanse şi eliminarea discriminării în ceea ce priveşte ocuparea forţei
de muncă, furnizarea de bunuri şi servicii, de cazare, în domeniul învăţământului
sau al publicităţii pe mai multe criterii, inclusiv cel al genului.

În Italia Comisia pentru Egalitate de Şanse între Bărbaţi şi Femei14 a fost
înfiinţată în anul 2004. Aceasta este sub responsabilitatea politică a Ministrului
pentru egalitatea de şanse.

Oficiul Avocatului Poporului din Letonia15 este o instituţie independentă care
promovează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în toate domeniile.

Biroul Avocatului Poporului pentru Egalitatea de Şanse din Lituania16

monitorizează punerea în aplicare a Legii Republicii Lituania cu privire la
egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi şi a Legii Republicii Lituania privind
egalitatea de tratament.

Centrul de Tratament Egal al Luxemburgului17 a fost înfiinţat în 2006 şi este
operaţional din 2007. Scopul Centrului de Tratament Egal este de a promova,
analiza şi monitoriza egalitatea de tratament între toate persoanele, fără
discriminare pe bază de rasă sau origine etnică, sex, orientare sexuală, religie sau
convingeri, handicap sau vârstă.

În Malta Comisia Naţională de Promovare a Egalităţii18 are atribuţii în
vederea eliminării discriminării pe criterii de gen, prin creşterea gradului de
conştientizare, monitorizare legislaţiei naţionale şi directivelor UE, punerea în
aplicare a politicilor, investigarea plângerilor şi furnizarea de asistenţă pentru
persoanele fizice. Se ocupa cu egalitatea de gen între femei şi bărbaţi şi a
responsabilităţilor familiale în ocuparea forţei de muncă, precum şi originea
rasială sau etnică şi genul în furnizarea de bunuri şi servicii.

În Marea Britanie Comisia pentru Egalitate şi Drepturile Omului (CEDO)19

este un organism statutar independent înfiinţat în anul 2006 în temeiul Legii
Egalităţii şi lansat în 2007. Acesta are un mandat legal de a promova şi
monitoriza drepturile omului şi de a proteja, pune în aplicare şi promova
egalitatea pe diverse motive inclusiv genul, sarcină şi maternitate şi schimbarea
de sex. Domeniile sunt acoperite de Comisie sunt ocuparea forţei de muncă,
educaţie, locuinţe, protecţie socială, bunuri şi servicii, asociaţii sau societăţi,
penal şi sistemele de justiţie civilă, autorităţi publice locale, parlamentari,

11 www.antidiskriminierungsstelle.de
12 www.synigoros.gr
13 www.equality.ie
14 http://www.pariopportunita.gov.it
15 http://www.tiesibsargs.lv
16 www.lygybe.lt
17 www.cet.lu
18 www.equality.gov.mt
19 www.equalityhumanrights.com
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politicieni şi partide politice şi de transport şi de călătorie. În Irlanda de Nord
responsabilităţi similare cu cele ale Comisiei pentru Egalitate şi Drepturile
Omului intră în domeniul de competenţă al Comisiei Egalitate pentru Irlanda de
Nord20 .

Institutul Olandez pentru Drepturile Omului21 a fost înfiinţat în octombrie
2012. Institutul oferă consultanţă în cazul discriminării, explică, monitorizează şi
protejează drepturile omului (inclusiv egalitatea de tratament) şi ajută la
creşterea gradului de conştientizare a drepturilor omului în Olanda.

Avocatul Drepturilor Omului22 este autoritatea poloneză pentru control şi
protecţie. Avocatul trebuie să protejeze drepturile şi libertăţile persoanelor şi să
implementeze principiul egalităţii de tratament.

Comisia pentru Cetăţenie şi Egalitatea de Gen din Portugalia23 este un
departament oficial al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri şi constituie
mecanismul guvernamental pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi şi a cetăţeni.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România24 a fost
înfiinţat în 2001 şi are competenţe în combaterea tuturor formelor de
discriminare. Consiliul este autoritatea de stat autonomă, sub control
parlamentar, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul discriminării. Consiliul
îşi exercită atribuţiile în domenii ca medierea faptelor de discriminare, acordarea
de asistenţă de specialitate victimelor discriminării, investigarea cazurilor de
discriminare şi sancţionarea faptelor de discriminare.

Centrul Naţional Slovac pentru Drepturile Omului25 îşi îndeplineşte rolul în
domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi este un organism egalitate
pentru toate motivele de discriminare. Legea anti-discriminare prevede că acesta
este singura autoritate competentă să evalueze implementarea principiului
egalităţii în Slovacia.

În Slovenia Avocatul Principului Egalităţii26 este un organism special în
cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ce are rolul de a preveni
şi elimina discriminarea prin cercetarea cazurilor şi prin oferirea de asistenţă
victimelor discriminării. Avocatul are responsabilităţi în domenii cum ar fi
ocuparea forţei de muncă, educaţie, locuinţe, protecţie socială, bunuri şi servicii,
securitatea socială şi îngrijirea sănătăţii, prestaţii sociale şi administraţie publică.

În Spania Institutul pentru Femei27, organizaţie independentă, în cadrul
Ministerului Sănătăţii, Serviciilor Sociale şi Egalităţii urmăreşte să promoveze
condiţiile care permit egalitatea de gen.

Ombudsman pentru Egalitate din Suedia28 este o agenţie independentă a
Guvernului înfiinţată la 1 ianuarie 2009. Ombudsmanul pentru Egalitate

20 www.equalityni.org
21 http://www.mensenrechten.nl
22 www.rpo.gov.pl
23 www.cig.gov.pt
24 www.cncd.org.ro
25 www.snslp.sk
26 www.zagovornik.net
27 http://www.inmujer.es
28 www.do.se
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supraveghează respectarea legii privind discriminarea şi trebuie să promoveze
drepturi şi oportunităţi egale, indiferent de sex, identitate de sex în domenii
precum educaţia, locuinţele, protecţia socială, bunuri şi servicii, serviciul militar
şi serviciul civil.

Autoritatea pentru Tratament Egal din Ungaria29 este un organ administrativ
independent care are rolul de a proteja valorile directivelor UE. Autoritatea poate
asista şi consilia victimele, de a investiga plângerile privind discriminarea şi de a
lua hotărâri cu caracter obligatoriu, de a intenta acţiuni în faţa instanţelor
judecătoreşti. Poate face recomandări şi rapoarte cu privire la discriminare.

CONCLUZII
Statele membre pot stabili structura şi funcţiile organismelor naţionale şi

aceasta conduce la existenţa unei varietăţi de structuri naţionale pentru
promovarea egalităţii în statele membre. Există comisii, ombudsman, instituţii
naţionale pentru drepturile omului, organisme cvasi-judiciare sau o combinaţie
între acestea. Numai Belgia şi Estonia au un organism separat pentru promovarea
egalităţii de gen.

Criteriile de discriminare prevăzute de legislaţia internă variază de la stat la
stat. Unele state membre au o listă mai largă de motive decât ce existentă în
directivele UE. De exemplu Belgia, Finlanda şi Suedia printre criteriile de
discriminare prevăzute de legislaţia internă se numără şi cel al minorităţilor de
gen (transgender and intersex). Domeniile de asemenea, variază cuprinzând
domenii ca ocuparea forţei de muncă, educaţie, locuinţe, protecţie socială şi
bunuri şi servicii sau chiar toate aspectele vieţii.
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PROTECŢIA LIBERTĂŢII PRESEI VS. DREPTUL LA
RESPECTAREA VIEŢII PRIVATE

Margareta Gabriela Medeleanu

Abstract: While during communism journalists were obliged to highlight the qualities of
Ceausescu, nowadays they have to write in a way they can sell the information in the best possible
way, increase ratings, and sometimes this information is easily changed. Also, every journalist
tries to capture special images, or come with something new without respecting the privacy of
individuals or think about their reputation.

Keywords: Democracy, human rights, the interests of society, rule of low, abuses.

Dacă pe vremea comunismului jurnaliştii aveau obligaţia de a scoate în
evidenţă calităţile lui Ceauşescu, în zilele noastre ei trebuie să scrie în aşa fel încât
să se vândă cât mai bine informaţia, să crească ratingul, iar uneori, informaţia
este uşor modificată. De asemenea, fiecare jurnalist încearcă să surprindă imagini
inedite, să apară cu ceva nou fără să respecte viaţa privată a persoanelor sau să se
gândească la reputaţia acestora.

Problemele sociale reprezintă, o parte a societăţii. Din păcate populaţia
consideră că nu sunt atât de grave încât să lupte împotriva lor sau nu le
conştientizează. Este datoria autorităţilor să le identifice, monitorizeze şi să le
înlăture pentru prevenirea conflictelor sociale.

O problemă socială este definită ca o situaţie, stare, factor, proces etc.
considerat indezirabil de către un segment important din populaţie pentru a cărei
modificare este necesară intervenţia, acţiunea indivizilor.1

Cu privire la justiţie presa a devenit câinele de pază al democraţiei care
trebuie să fie vigilent şi să informeze, fiind permise chiar şi exagerările. Cu toate
acestea ce se întâmplă atunci când în loc de a informa, jurnalistul profesionist
dezinformează publicul? Multe persoane sunt în necunoştinţă de cauză şi concep
o speţă fără o verificare prealabilă, se bazează doar pe spusele parţii venite la
ziarul respective sau pe actele aduse de aceasta, pentru a mediatiza propria lor
versiune. Egalitatea în drepturi constituie o garanţie referitoare la exercitarea
drepturilor fundamentale prevăzute în cuprinsul Constituţiei, dar şi a oricăror
alte drepturi şi îndatoriri subiective reglementate în cuprinsul altor acte
normative. Ea include toate domeniile de activitate în care o persoană are dreptul
garantat la exercitarea libertăţilor legale în scopul realizării intereselor sale
legitime.2 Un ziar care publică un articol doar pe baza unei relatării făcute de
partea care a pierdut un proces, fără o anchetă jurnalistică, fără o verificare
prealabilă din cel puţin două surse credibile, este ca un judecător care a citit

 Masterand, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Asistenţă Socială şi
Sociologie, Masterat Probaţiune.

1 Gabriela Neagu, Percepţia socială asupra stării societăţii, Institutul de Cercetare asupra
Vieţii, Academia Română, p.3

2 David Bogdan, Aspecte legislative interne şi ale C.E.D.O., relativ la principiul
nediscriminării şi a egalităţii de şanse, Lucrările celei de a V-a Conferinţe a nediscriminării şi
egalităţii de şanse – NEDES 2011, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, p.237
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cererea de chemare în judecată şi o admite fără proces, fără a întreba măcar
cealaltă parte, fără probe.

Procesul penal nu trebuie confundat cu justiţia penală, întrucât aceasta din
urmă este opera numai a organelor judecătoreşti.3 În faţa justiţiei sunt puse în
valoare drepturile şi libertăţile definite prin instrumente juridice internaţionale şi
naţionale4

Protecţia surselor jurnalistice, care poate contraveni oricărui dintre scopurile
legitime stipulate în art.10 alin.2 constituie un comportament special al libertăţii
de exprimare, hotărârea5 în cazul Goodwin este semnificativă pentru a stabilirea
intereselor justiţiei şi drepturile celorlalţi pe de-o parte, şi interesul de protecţie a
surselor pe de o altă parte. În urma adoptării hotărârii în cauza Goodwin, la 8
martie 2000, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat
Recomandarea Nr. R (2000) 7 cu privire la dreptul jurnaliştilor de a nu-şi divulga
sursele de informaţie6

Puterea cuvântului este foarte mare atunci când este dirijată de un orator
abil în faţa unei mulţimi de oameni care au motive personale de ură. În societatea
actuală, mass-media joacă un rol crucial în viaţa socială, devenind, de-a lungul
timpului, o putere crescândă şi indispensabilă, cu o influenţă puternică asupra
segmentelor societăţii. Prezenţa lor activă se simte în viaţa financiar-bancară, în
dezvoltarea industriei, în evoluţia tehnologiei, în viaţa politică, dar şi în viaţa
cotidiană, construind la rândul lor o industrie proprie. Într-un stat democratic,
ele au rolul de a informa, comenta şi critica, fiind considerate „centrul vital al
vieţii publice”7.

Cercetători din sociologie, psiho-sociologie şi antropologie au încercat să
definească rolul lor şi influenţa pe care acestea le au în societate. Supranumite şi
"a patra putere în stat", "mass-media a devenit, în lumea modernă, un fel de
centru gravitaţional în raport cu care se poziţionează toate celelalte segmente ale
societăţii".8

În cauza9 Dalban c. României 1999, Curtea Europeană a constatat încălcarea
art.10 al Convenţiei în privinţa libertăţii presei, prin condamnarea penală aplicată
unui jurnalist pentru publicarea unor informaţii de interes public despre un senator.

Cu toate că art. 10 nu menţionează în mod explicit libertatea presei, Curtea a
elaborat o jurisprudenţă vastă care furnizează un ansamblu de principii şi norme
care conferă presei un statut special în exercitarea libertăţilor consacrate de art.
10.10 Conflictul dintre morală şi libertatea de exprimare furnizează noi
interpretări ale principiului de proporţionalitate. În principiu, în astfel de litigii,

3 David Bogdan, Drept Procesual Penal, Ed. Pro Universitaria, 2013, p.25
4 Nicolae Purdă, Nicoleta Diaconu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Ed. a II-a, Ed.

Universul juridic, Bucureşti, p.166
5 Goodwin v. Regatul Unit, 1996.
6 Monica Macovei, Libertatea de exprimare - Ghid privind punerea în aplicare a articolului 10

al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului, Editat în Republica Moldova, 2003, p.72
7 Coman Mihai, Introducere in sistemul mass-media, Ed. Polirom, Bucureşti, 1999, p. 62
8 Coman Mihai, Introducere in sistemul mass-media, Ed. Polirom, Bucureşti, 1999, p. 8
9 Curtea EDO, Dalban c. României 1999, M. Of. Nr.227 din 20 iunie 2000.
10 Monica Macovei, Libertatea de exprimare - Ghid privind punerea în aplicare a articolului

10 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului, Editat în Republica Moldova, 2003, p.12



259

Curtea oferă autorităţilor naţionale o marjă mai mare de apreciere justificată prin
abordarea specifică a termenului de “morală” în fiecare stat membru sau chiar în
diferite regiuni ale ţări.

În 1981, în timpul unei organizării unei expoziţii de artă contemporană dl
Muller a pictat şi a expus trei tablouri de format mare, care prezentau scene de
zoofilie, sodomie, masturbare şi homosexualitate. Expoziţia a fost accesibilă în
mod gratuit şi fără limite de vârstă. Instanţele elveţiene l-au condamnat pe dl
Muller şi organizatorii expoziţiei la plata unei amenzi şi au confiscat tablourile,
care, ulterior, au fost predate spre conservare unui muzeu.11 În speţa Muller12

amestecul autorităţilor naţionale în exercitarea libertăţii de exprimare a fost
considerată de Curte ca fiind rezonabilă şi necesară într-o societate democratică
în scopul protecţiei moralei.

Conceptul de demnitate umană este regăsit în toate sistemele constituţionale
democratice, integrat, protejat şi recunoscut de sisteme internaţionale.

Dreptul fundamental de sine stătător, un sens restrâns al noţiunii de
“demnitate umană” - dreptul la demnitate, onoare şi reputaţie, reprezintă parte a
dreptului la respectarea vieţii private. Demnitatea este o calitate a fiinţei umane,
presupune existenţa unei conştiinţe a propriei valori, un criteriu de apreciere
între oameni. Referitor la demnitatea unui popor, fiecare naţiune are o bogăţie
naţională, îi determină identitatea, dar şi demnitatea naţională, această
demnitate este legată de sentimentul naţional, de datinile strămoşeşti, iubirea
faţă de neam, de ţară, patrimoniu cultural etc.

Utilizarea principiului demnităţii umane în dreptul pozitiv în Franţa, este
considerată de dată relativ recentă.13Principiul apare consacrat în preambulul
Constituţiei din 1946, Consiliul constituţional francez a fost cel care a recunoscut,
într-o decizie din 1994,14 valoarea constituţională a recunoaşterii şi ocrotirii
demnităţii persoanei umane, asociind-o, în acelaşi timp, principiului non-
discriminării. De la această consacrarea, principiul demnităţii umane a devenit
rapid unul dintre cele mai invocate principii ale dreptului pozitiv francez, servind
ca fundament pentru legislaţia în materie penală, a bioeticii, civilă etc.15

În Germania,16 principiul demnităţii umane figurează frontispiciul Legii
fundamentale:” Demnitatea umană este inviolabilă. Toate puterile publice sunt
ţinute să o respecte şi să o protejeze” (art.1 parag.1).

Evident textul constituţional este unul de principiu, fără a defini conceptul
de demnitate umană. Sarcina interpretării a revenit Tribunalului constituţional
care, însă, nu a oferit o definiţie cu caracter general, ci a preferat să acorde

11 Monica Macovei, Libertatea de exprimare-Ghid privind punerea în aplicare a articolului 10
al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului, Editat în Republica Moldova, 2003, p.55

12 Muller v. Elveţia, 1998.
13 A se vedea B. Mathieu, M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux,

LGDJ, Paris, 2002, p. 506.
14 D. Rousseau, Les libertes individuelles et la dignite de la personne humaine,

Montchrestien, Paris, 1998, p. 62-63
15 J. Robert, Le principe de dignite de la personee humaine. În: Commission europeenne pour la

democratie par le droit, Le principe du respect de la dignite de la personne humaine, op.cit., p.50-51
16 Bianca Selejan – Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului, Ed. C.H.B., Bucureşti,

2008, p.132
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protecţie demnităţii umane de la caz la caz.17 Cu toate acestea, demnitatea umană
pentru poporul german18 a devenit o valoare constituţională precisă, calificată şi
de Tribunalul constituţional.

Demnitatea umană a devenit unul dintre principiile filosofiei europene de
protecţie a drepturilor omului, împărţită în idee de demnitate umană, asociată cu
libertatea, recunoscută ca fiind „esenţa însăşi a Convenţiei19” şi protecţia
demnităţii şi reputaţiei persoanei ca parte a dreptului la respectul vieţii private.

În România, demnitatea umană este ridicată la rang de principiu
constituţional fundamental. (art.1 alin.3 din Constituţia României) Curtea
Constituţională a României s-a confruntat cu o problemă a punerii în balanţă
libertatea de exprimare cu dreptul la onoare şi demnitate, Curtea s-a pronunţat în
limitele contenciosului obiectiv pe care este chemată să îl practice, asupra
discriminării a două infracţiunii - insulta şi calomnia, (“infracţiuni contra
demnităţii”) prin Legea nr. 278/2006.

Argumentaţia Curţii Constituţionale este aceea că”dacă asemenea fapte nu ar
fi descurajate prin mijloacele dreptului penal, ele ar conduce la reacţia de facto a
celor ofensaţi şi la conflicte permanente, de natură să facă imposibilă convieţuirea
socială, care presupune respect faţă de fiecare membru al colectivităţii şi
preţuirea în justa măsură a reputaţiei fiecăruia.”

Viaţa privată presupune viaţa care nu este consacrată unei activităţi publice
şi la care terţii nu au, în principiu acces. Jurnaliştii se regăsesc printre destinatarii
direcţi ai reglementării în privinţa vieţii private, în măsura în care reprezintă o
parte importantă a celor care operează prelucrarea informaţiilor şi care trebuie
câteodată păstrate secrete când se referă la sfera personală.

Buna - credinţă de care trebuie să dea dovadă jurnaliştii presupune:
”legitimitatea scopului urmărit, absenţa animozităţii personale, obiectivitate,
măsură şi decenţă în exprimare, respectarea principiului nevinovăţiei”.20 Presa
este liberă să divulge orice informaţii privitoare la viaţa privată a persoanelor
atunci când acestea sau rudele sale, în cazul celor decedaţi, şi-au dat
consimţământul pentru publicare.

Aşadar, în urma studiului jurisprudenţei Curţii, precum şi a unor situaţii
soluţionate la nivel naţional în diferite ţări, raportul dintre libertatea presei şi
dreptul la viaţă privată nu mai este caracterizat de neclaritate. Chiar dacă
standardele conturate par a fi suficiente şi general.

17 C. Walter, La dignite humaine en droit constitutionnel allemand. În: Commission
europeenne pour la democratie par le droit, Le principe du respect de la dignite de la personne
humaine. Actes du colloque de Montpellier, Editions du Conseil de l’ Europ, Strasbourg, 1999, p. 27.

18 Germania postbelică figurează printre ,,părinţii fondatori” ai Convenţiei europene a
drepturilor omului, pe care a semnat-o la 4 noiembrie 1950. Convenţia a fost apoi aprobată de
parlament la 7 august 1952 sub forma unei legi şi publicată în ,,Gazeta federală de legislaţie”. A se
vedea Titus Corlăţean, Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 130.

19 Curtea CDO, Prettz c RU 2002.
20 O. Ungureanu, Dreptul ala onoare şi dreptul la demnitate, Pandactele României,

nr.2/2006, p.134.
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CONSIDERING THE BEST INTERESTS OF CHILDREN IN
PRISON SENTENCE OF CAREGIVERS AND THE

IMPLEMENTATION OF RIGHT TO EQUALITY

Jim Nzonguma Mayua

Abstract: Before, difference was perceived by gender equality scholars as a means for men
to exclude women from public life or market life. Thus any tentative of recognition of difference
between men and women was taxed of promoting injustices that harmed women. Thus, a neutral
equality paradigm allowed men and women to equally competing in society. Thus for instance,
men are considered as primary caregivers in the same levels as are women. Such an approach
gives men an opportunity to be caregivers and women not to be stigmatized as mothers who stay
at home and looking after their children, without the possibility to compete at public life.
Nevertheless, feminist legal scholars have recently developed a new approach to address issues
related to gender equality. Today, difference is perceived by feminist legal scholars as a means to
facilitate affirmative action. A neutral equality theory is considered as a barrier preventing
affirmative action to address women’s inequities in society. In series, of recent cases the South
African constitutional court has commented on the prison sentence of female primary caregiver.
Adopting difference based approach; the court held that female caregiver should benefit
differential treatment in the prison sentence. In order words, female caregiver should benefit of
reduction of their penalty or being release from the prison to look after their children. However,
the male caregiver does not receive the same treatment as female. This article explores the
implication of the right to non-discrimination in the justice system in the best interests of children
theory.

Keywords: children, prison, rights, right to equality.

1. Introduction
It is very intricate the question of equality and difference or between the

right to receive the same treatment as everybody else and the right to be
differently treated. On one side, different treatment on the ground such as race,
gender, sexual orientation, disability, religion, culture and language frequently
results in material disadvantage to members of those groups that are treated
differently, the continuation of harmful stigmatization of certain groups. On the
other side, considering everybody the same regardless to the difference among
people may equally result in disadvantage to and the marginalization of certain
groups.

This leads to what Martha Minow calls “the dilemma of difference”. The
stigma of difference may be recreated both by ignoring and by focusing on it.1 In
her book, Martha Minow had suggested “the dilemma of difference was not an
accidental problem in American society”.2 She held that the dilemma of difference
stemmed from the manner in which society assigns individuals to a certain
groups, on that basis, decide whom to include and whom to exclude from political
economic and social activities.3 Furthermore, she supported that the dilemma of

 LLB University of Kinshasa, LLM University of Cape Town, Candidate Advanced
Master in Governance and Development (University of Antwerpen).

1 Minow Martha “all the difference: inclusion, exclusion, and American law” (1990) 25-48.
2 Ibid Pp 21
3 Ibid
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difference becomes visible when the society tries to remedy the historical
exclusion, by proclaiming that the former disadvantaged group is now a basis for
inclusion.4 Lastly, she supported that the dilemma continues to exist when legal
arguments “not only deploys a categorical approaches to reduce a complex
situation”, but also consider those categories as natural and inevitable.5

Dilemma of difference as expressed by Minow may be visible in South
African constitutional court approach regarding the balance between equality
right and the protection of child primary caregiver offender.6 In Hugo case7, the
applicant challenged the president pardon on the basis that it had constituted
unfair discrimination on ground of gender. On one hand, the president’s decision
to pardon mothers only can make sense if we consider that in African context
mothers are still considered as primary care givers. On the other, it can be held
that such a decision prevents men of the opportunity to be care givers, and
stigmatizes women as mothers who stay at home and looking after their children,
without the possibility to compete at public life.

Feminist legal scholars have advocated for the total emancipation of women
in public life. However, there is now a trend towards considering women
lawbreakers as another side of inequality.8 According to theses scholars the
adoption of gender-neutral sentencing guidelines disadvantages women
offenders.9 This new trend raises thus certain question in criminal law, such as
“whether gender equality requires acknowledgement of biological differences that
influence women’s criminality or ignoring them”.10 Whether gender equality
requires preferential treatment of female offenders based on their family
responsibility or gender-neutral sentencing that imposes the same punishment
on female and male offenders.11

While South African Constitution describes itself as ‘supreme law,12 provides
that “South African as sovereign State founded on the …value of human dignity,
the achievement of equality and the advancement of human rights and freedom
,non racialism and non-sexism.13 As such, ‘the achievement of equality’ is
classified as second value.14 The article 7(1) (the first provision of the Bill of
Rights) states that the Bill, among other things, affirms the ‘democratic value of
equality.15 Non-sexism as mentioned in the Constitution means that men and
women have right to equal opportunity and protection under the law.

4 Ibid
5 Ibid
6 President of Republic of SA v Hugo 1997 (4) SA 1 (CC); see also M v The State 2007 SA (CC).
7 Ibid.
8 Roberts, Dorothy “Foreword: the meaning of gender equality in criminal law” (1994) 85 No 1

The Journal of Criminal Law and Criminology 1-14.
9 Ibid pp 2.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 The Preamble of  the Constitution of Republic of South Africa Act 108 of 1996 [Hereinafter

the Constitution].
13 Section 1 of the Constitution
14 Venter Francois “Equality in the Constitution” Paper delivered at the conference ‘A Code of

Good Practices for Affirmative Action”, Pretoria, 5 November 2005.
15 Ibid.
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The purpose of this paper is to consider impacts of best interest of child
principle in the sentencing parents or caregivers. Shall the best interest principle be
considered as covering only female offender or shall be applied also to male
offender? If it covers only female offender, does this differential treatment amount to
unfair discrimination. May mitigating women’s sentences perpetuate female
stereotype? This paper holds that the principle of child interests coupled with the
equality right give both male and female the same opportunity in justice.
Furthermore, this paper argues that in Hugo case, as the best interests16 of children
was the primary justification of President pardon, the court should have taken into
consideration the interest of Hugo’ son. The best interest of child directs courts as
upper guardian of all minors to promote the interest of children rather than focus on
rights and entitlements of parents.17 Thus the correct solution would have probably
been the finding of a balance providing for the best interests of every child in the
circumstances to be accepted to the fullest extent possible.18 Such a decision would
have probably eradicated the traditional conceptions of women as exclusive primary
caregivers and give men opportunity to be caregivers.

2. Brief analysis of the Best interests of child principle

2.1. Legal foundation
The legal foundation of the best interests’ principle is set out in Article 3(1) of

the Convention on Rights of Children 19 which provides: “In all actions concerning
children, whether undertaken by public or private social welfare institutions,
courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of
the child shall be a primary consideration”. But the best interest’s principle was
not in itself novel when the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) was
being drafted.20 It was previously included in a number of other international
human rights instruments, most notably the 1959 Declaration on the Rights of
the Child and the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women.21 However, it may be held that the CRC
innovated by extending the scope of the principle to an obligation on States to
ensure that children’s interests are placed at the heart of government and of all
decision-making which impact has s on children.22

The concept of the ‘best interests’ broadly describes the well-being of a
child.23 As each case is unique, a general definition of what is in the best interests

16 Hugo Para 37 the president pardon for special remission of mothers with small children was
granted on the basis that it would serve the interests of children.

17 Currie and De Waal, the bill of rights Handbook (2005) 618.
18 Visser PJ “some ideas of best interest of child’s principle in the context of schooling”  (2007)

Journal of contemporary roman Dutch.
19 The Convention on Rights of Child of  20TH November 1989.
20 Logan, Emily “The child’s best interest: a generally applicable principle” Janus Korczak

Lecture, organized by Thomas Hammarberf Commissioner for Human Rights Sockholm, 9
September 2008.

21 Ibid.
22 Ibid.
23 The best interests of child:  General principles set by the convention on rights of child.

Children –protection and care information sheet June 2007.
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of the child cannot be given. Therefore, the ‘best interests’ of the child needs to be
examined on an individual basis, taking into account the specific features of each
case.24 There is no precise definition of best interests’ principle. In Mario case25,
the Australian High court admitted that “the CRC does not explicitly define a
child's best interest”. The term is 'imprecise, but no more so than the "welfare of
the child" and many other concepts with which the courts must grapple.26

In South Africa, the best interests of child’s principle was already recognized,
before the advent of new Constitution, it was most of time applied in cases of
custody and access generally27. This principle has led the Supreme Court, as the
guardian of all minors to promote the interests of children, rather than focusing
on the rights and the interests of parents.28The provision of article 28 (2) of
current South African constitution provides: “a child’s best interests are of
paramount importance in every matter concerning the child.29” The concern was
to conform to its international obligation as a State member of United Nations
convention on the rights of child (CRC). Generally an “interest” means an
advantage, benefit or concern. The reference to the “best interests” in section
28(2) should mean that whenever necessary, all the relevant interests in a given
situation must be ascertained on the basis of evidence, Including naturally the
interests of the child, and a judgment made on what the child’s “best” interests in
a given situation are – in other words, the child’s most advantageous position
practically possible and desirable in view of the relevant law.30 The best interest
of a child clearly depends on a proper evaluation of the facts of every case.

2.2. Application of best interests’ principle
The “best interests of the child”, or the “welfare of the child” principle as we

know it, has been central to legal decision-making about children for the whole of
this century.31 As it is provided in article 3 of the CRC that: “In all actions
concerning children, whether undertaken by public or private social welfare
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the
best interests of the child shall be a primary consideration”.

It is noteworthy that the best interests’ principle is a primary consideration
of a child. In any case the best interest principle concerns or protects one of child
parents. The basic premise of the CRC, taken as whole, is the application of its
provisions with the best interests of the child constantly in mind. In addition to
Article 3, the best interests’ provision is set out in other articles of the CRC. In
these contexts, the best interests’ principle is expressed in stronger terms - as a
necessary requirement or as the paramount consideration:

The best interests’ principle comprises a procedural rule; it governs how we
go about decision-making with regard to children. It is a legally binding rule that

24 Ibid.
25 Best interest of child Human Rights Brief No.1.
26 Ibid.
27 Visser op.cit., pp 459.
28 Ibid.
29 Section 28 of the Constitution.
30 Visser “some ideas of best interest of child’s principle in the context of schooling” 2007

Journal of contemporary roman Dutch.
31 Henaghan Mark “Above and Beyond the Best Interest of the Child”.
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States must follow.32 However, the rule does not state that children’s interests
always come first. Nevertheless, the aim of the rule is not to encroach on the
rights of others, but to facilitate an examination of the interests of a vulnerable
group.33 A child’s best interests should be considered in relation to all actions
concerning them, that is when the action directly affects them or regards or
touches them. It is important to note that Article 3.1 applies widely to all actions
concerning children. It is not confined to actions and decisions concerning the
rights and freedoms set out in the CRC. An action 'concerns' children not only
when it is directly about them, or in reference or relation to them, but also when
it regards or touches them.34 Even if the child is not the object of the decision, the
principle applies if the decision affects her or him.

In South Africa, the scope of section 28 (2) cannot be subject of limitations to
the ambit of fundamental rights included in section 28 (1).35 Section 28 (2)
applies, in addition, to a specific child as well as to children collectively, whether
as defined group or merely as children in general.36 In the advent where the
competing rights or interest of two or more children have to be considered in a
given situation, is section 28 (2) applicable? The correct approach would
probably be the finding of balance providing for the best interest of every child in
the circumstances to be accepted of fullest extent possible.37

The provision of section 28 applies to “every matter concerning child”. Thus
it is obvious that a wide interpretation should be accepted. It would be quite
natural for the interests of child in criminal justice context to be covered as well
(in addition to all the well-documented and classical instances where it has been
applied already).

However there must be certain situation where the best interest principle is
limited. For instance article 3.1 of convention of child provides for a child’s
interest to be among the first interest consideration rather than requiring them to
be the first considered of favored. There are circumstances in which the
community or other parties might have equal or even superior interests so that
child’s interests’ principle may not prevail.38 In M Case, the minority judgment
held that “in a situation where the children will not suffer hardship, a primary
caregiver may have to be incarcerated if there are aggravating factors justifying
such an eventuality”39. Futhermore, the minority judgment added that while the
best interests of children may be paramount, they should not be overriding
consideration in determining whether or not a primary caregiver should be sent
to prison”.40

32 Logan Emily (footnote 28)>
33 Ibid.
34 Best interest of Child Human Rights Brief No. 1.
35 Minister for Welfare and Population Development v Fitzpatrick 2000 7 BCLR 713 (CC) 17.
36 Visser PJ Op cit 460.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid Para 107.
40 Ibid.
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3. A brief analysis of gender equality in South Africa context

3.1 The formal equality
The concept of ‘equality’ appears in the founding provisions of the 1996

Constitution (article 1), the Bill of Rights and further also in connection with the
Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious
and Language Communities and the Commission for Gender Equality.41

The constitutional equality provision is article 9. Sub articles (1) and (2) read
as follows:

(1) Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and
benefit of the law.

(2) Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedoms.
To promote the achievement of equality, legislative and other measures designed
to protect or advance persons, or categories of persons, disadvantaged by unfair
discrimination, may be taken.

Thus the Constitution of South Africa deals with the concept of equality as a
value.42 In article 1(a) it is stated that the South African state is ‘founded’ on
certain values, of which the second that is mentioned is ‘the achievement of
equality’. In article 7(1) (the first provision of the Bill of Rights) it is stated that
the Bill, among other things, affirms the ‘democratic value of equality’. It is not
strange that the Constitution does not work with a right to equality, or ‘a right to
be equal’ in view of the fact that it is not realistically possible to create something
that is non-existent. Inequality is a natural given, which cannot be undone by the
creation of a legal claim not to be unequal.43 What is in fact possible, and what is
done in article 9(1) of the Constitution, is to create a right to equal protection and
benefit of the law.

Formal equality implies the sameness treatment meaning that the law must
considers individuals in the same ways, without taking into account their
differences. In order words, formal equality requires ‘that all persons are equal
bearers of rights. On this view, inequality is an aberration that can be eliminated
by extending the same rights and entitlements to all in accordance with the same
neutral norm or standard of measurement.’44

According to the formal equality orthodoxy, there is no separate legal basis
in the difference of treatment in the exercise or enjoyment of a recognized right
between men and women. Thus, for instance in the case of the imprisonment,
both men and women would receive the same treatment45. All legal aspects
applicable to imprisonment of men also apply to women46. And section 9 (1) of
the constitution provides that “everyone is equal before the law and has the right
to equal protection and benefit of the law”. More, on a formal equality idea,

41 Venter Fancois op.cit., pp 1.
42 Henk Botha “Equality, dignity, and the politics of interpretation” (2004) 19 SAPR/PL; See

also Albertyn Cathi and Goldblatt Beth op.cit.,
43 Venter Op cit
44 Ian Currie and Johan De Waal “The Bill of Rights” Handbook, 5th Edition, pp 232-234.
45 Luyt W.F “imprisoned mothers in SA prisons and children outside of the institution” (2008)

16, 3 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 307.
46 Ibid.
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equality is achieved if all children are educated according to the same education
programme. Substantive equality, however, would require equality of outcome. If
children with disability (deaf children, for instance) attend the same school
curriculum as other children they may very well end up receiving an education
that is inadequate for their special needs. The equality right of such children is
achieved when it may be necessary to treat them differently. Furthermore, a
formal conception of equality is achieved, when men and women are similarly
considered, when it comes to the ability to perform military services. Substantive
equality, on the other hand, would tend to separate men and women, in military
training sessions, because me tend to be physically stronger than women.

Though formal equality tends to establish a perfect equality in society, it is
considered to be too formalistic and ignores “the actual social and economic
disparities between groups and individual into account.”47 For feminist scholars,
it has gaps. They have stressed out “that when the aim is to give women the same
rights as men, the frame of reference is still masculine.”48 They have based their
arguments on the physiologic difference between men and women. Furthermore,
they have underlined that formal equality had failed to resolve inequality based
on diverse combination of identities.49

3.2 The substantive equality
The South African constitutional court, in numerous of its decisions, has

adopted substantive equality that takes into account disparity among people50.
The purpose of this approach is to transform the South African society that was
characterized by racist and sexist inequality. The South African Constitutional
approach was justified by the fact that “the many cases of inequality inherited
from the past means that the constitutional involvement to equality cannot
simply be understood as a commitment to formal equality.”51 It would not be
enough simply to remove racist and sexist laws from books and to ensure that
similar laws could not be enacted in the future. That would result in a society that
would formally be equal but that could be unequal in every other way. The need
to confront this legacy is recognized in the equality clause in the Bill of Rights,
particularly in s 9 (2) which permit measures “designed to protect or advance
persons, or categories of persons disadvantaged by unfair discrimination.”52

However, it should be important to note that the neither the equality
provisions in he section (9) nor in the Equality Act,53expressly use the term
“substantive equality”. The matter was hotly debated in the ad hoc joint portfolio

47 Ian and Johan De Waal, op.cit., 44.
48 Alexander Timmer “Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of

Human Rights” (2011) Human Rights Law Review 11:4, pp. 5.
49 Alexander time, op cit para 48.
50 Alberth Cathi and Goldblatt  Beth “Facing the meaning of transformation : development of

an indigenous jurisprudence of equality” (1998)14 South African Journal on Human
Rights, 248, at 249.

51 Ian Currie and Johan De Waal, op.cit., pp. 232.
52 Ibid.
53 The Promotion of Equality and the Prevention of Unfair Discrimination of Act of 2000 (Act

NO 4 of 2000).
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committee in parliament. Some opposition party parties, especially the
democratic parties maintained that had never come across the term that the term
was foreign and was therefore not suitable for South Africa legal system.54 The
quest of substantive equality, the adequate corrective response to substantive
discrimination and the impact thereof, recognized but at the same time goes
beyond discriminatory prejudices and stereotypes.55 The substantive equality
approach looks into law, policies and practices and how theses operate in a
systemic manner that may or may not causes or leads to unequal and harmful
impact on individual or groups of persons. Furthermore, it addresses the
discriminatory results produced by the manner in which institution operate,
whether they have knowledge of it or not, or whether they intend the results or
not or whether it is direct or indirect.

In Harksen v Lane NO56, The South African Constitutional court has
enumerated the stapes of an inquiry into the infringement of the equality clause
as follow

1. Does the challenged law or conduct differentiate between people or
categories of people? If so, does the differentiation bear a rational connection to a
legitimate government purpose? If it does not, then there is a violation of s 9 (1).
Even if it does bear rational connection, it might nevertheless amount to
discrimination

2. Does the differentiation amount to unfair discrimination? This requires a
two-stage analysis:

i) Firstly, does the differentiation amount to “discrimination?” If it is on a
specified ground, then discrimination will have been established. If it is not on a
specified ground, then whether or not there is discrimination will depend upon
whether, objectively, the ground is based on attributes and characteristics that
have the potential to impair the fundamental human dignity of persons as human
beings or to affect them adversely in a comparably serious manner.

ii) If the differentiation amounts to “discrimination’’, does it amount to
“unfair discrimination”? If it has been found to have been on a specified ground,
then unfairness will be presumed. If on an unspecified ground, unfairness will
have to be established by the complainant. The test of unfairness focuses
primarily on the impact of the discrimination on the complainant and others in
his or her situation. If, at the end of this stage of the enquiry, the differentiation is
found not to be unfair, then there will be no violation of s 9 (3) and (4).

iii) If the discrimination is found to be unfair then a determination will have
to be made as to whether the provision can be justified under the limitation clause.

The test of enquiry such as tabulated by the South African constitution court
has adopted a substantive equality based approach. Such an approach requires
the implementation of process that will transform the entire society. As Albert
Cathi and Goldblatt Berth, had underlined:

54 Shadrack B.Gutto Equality and non-discrimination in South Africa: The political economy
of law and law-making (2001) pp. 126.

55 Ibid 128.
56 Harkse n v Lane NO 1998 (1) SA 300 (CC) para. 53.
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We understand the transformation to require a complete restructuring of the
state and society, including redistribution of power and resources along
egalitarian lines. The challenge of achieving equality within this transformation
project involves the eradication of systematic forms of domination and material
disadvantages based on race, gender, class and other grounds of inequality. It
also entails the development of opportunity which allows people to realize their
full human potential within positive social relationships.57

In one of the first cases dealing with equality under the South African
Constitution, Brink v Kitshoff (1996), Judge O’Regan described the right to
equality in the following terms:

“The policy of apartheid, in law and in fact, systematically discriminated
against black people in all aspects of social life. Black people were prevented from
becoming owners of property or even residing in areas classified as ‘white, which
constituted nearly ninety percent of the landmass of South Africa; senior jobs and
access to schools and universities were denied to them; civic amenities, including
transport systems, public parks, libraries and many shops were also closed to
black people. Instead, separate and inferior facilities were provided. The deep
scars of this appalling programme are still visible in our society. It is in light of
that history and the enduring legacy that it bequeathed that the equality clause
needs to be interpreted.58

In the case of City Council of Pretoria v Walker59 among several separate
local councils, amalgamated in terms of the LGTA into the Pretoria City Council
were two formerly black areas, Mamelodi and Atteridgeville and formerly white
suburbs, referred to as old Pretoria. Residents of Mamelodi and Atteridgeville
paid for their electricity on the basis of a “flat rate”, which is a fixed amount,
based on the average usage of electricity in their area. Residents of old Pretoria
paid for their electricity on a “metered rate”, an individual amount based on the
actual usage of electricity by the consumer. The metered rate was higher than the
flat rate. The council had started to install meters in Mamelodi and Atteridgeville
but continued to use the flat rate in those areas until all the meters were installed.

In terms of the recovery of arrears, legal action was instituted against
residents of old Pretoria only, whereas the municipality endorsed a
compassionate attitude towards the residents of Mamelodi and Atteridgeville,
which resulted in them not being sued to enforce payment of arrears in those
areas.60 Walker, a resident of old Pretoria was sued for arrears in respect of
charges for electricity provided by the municipality. He challenged the
constitutionality of the municipality’s actions in respect to its policy on the
delivery of electricity services. He was of the opinion that the council had
infringed his right to equality and that he was being discriminated against.

In this case the courts looked at whether the imposition of a flat rate for
municipal services in the former black townships, as opposed to a consumption-
based rate in areas previously reserved for whites, amounted to unfair

57 Ibid.
58 Brink v Kitshoff NO 1996 (4) SA 197 (CC) para 40.
59 City Council of Pretoriav Walker 1998 (2) SA 363 9 (CC).
60 Ibid para 4.
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discrimination. The majority of the Court held that the council differentiated
between Walker and other residents of old Pretoria and those of Atteridgeville
and Mamelodi by levying charges on a differential basis and by selectively suing
non-paying residents of old Pretoria alone. This differentiation was held to
amount to indirect discrimination on the basis of race. What then needed to be
determined was whether the discrimination was unfair. This required an
examination of the impact of the discrimination on Walker.

With regard to the cross-subsidisation and council’s failure to apply metered
rates uniformly, the Court concluded that the discrimination was not unfair.61 In
relation to selective recovery of debts, the majority held that as the impact of the
policy affected Walker in a manner comparably serious to an invasion of his
dignity the discrimination was unfair. In adopting a substantive approach to
equality, the CC looked at the evidence presented, the history involved and the
unique transitional context of local government.

The substantive equality approach, as though it seeks to resolve inequality by
taking into account the reality. This approach is not immune to criticisms. Certain
scholars consider it to be more focusing on the effects of a particular rule; thereby
the underlying structural causes of exclusion are not necessarily addressed and
are often left untouched.62 The struggle against structural forms of discrimination
is referred to as transformative equality by certain authors. Furthermore, Minow
for instance believes that while mandating special treatment marks the plaintiff
as "different" and may perpetuate the presumptions of difference that led to the
inequality. Minow argues that the dilemma of difference is not necessary or
natural, but rather proceeds from legal--and popular--conceptions. Individuals or
groups raising civil rights issues are treated by the legal system as if they were
"different," and these differences nearly always carry a stigma.

The challenge is to find a way to analyze "difference" in a way that will not
result in this dilemma. This requires understanding the characteristics that
differentiate a class without freezing the group in the classification or marking it
off as a deviation that must somehow be "dealt with." The answer, Minow
suggests, is what she calls the "social relations" approach, which does not
concentrate on the rights at stake but instead on how the interests of all parties
could be made to intersect at the point of controversy.

4. President of the Republic of South Africa v Hugo case
Hugo was imprisoned during a time which the former President, Nelson

Mandela (in the Presidential Act 17 of 1994) pardoned certain categories of
prisoners. One of these categories was all mothers in prison on 10 May 1994 with
minor children under the age 12 years. Hugo a widower and the father of a son
under the age of 12, applied for an order declaring the president Act
unconstitutional on the grounds that it discriminated unfairly against him on the
basis of gender. The majority in the constitutional Court supported that there was
reasonable discrimination against Hugo, but it was not unfair.63 The court held

61 Ibid Para 63.
62 Alexander time pp 712.
63 Hugo para 41.
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also that in the instant case the pardon was not to an individual to correct a
miscarriage of justice but to a group to confer an advantage upon them as act of
mercy. The court emphasized that in many cases equality will amount to different
treatment and that all forms of different treatment do not amount to unfair
discrimination. Mokgoro found that the President’s pardon did amount to unfair
discrimination against Hugo, but that it could not be justified in terms of section
33, limitation clause of the interim constitution. The court found that the primary
justification for the president pardon was the “interests of children”. To support
thus, the judgment relied upon the evidence of Ms Starke that mothers are,
generally speaking, responsible for the care of small children in our society.64 In a
dissenting judgment, Kriegler held that Hugo had indeed suffered unfair
discrimination. According to him, the relevant section of the presidential pardon
was inconsistent with the prohibition against gender or sex discrimination and,
because it had not been shown to be fair, it was invalid.65 In his view the notion
relied upon by the president, namely that women are to be regarded as the
primary care givers of young children, is a root cause of women’s inequality.66 He
focused on the fact that the president relied on an “inherently objectionable
generalization” for the benefit of particular group of women prisoners, and
argued that there was no suggestion in the presidential act of compensation for
wrongs of the past or an attempt to compensate for past discrimination against
women. He identified two criteria. In terms of the first, he argued that women as
a group do not benefit by the perpetuation of the stereotype and in terms of
second he noted that the fact that women suffered discrimination generally does
not mean that they suffered in the penal context. It is crucial that categorizations
are seen as expression of hierarchies, assertions of power. When characteristics
such as race and sex are used to categorize people, they do not simply distinguish
individuals, but are manifested and understood hierarchically. The court in Hugo
showed that they supported the president in releasing a group of women’s
prisoners, but in effects they also supported a certain view of sex and gender
division.67

The court accepted that the President had acted in good faith and did not
intend to discriminate unfairly and had in mind the benefit of children. The best
interest of children was thus the primary concern of the court approach. Thus, in
the best interest of children, the first question one can ask is whether the
presidential pardon differentiates between children? In this case yes, as the
president pardon was intended to protect only children whose parents are female.
The presidential pardon did not covered children under 13 years, like Hugo ‘son
whose parents are male. The second question is whether such a differentiation
bears a rational connection to a legitimate governmental purpose? None, as the
legitimate governmental purpose was to protect all children within the territory of
South Africa regardless the gender of their parents. The third question is whether

64 Hugo Para 37
65 Van Marle Karin “Equality: an ethical interpretation” (2000) THRHR 595-607 pp. 598
66 Ibid
67 Van Marle Karin “in support of revival of utopian thinking, the imaginary domain and

ethical interpretation” TSA 2002 3
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such a differentiation amount to discrimination and in which ground? Yes the
differentiation amounts to discrimination on the ground of gender of parents? In
the case of Joseph Griesmar v. Ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de la
Démocratisation,68 dealt with the issue of service credit for children being
awarded only to female civil servants in accordance with the French civil and
military retirement pension scheme. In its judgment, the European Court of
Justice (ECJ) observed that the grant of that credit was not linked to maternity
leave or to the disadvantages which a female civil servant incurred in her career
as a result of being absent from work during the period following the birth of a
child. This credit was linked to a separate period, namely that devoted to bringing
up the children. In this connection, the ECJ found that the situations of a male
civil servant and a female civil servant were comparable as regard the bringing-up
of children. In particular, the fact that female civil servants were more affected by
the occupational disadvantages entailed in bringing up children, because this was
a task generally carried out by women, did not prevent their situation from being
comparable to that of a male civil servant who had assumed the task of bringing
up his children and had thereby been exposed to the same career-related
disadvantages.

The last question one can ask is whether such discrimination amounts to
unfair discrimination. As it is mention earlier, the test of unfairness is focused on
primarily on the impact of the discrimination on the complainant and others in
his or her situation. The presidential pardon not only prevents the son of Mr
Hugo to the right parental care, but also but prevents Mr Hugo the right to be
care giver. The court in Hugo case had demonstrated that men in South African
society can compete against women, when it comes to the right to parental care.
Furthermore, the court decision had confirmed women as care giver in African
context. In the case of Konstantin Markin v Russia,69 the applicant complained of
the domestic authorities’ refusal to grant him parental leave because he belonged
to the male sex. Briefly, in this case, the applicant’s wife, Ms Z., gave birth to their
third child. On the same day a court granted her petition for divorce. The
applicant and Ms Z. entered into an agreement under which their three children
would live with the applicant and Ms Z. would pay maintenance for them. The
agreement was certified by a notary. In, this case European Court of human
rights (ECHR) had found that the the fact that only a woman whose status was
that of an employed person could take that leave, whereas a man with the same
status could not, was liable to perpetuate a traditional distribution of the roles of
men and women by keeping men in a role subsidiary to that of women in relation
to the exercise of their parental duties. The Chamber was not convinced by the
Government’s argument that the extension of the parental leave entitlement to
servicemen, where servicewomen already had such entitlement, would have a
negative effect on the fighting power and operational effectiveness of the armed
forces. Indeed, there was no expert study or statistical research on the number of

68 Konstantin Markin v Russia Application No 30078/06, Merits, 7 October 2010, at para 65.
69 Konstantin Markin v Russia, op.cit.
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servicemen who would be in a position to take three years’ parental leave at any
given time and who would be willing to do so. The Court concludes from the
above that the reference to the traditional distribution of gender roles in society
cannot justify the exclusion of men, including servicemen, from the entitlement
to parental leave. The Court agrees with the Chamber that gender stereotypes,
such as the perception of women as primary child-carers and men as primary
breadwinners, cannot, by themselves, be considered to amount to sufficient
justification for a difference in treatment, any more than similar stereotypes
based on race, origin, colour or sexual orientation.

In Hugo case, the argument was that the release of male care givers of
children under 12 would permit the release of lot of prisoners out of prison.
However, no statistics had proved such a declaration. I argue that interpretation
of president pardon based on interest of children would have leaded the court to
release Mr. Hugo who was the only caregiver of his son. Thus the denial of the
benefit of best interest of children principle on Hugo’s on had discriminated.
Thereby I argue that Hugo had indeed suffered unfair discrimination on ground
of gender.

Concluding remarks
The South Constitutional Court had adapted a substantive based equality to

address any issue related to inequality.70 This article has a purpose to raise the
question on how far a State may address the issue of past inequality. In order
words, what are limitations for such remedial measures? To avoid to answer such
question, will lead the state to what Martha Minow had called ‘’dilemma of
difference”. The continuing implementation of measures to address the past
injustices may create new discrimination and enforce stereotype. In Hugo case,
the Constitutional court had failed to focus their arguments on the presidential
pardon purposes- that were to protect the best interest of children. In focusing in
the historical context of South African society on the role of caregiver, the court
had not only prevented male the possibility of being caregivers, but also
stigmatised women as housewives.

I argue that considering the best interests of children as primary justification
of president pardon, the court would have seen the suffering of Hugo’son
deprived of his only parent. Failure to consider such an approach, led the court to
support a certain view of inequality among children of ground of gender of their
caregiver. Naturally, the law must be relevant for the society and the time and
remedial equality must accordingly be pursued, without fashion and prevailing
ideology introducing one-sided emphasis that would allow elements of inequality
to infiltrate into the struggle for equality.71 A limitation of the constitutional
concept of equality to remedial equality, whether as a value, core right or as a
description of social ideals, leads to an unjustifiable impoverishment, and thus
partial neutralization, of the constitutional text.72

70 See Hugo case;see also Minister of finance v Van Heerden  2004 (11) bclr 1125 (cc),M v
state,Pretoria City Council v Walker 1998 (2) SA 363 (CC)

71 Ibid
72 Ibid
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LICENŢIAT ROMÂN, MUNCITOR ÎN ROMÂNIA?

Daniela Vasile

Abstract: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are
endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of
brotherhood”. In a country where Schengen accession is postponed indefinitely, and Romania is
becoming more marginal in EU, after almost 24 years of the Revolution justice is still not
independent, the education system is not connected to current labor market requirements,
discrimination is pervasive in every field, we wonder whether the concept of human rights is real
or just a fantasy.

Cuvinte cheie: human rights, discrimination, education, employment, immigration.

”Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele
sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de
altele în spiritul fraternităţii”1.

„Gravele şi repetatele violări ale drepturilor omului în diferite ţări, abuzurile
şi inegalităţile frecvente în acest domeniu, ignorarea şi dispreţuirea libertăţilor
fundamentale, acte de barbarie comise împotriva fiinţei umane, încălcarea
demnităţii şi deconsiderarea personalităţii unor bărbaţi şi femei în diferite zone şi
regiuni ale lumii – toate acestea au determinat comunitatea umană să caute şi
promoveze mijloace de protcţie şi garantare a drepturilor omului şi libertăţlor
publice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional”2.

Accentul s-a pus, în primul rând, pe elaborarea şi adoptarea unui Document-
cadru, care să consacre drpturile şi libertăţile fundamentale ale omului la nivel
mondial. Astfel, s-a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor omului, în anul
1948, de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

La nivel european s-au conceput, negociat şi adoptat un număr important de
instrumente juridice prin care sunt consacrate mijloacele de protecţie şi garantare
a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Cadrul general al protecţiei şi
garantării drepturilor omului a fost stipulat prin Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului3.

Carta Socială Europeană, adoptată la Strasbourg, la 3 mai 1996 şi ratificată
de România la 3 mai 1999, care reprezintă angajamentul părţilor de a recunoaşte
„drept unul dintre principalele obiective şi responsabilităţi realizarea şi
menţinerea celui mai ridicat şi stabil nivel posibil de ocupare a forţei de muncă”4.
Carta sipulează, în acelaşi timp, dreptul la condiţii de muncă echitabile5, dreptul

 Absolvent master Drept Internaţional şi Comunitar, U.C.D.C. Bucureşti, 2007.
1 Articolul 1, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a

Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948.
2 Dumitru Mazilu, Dreptul internaţional public, volumul 1, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001,

pp. 318.
3 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la

Roma, la 4 noiembrie 1950 şi intrată în vigoare la 3 septembrie 1953. România a ratificat Convenţia
şi Protocoalele sale adiţionale la 31 mai 1994.

4 Articolul 1, Carta Socială Europeană.
5 Ibidem, articolul 2.
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la securitate şi la igiena în muncă6, dreptul la o salarizare echitabilă7, dreptul
sindical8, dreptul la negociere colectivă9, dreptul copiilor şi al tinerilor la
protecţie10, dreptul lucrătorilor la protecţia maternităţii, dreptul la orientare
profesională, dreptul la protecţia sănătăţii, dreptul la securitate socială, dreptul la
asistenţă socială şi medicală, dreptul de a beneficia de servicii sociale, dreptul
lucrătorilor migranţi şi al famiilor lor la protecţie şi asistenţă, dreptul persoanelor
vârstnice la protecţie socială, dreptul la protecţie în caz de concediere, dreptul la
deminitate în muncă, dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii sociale,
precum şi alte drepturi sociale de mare importanţă, cum sunt cele privind
protecţia persoanelor cu handicap, stipulate în Carta Socială Europeană11.

În România, articolul 16 din Constituţia acestui stat prevede următoarele:
”cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări12.

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului nu au suportul material
necesar în toate ţările, în consecinţă oamenii nu se pot bucura de aceste drepturi
şi libertăţi13. Cu toate că orice persoană are dreptul la învăţătură, iar învăţământul
trebuie să fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte învăţământul elementar şi
general. ”Învăţământul elementar trebuie să fie obligatoriu. Învăţământul tehnic
şi profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învăţământul superior
trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe bază de merit”14, accesul la
educaţie este permis în funcţie de resursele materiale de care dispune fiecare om
şi de societatea în care trăieşte.

“Oamenii nu se nasc ceea ce sunt, ci devin ceea ce sunt ca produs al mediului
înconjurător”, iar nenorocirea în societate se datorează imperfecţiunilor legilor şi
”împărţirii prea inegale a bogăţiilor”15.

Toţii marii gânditori ai lumii au demonstrat că cel mai important drept al
omului este dreptul la viaţă, dreptul la un trai decent, la o existent civilizată
pentru fiecare om. Sărăcia este unul dintre cele mai grave fenomene, care prin
consecinţele sale ”aduce multe fiinţe umane în pragul disperării”16, extinzându-se
într-un ritm galopant, cuprinzând localităţi şi chiar regiuni întregi în unele ţări şi
în unele zone ale lumii, în special în Africa şi Asia.

6 Ibidem, articolul 3.
7 Ibidem, articolul 4.
8 Ibidem, articolul 5.
9 Ibidem, articolul 6.
10 Ibidem, articolul 7.
11 Dumitru Mazilu, op.cit., pp. 323.
12 Articolul 16, Constituţia României, Publicată în monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din

31/10/2003.
13 Dumitru Mazilu, Drepturile omului – concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Ediţia a

II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, pp.8.
14 Articolul 26, alin. 1, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
15 Claude Adrien Helvetius, Despre om, facultăţile sale intelectuale şi educaţia sa,

http://www.britannica.com/search?query=8.Helvetius,%20Claude%20Adrien.
16 Dumitru Mazilu, Dreptul internaţional public, volumul 1, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001,

pp. 395.
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Cu toate că ”toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în
drepturi”17, discriminarea a fost mereu şi rămâne cel mai grav act de încălcare a
drepturilor omului. În conformitate cu definiţia Naţiunilor Unite
”comportamentele discriminatorii pot lua multe forme, dar toate implică o
anume formă de excludere sau respingere sau de tratament inegal”. În multe ţări
au existat şi încă există chiar legi discriminatorii.

În România, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere,
restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată,
precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice18. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a facut progrese
semnificative în primul său an de activitate, iar deciziile pe care le-a adoptat
pentru sancţionarea cazurilor de discriminare au reprezentat o importanta
demonstrare a autorităţii sale. Noi prevederi legislative au fost adoptate pentru
clarificarea responsabilităţilor sale, acestea fiind necesare în continuare. O mai
mare transparenţă este necesară în realizarea activităţilor CNCD.

Statistica prezentată de Eurostat plasează România pe ultimul loc în Europa
şi din punctual de vedere al populaţiei cu studii superioare, concurată doar de
Italia, cu 13,8%. Evident, în ritm şi cu efecte în nivelul de trai şi forţa economică,
cei mai mulţi absolvenţi de studii superioare sunt în ţările nordice, care au mai
toate procente care trec de 30%, cel mai mare procent, 34,7%, fiind în Marea
Britanie, ţară care şi-a mutat centrul de greutate al economiei de la industrie
către servicii, în special cele financiare, care necesită forţă de muncă foarte
pregătită. Prin urmare, România are pe lângă problema calitativă a educaţiei şi
una cantitativă, baza de selecţie a viitoarelor elite fiind redusă19.

Pe de altă parte, stăm destul de bine din punctul de vedere al ponderii
populaţiei cu studii primare: 30,2% în România, 69,1% în Portugalia, 49% în
Spania şi 47% în Italia, media UE fiind de 31,3%20.

Daca am judeca situaţia doar din acest punct de vedere, am putea spune că
numărul studenţilor ar trebui să crească, nu să scadă, însă în România ultimilor
15 ani, universităţile au mărit numărul de locuri fără să ţină cont de capacitatea
economiei de a absorbi numărul mare de absolvenţi. Astfel, s-a ajuns ca o parte
dintre absolvenţi să presteze activităţi ce nu presupun studii superioare, aici
intervenind discriminarea într-una dintre cele mai pure forme ale ei. De aceea

17 Articolul 1, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
18 Legea Nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului

nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, act publicat în
Monitorul Oficial nr. 626 din 20 iulie 2006.

19http://www.businesscover.ro/08-05-2013-criza-elitelor-in-romania-doar-136-din-
populatie-are-studii-superioare/, 8 mai 2013.

20http://businessday.ro/07/2011/cati-romani-au-studii-superioare-si-cum-stam-in-
comparatie-cu-alte-tari/, 1 iulie 2011.
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aproape 4.000 de absolvenţi erau înregistraţi ca şomeri în luna iunie, informează
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)21.

“Lucrătorii au dreptul de a circula în mod liber în cadrul Uniunii. Orice
discriminare pe motiv de naţionalitate, între lucrătorii statelor membre, în ceea
ce priveşte angajarea, remunerarea şi celelalte condiţii de muncă este interzisă”22.

Numărul românilor care au migrat pentru un loc de muncă a crescut exploziv
după aderarea la Uniunea Europeană, estimările efectuate la nivel european
arătând că un număr de aproximativ 2,1 milioane de români lucrează în alte state
membre ale UE, conform proiectului Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă 2013 - 202023.

Principalele state de destinaţie ale romanilor plecaţi pentru muncă în UE
sunt Italia - 890.000 persoane, Spania - 825.000 persoane, si Germania -
110.000 persoane.

Într-o ţară în care aderarea la Schengen se amână pe termen nedefinit, iar
România devine tot mai marginală în UE, justiţia după aproape 24 de ani de la
Revoluţie nu este încă independentă, sistemul de învăţământ nu este conectat la
cerinţele pieţii actuale a muncii, discriminarea este omniprezentă în fiecare
domeniu de activitate, ne întrebăm dacă noţiunea de drepturi ale omului este
reală sau este doar o fantasmă.
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COMUNICAREA LA COPILUL DE VÂRSTĂ
ŞCOLARĂ MICĂ CU CES1

Tudor Marin,

Carmen Rîureanu

Abstract: Întârzierile constante în dezvoltarea limbajului la unii copii sunt determinate de
cele mai multe ori de organizarea deficitară a îngrijirii şi educaţiei copilului în primii ani de viaţă,
de o insuficientă comunicare verbală a adulţilor cu copiii. Iată de ce este important ca profesorii
pentru învăţământul primar şi preşcolar (învăţătorii, educatoarele) şi părinţii să cunoască
temeinic particularităţile stadiale şi individuale dar şi factorii dezvoltării limbajului copilului din
cea mai fragedă vârstă;numai în acest context se pot asigura condiţii cât mai favorabile pentru
un parcurs normal de dezvoltare a copilului.

Cuvinte cheie: copiii cu CES, tulburări de limbaj, logopedie, comunicare.

I Abordări teoretice
„Limba este întâiul mare poem al unui popor” a spus Lucian Blaga. Limbajul

uman – care, din perspectiva ştiinţei contemporane, devine cel mai important
mijloc de relaţie între conştiinţa şi realitatea obiectivă, instrument al cunoaşterii,
al creaţiilor valorilor cultural-morale şi al transformării naturii, constituie unul
dintre cele mai complexe fenomene psihosociale. El reprezintă actul fundamental
de legitimare a omului şi de situare a sa pe scara evoluţiei şi progresului materiei
vii.

Este unanim acceptat că între limbaj si învăţare există un raport biunivoc şi
imposibil de separat. Deşi se fac eforturi multiple pentru remedierea dificultăţilor
de citit-scris, totuşi sunt copii cu tulburări de limbaj care sunt dificil de catalogat
şi definit. Sfârşitul de secol XX a adus clarificări ce ţin de o înţelegere mai bună a
învăţării limbajului. „Aptitudinea de comunicare decurge din cea de stăpânire a
cunoştinţelor, iar asimilarea şi utilizarea limbajului sunt văzute ca un proces
dinamic de elaborare a ipotezelor, proces în cadrul căruia elevul care stăpâneşte
bine limbajul face apel la experienţa trecută şi la indicaţiile rezultate din contextul
semantic, sintactic, morfologic, fonologic şi nonverbal”2.

În primele clase ale învăţământului primar s-a observat că foarte mulţi copii
cu dificultăţi de învăţare au şi tulburări de limbaj .Manifestările, tulburările de
limbaj sunt foarte diverse şi de multe ori se manifestă fără să ne dăm seama.
Problemele de limbaj se întâlnesc atât la copiii cu probleme de înţelegere privind
orice disciplină de învăţământ, precum şi la elevii care au probleme de dezvoltare
socio-afectivă.

Limbajul din perspectivă ştiinţifică nu mai trebuie văzut ca un „ansamblu de
aptitudini distincte ce trebuie achiziţionate separat, ci trebuie considerat ca un

1 Copiii cu CES – copiii cu cerinţe educative speciale
 Lect. univ. dr., Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe ale

Educaţiei.
 Prof. logoped, Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 Giurgiu.
2 Asociaţia Reninco România, 1899, Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe

educative speciale, Bucureşti.
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sistem de componente integrate”². S-a constatat că interacţiunea dintre sensul,
forma şi utilizarea limbajului furnizează un cadru de referinţă util pentru
cunoaşterea mai bună a elevului cu tulburări de limbaj, natura dificultăţilor sale
şi modul in care acestea influenţează modul de învăţare.

Considerăm că reuşita şcolară ţine foarte mult de sensul, forma şi utilizarea
limbajului, de aceea acestea trebuie văzute în interacţiune permanentă. Sensul
reprezintă de fapt semnificaţia unui mesaj vorbit sau scris, ca atare din această
perspectivă copilul surprinde semnificaţia cuvintelor şi interrelaţia dintre ele. Din
perspectiva formei, limbajul poate fi structurat pe trei componente:

a. fonologia adică sunetele şi secvenţele de sunete permise de limbaj;
b .morfologia care ne indică cea mai mică unitate cu semnificaţie lingvistică,

de la rădăcină până la inflexiunile de pronunţie care pot modifica semnificaţia;
c. sintaxa adică regulile ce stabilesc ordinea cuvintelor şi alcătuirea frazelor.
Utilizarea limbajului pune în evidenţă caracteristicile contextuale şi cuprinde

funcţiile şi motivarea lingvistică, manevrarea formelor limbajului în raport de
situaţiile lingvistice sau nelingvistice precum şi normele convenţionale de
conversaţie sau discurs.

Metodele pentru dezvoltarea limbajului şi implicit a gândirii din perspectiva
copiilor cu CES, pot fi grupate în metode generale, metode pentru dezvoltarea
vocabularului, lectura cu voce tare, ortografia vizuală, recunoaşterea cuvintelor
etc.

Metodele generale sunt: metoda Stauffer (metodă de învăţare a lecturii prin
rezolvarea problemelor în grup), metoda Giasson (învăţarea lecturii bazată pe
utilizarea diferenţelor funcţionale ale limbajului), metoda colectivă Dorsey
Hammond (elevul pentru a înţelege ceea ce citeşte are nevoie de tehnici speciale),
metoda întrebărilor/ReQuest (elevii învaţă să pună întrebări pentru a înţelege
singuri ce s-a citit), metoda textelor cu capcane (elevul trebuie să completeze un
text lacunar şi să justifice alegerea cuvintelor utilizate), metoda cadrului semantic
(asigură înţelegerea lecturii prin organizarea vizuală a informaţiilor), metoda
lecturii dirijate (creează posibilităţi să se raporteze la ce au citit).

Metodele pentru dezvoltarea vocabularului sunt orientate spre vocabularul
oral, pe utilizarea tabelelor privind ideile achiziţionate prin lectură şi prin
schematizare.

Lectura cu voce tare asigură atât comunicare cât şi evaluare, reprezentând un
melanj între limbajul oral şi cel scris.

Metoda recunoaşterea cuvintelor poate fi pusă în evidenţă prin exerciţii de
fonetică şi de analiză structurală.

II Abordări acţional-pragmatice
Însuşirea limbajului este o activitate care presupune un efort îndelungat din

partea individului. Pentru formarea şi perfecţionarea deprinderii de exprimare
corectă în limba maternă este nevoie, de multe ori, de mulţi ani de exersare a
comunicării.

În cadrul activităţii de Comunicare în limba română/maternă, obiectivele
pentru dezvoltarea comunicării verbale a elevilor cu CES sunt:

a) Obiectivul global:
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- dezvoltarea si stimularea posibilităţilor de exprimare corectă a elevilor.
b) Obiective particulare:

- dezvoltarea auzului fonematic (vizând perceperea şi pronunţarea
corectă a vocalelor, a consoanelor- în diferite poziţii-, a silabelor, a diftongilor şi a
grupurilor de sunete, precum şi deprinderea de a le intona corect şi de a face
pauzele necesare în timpul vorbirii);

- corectarea defectelor de vorbire, specifice vârstei, precum şi ale unor
copii ce prezintă dificultăţi de pronunţie mai accentuată;

- îmbogăţirea, precizarea, fixarea şi activizarea vocabularului (se face
concomitent cu însuşirea noilor cunoştinţe şi cu fixarea acestora la nivelul fiecărei
grupe de elevi în funcţiei de greutăţile întâmpinate; accentul se pune pe folosirea
unui material intuitiv adecvat şi accesibil în efectuarea exerciţiilor pentru
perfecţionarea limbajului);

- formarea deprinderilor de vorbire dialogată, exprimarea în propoziţii
simple apoi dezvoltate, a gândurilor, ideilor, sentimentelor.

Întârzierile constante în dezvoltarea limbajului la unii copii sunt determinate
de cele mai multe ori de organizarea deficitară a îngrijirii şi educaţiei copilului în
primii ani de viaţă, de o insuficientă comunicare verbală a adulţilor cu copiii. Iată
de ce este important ca profesorii pentru învăţământul primar şi preşcolar
(învăţătorii,educatoarele) şi părinţii să cunoască temeinic particularităţile
stadiale şi individuale dar şi factorii dezvoltării limbajului copilului din cea mai
fragedă vârstă;numai în acest context se pot asigura condiţii cât mai favorabile
pentru un parcurs normal de dezvoltare a copilului.

Succesele înregistrate în dezvoltarea limbajului sunt strâns legate de faptul
că spre sfârşitul perioadei antepreşcolare copilul încearcă să redea în vorbire nu
numai ceea ce se petrece cu el în momentul prezent, ci şi fapte care se referă la
experienţa anterioară sau urmează să se întâmple în viitor.

Omisiunea, inversiunea sau substituirea sunt frecvent întâlnite la
preşcolari şi într-o mică măsură la cei din clasa pregătitoare şi chiar clasa întâi;
clasa pregătitoare credem că poate elimina aceste deficienţe din perspectiva
copiilor cu o dezvoltare normală. Pentru copii cu CES, sub influenţa activităţii
instructiv-educative desfăşurate de logoped, pronunţia copiilor se corectează
treptat, ajungându-se ca toţi copiii de 7 ani să aibă o pronunţie în general corectă.

În vederea remedierii acestor deficienţe se recomandă diferite exerciţii care
presupun, în principal, pronunţarea sunetelor respective în diferite poziţii (la
început, la mijloc sau la sfârşit de cuvânt), punerea în contrast a sunetelor
asemănătoare, la diferenţierea cărora contribuie şi sensurile diferite ale
cuvintelor care le conţin ori jocurile de cuvinte.

În decursul anilor de preşcolaritate, sub influenţa cerinţelor crescânde ale
activităţii care implică comunicarea, limbajul copilului înregistrează progrese
rapide sub diferite aspecte: fonetic, lexical, gramatical. Apar şi se dezvoltă funcţii
şi forme noi ale limbajului, care devine mai închegat, mai coerent. În vorbire
totuşi se manifestă de multe ori omisiuni de sunete, înlocuiri: r cu l (laţă-raţă,
plimăvară-primăvară, jucălii-jucării) sau a sunetului c cu g (mângare),
dezacorduri, omiterea articolului hotărât (elevu vine....).
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La vârsta de 6-7 ani apare fenomenul legat de particularităţile specifice
limbajului oral la elevii dezvoltaţi normal; el constă în posibilitatea de a realiza
exprimări explicite. Pe lângă aceste particularităţi normale, în dezvoltarea vorbirii
copiilor mai pot să apară unele tulburări care au tendinţa să se stabilizeze sau să
se agraveze. Aceste tulburări le numim deficienţe de vorbire şi ele pot apărea:

- la unii copii cu deprinderi greşite de vorbire, cauzate sau susţinute de o
educaţie lacunară sau incompetentă;

- la unii copii care au un ritm mai lent de dezvoltare, apare tendinţa de
persistenţă a anumitor deficienţe de exprimare, cu precădere de pronunţie sau
agramatisme;

- la unii copii care manifestă tulburări patologice ale limbajului.

Metodele şi procedeele abordate de cadrul didactic trebuie să fie cât mai
variate, constând în exerciţii şi jocuri didactice, specifice muncii de corectare,
care să fie integrate raţional în activităţile instructiv-educative desfăşurate în
şcoală. Numai în cazul în care această corectare indirectă se dovedeşte ineficientă,
se vor folosi metode speciale de corectare individuală a deficienţelor de
vorbire(cu certitudine trebuie consultat logopedul sau profesorul de sprijin).

Un lucru foarte important de care trebuie să ţinem seama atunci când
organizăm exerciţii de corectare a vorbirii copiilor, este acela că nu trebuie să
atragem în nici un fel atenţia clasei asupra copiilor care prezintă deficienţe de
vorbire, exerciţiile sugerate se efectuează cu toată clasa. Este cu totul inoportună
solicitarea repetată, supărătoare, a acestor copii în mod special de a-şi corecta
vorbirea; este, de asemenea, contraindicată discuţia despre deficienţele de vorbire
(cu clasa sau părinţii celorlalţi copii) în prezenţa copilului în cauză.

Se ştie că asemenea greşeli tactice pot avea efecte inhibitorii asupra
psihicului copiilor cu deficienţe de vorbire, determinând negativismul verbal
(refuzul de a vorbi) sau chiar mutism (imposibilitatea de a mai vorbi) sau
bâlbâiala.

Întrucât este mai uşor să prevenim decât să tratăm asemenea
deficienţe, se solicită din partea cadrului didactic pentru
învăţământul preşcolar şi primar atât tact cât şi competenţă
psihopedagogică, coroborate cu asigurarea unui climat adecvat în
cadrul colectivului, evitând ridiculizarea copiilor aflaţi în dificultate a
limbajului.

Este cunoscut faptul că la vârstă primelor clase primare limbajul copiilor
înregistrează însemnate modificări, atât calitative cât şi cantitative. Acesta se
perfecţionează sub aspect fonetic, volumul de cuvinte deşi este relativ bogat se
dezvoltă, copiii folosesc în exprimarea orală forme corecte din punct de vedere
gramatical, stăpânesc bine şi foarte bine semnificaţia multor cuvinte, creşte
gradul de generalitate al cuvintelor-noţiuni, dispun de multe posibilităţi pentru
nuanţarea exprimării.

Alături de limbajul situativ se dezvoltă limbajul contextual, care duce la
creşterea funcţiei intelectuale a limbajului, la apariţia unor elemente de
planificare a activităţilor pe plan mental, cuvântul poate regla întreaga activitate a
copiilor.
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Pentru activităţile de dezvoltare a vorbirii copiilor cu CES se
prevăd următoarele obiective (lipsa acestora conduce la un început de
discriminare):

- perceperea şi pronunţarea clară şi corectă a tuturor sunetelor şi grupurilor
de sunete ale limbii române integrate în cuvinte;

- dezvoltarea capacităţii de diferenţiere perceptiv – fonematică a sunetelor
şi grupurilor de sunete situate în poziţii diferite în structura cuvântului (iniţiale,
mediale, finale) în vederea pregătirii pentru însuşirea citirii şi scrierii;

- îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv, ca urmare a experienţei cognitive
proprii şi a transferului de informaţii în comunicarea dintre copii în colectivitatea
şcolară şi dintre adulţi şi copii în grădiniţă, şcoală, familie, în mediul social;

- explicarea semnificaţiei unor cuvinte noi, în forme accesibile înţelegerii
copiilor;

- consolidarea deprinderii de a despărţi cuvintele în silabe şi silabele în
sunete;

- formarea spiritului de observaţie şi a priceperii de a selecta şi exprima cât
mai multe cuvinte care încep cu un anumit sunet sau cu o anumită silabă;

- îmbogăţirea şi precizarea sistemului de noţiuni cu caracter generalizator
(categorii de obiecte, fiinţe, fenomene, ocupaţii şi meserii ale oamenilor, mijloace
de transport şi de locomoţie etc.), stimularea gândirii copiilor de a exemplifica
noţiunile însuşite prin cât mai multe exemple concrete adecvate;

- consolidarea priceperilor şi deprinderilor de exprimare orală, corectă, în
structuri gramaticale mai ample, în propoziţii şi fraze;

- cultivarea vorbirii adresative, reproductive, a dialogului în comunicare, în
convorbirile dintre copii, între adult şi grupuri de copii, între copii şi adult;

- stimularea imaginaţiei, creativităţii copiilor în exprimarea orală;
- dezvoltarea capacităţii perceptive, la nivelul analizatorului auditiv, în

scopul discriminării sunetelor simple şi compuse specifice limbii române;
- stimularea şi exersarea proceselor intelectuale, a operaţiilor gândirii

(analiză-sinteză, abstractizare, generalizare) implicate în articularea structurilor
lexicale şi gramaticale;

- stimularea forţei cognitive şi a limbajului prin fixarea şi exprimarea
noţiunilor cu grade de generalitate variate, ce reflectă clase de obiecte, fiinţe,
fenomene, relaţii, etc.;

- îmbogăţirea permanentă a vocabularului, activizarea fondului lexical şi
valorificarea acestuia în contexte variate;

- formarea şi perfecţionarea laturii gramaticale a limbajului, a capacităţii de
a exercita controlul vorbirii sub aspectul morfologic şi sintactic reflectat în
construcţia propoziţiilor şi frazelor utilizate în toate formele de exprimare
(enunţiativă, adresativă, interogativă, apelativă, exclamativă, etc.).

- formarea şi fixarea deprinderilor de exprimare corectă, atât oral cât şi
grafic;

- formarea vorbirii coerente, fluente, expresive, adecvate la context, prin
modelarea laturii sonore a limbajului;

- mărirea capacităţii de alternare a formelor de comunicare verbală,
nonverbală (mimică, pantomimică) şi scrisă;
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- cultivarea sentimentelor de preţuire şi dragoste faţă de frumuseţea şi
armonia limbii române, faţă de creaţiile literare pentru copii, de folclorul
românesc şi respectarea specificului minorităţilor naţionale/etniilor.

În cadrul desfăşurării tuturor activităţilor formale (din clasă/ şcoală) şi
nonformale, pe lângă obiectivele specifice fiecărei arii curriculare/disciplinelor de
învăţământ (de a observa, de a modela, de a înţelege), este necesar se realizează
totodată şi anumite sarcini legate de însuşirea limbii materne. De exemplu, prin
activităţile de observare, lectură după imagini, munca în grădina şcolii, pe lângă
scopul principal al acestora de a propune copiilor noi cunoştinţe şi de a forma
deprinderi/abilităţi sugerăm îmbogăţirea/dezvoltarea vocabularului copiilor cu
diferite şi utile cuvinte noi. Tot prin intermediul observărilor, copiii dobândesc
cunoştinţe elementare despre unele fenomene din natură legate de succesiunea
anotimpurilor (căderea frunzelor, ploaia, ceaţa, topirea zăpezii), îşi lărgesc, îşi
precizează şi îşi activează în mare măsură vocabularul. Ei află continuu cuvinte
noi şi folositoare, care denumesc fenomene, lucruri, plante, animale, trăsăturile
lor, medii de viaţă caracteristice.

În cadrul activităţilor/lecţiilor de matematică şi explorarea mediului din aria
curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii” copiii/elevii reactualizează şi
amplifică cantitativ şi calitativ reprezentările şi cunoştinţele însuşite în cadrul
activităţilor din grădiniţă;prin limbaj şi gândire se pun bazele formării unor
noţiuni de a opera analize, sinteze, comparaţii, abstractizări şi generalizări. Copiii
cu CES pot gândi corect şi adecvat vârstei lor.

În afară de aceste activităţi există şi activităţi speciale pentru dezvoltarea
vorbirii: activităţile pe bază de ilustraţii, jocurile didactice, convorbirile,
memorizările, povestirile, repovestirile, povestirile create de copii etc.

În aceste activităţi consacrate limbii române/materne se realizează unele
sarcini referitoare la dezvoltarea vorbirii copiilor:

- precizarea şi fixarea noilor cuvinte;
- activizarea vocabularului;
- formarea vorbirii corecte, coerente şi expresive.
Astfel, în jocurile didactice cu material sau orale, în care copilul trebuie să

denumească, să descrie, să compare obiecte, se precizează şi se fixează atât
cuvintele noi, cât şi cele însuşite în activităţile anterioare.

Activităţile de convorbire constituie, de asemenea, un mijloc potrivit pentru
activizarea vocabularului deoarece copiii trebuie să expună, prin cuvinte adecvate
şi într-o formă gramaticală corectă, cunoştinţe însuşite anterior despre
anotimpuri, despre plante, animale etc.

Prin activităţile de povestire se realizează îmbogăţirea vocabularului cu unele
expresii literare, cu expresii din folclorul nostru. Şcolarii trebuie învăţaţi să
povestească clar, nuanţat, cu intonaţia cerută de sensul celor spuse. Copiii cu CES
pot avea o imaginaţie bună.

Povestirile create de copii sunt un important mijloc, atât pentru activizarea
vocabularului, cât şi pentru formarea deprinderii de a exprima ceea ce au gândit,
ceea ce au creat, prin cuvinte clare, variate, adecvate, într-o formă corectă, în
propoziţii clare şi bine constituite.
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O activitate folosită destul de des, cu scopul de a forma dicţia copiilor şi
expresivitatea lor, este memorizarea. Copiii cu CES pot avea o memorie foarte
bună.

Important în asemenea activităţi este nu atât faptul memorizării rapide a
unor versuri, cât mai ales înţelegerea, trăirea conţinutului lor. În felul acesta
copilul poate recita expresiv, poate reda cu fidelitate acele gânduri, sentimente pe
care le-a exprimat autorul prin versurile sale.

În dezvoltarea vorbirii copiilor/copiilor cu CES, profesorul foloseşte, în
cadrul observărilor individuale, diferite exerciţii de vorbire. Acestea se folosesc
mai ales pentru „a deprinde pe copii să-şi exprime dorinţele prin cuvinte
potrivite, nu prin gesturi sau printr-un singur cuvânt.”3

De asemenea, şi alte împrejurări şi situaţii sunt folosite în scopul de a ajuta
copilul să-şi însuşească limba română/maternă. Astfel, în jocuri, la masă, în
pauză, adică ori de câte ori este nevoie să li se vorbească copiilor, sau când copiii
discută între ei, există posibilitatea ca profesorul să le arate cum să se adreseze
unul altuia, sau să le corecteze eventualele greşeli de exprimare. Atenţie la
discriminări de orice fel.

Prin urmare, în vederea însuşirii limbii române /materne de către copii, se
folosesc atât activităţile speciale, cât şi celelalte activităţi, ca şi întreaga muncă pe
care învăţătorul o desfăşoară zi de zi cu copiii. Toate aceste mijloace folosite în
mod metodic contribuie din plin la însuşirea limbii române/ materne de către
şcolari însă, prezintă şi marele dezavantaj că artificializează situaţia reală prin
izolarea acţiunii unor variabile din contextul lor. Experimentul natural se
desfăşoară într-o ambianţă instructiv-educativă (în clasă, în laboratorul şcolar, în
atelierul şcolar).

Jocul didactic constituie mijlocul eficient de cunoaştere a următoarelor
repere:

-dacă se exprimă liber, dezinvolt sau prezintă o timiditate excesivă;
-stadiul evoluţiei vocabularului;
-răspunde corect la întrebarea pusă de în profesor sau se bâlbâie, îşi găseşte

cu greu cuvintele care să se constituie într-un răspuns;
-alcătuieşte propoziţii pe baza unui cuvânt care denumeşte imaginea unei

ilustraţii.
Folosind jocurile didactice în activităţile cu copiii se accentuează latura

formativă şi aplicativă a procesului instructiv-educativ în şcoală, potrivit căruia
pregătirea copilului pentru activitatea de tip şcolar constă în:

-dezvoltarea limbajului şi comunicării;
-dezvoltarea operaţiilor gândirii, a unor capacităţi intelectuale implicate în

actul cunoaşterii şi al învăţării propriu-zise;
-formarea deprinderilor de muncă intelectuală;
-însuşirea unor trăsături moral-voliţionale care susţin efortul solicitat de

şcoală şi asigură integrarea în colectivitate.

3 F. Andreescu, F. Bălaşa, N. Taiban, M. Ţurcaş, E. Varzari, Manual de pedagogie pentru
clasa a XI-a, Licee pedagogice de educatoare, E.D.P., Bucureşti, 1979.
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Prin intermediul jocurilor didactice de cunoaştere şi dezvoltare a vorbirii se
poate realizat o mare parte din problemele educaţiei intelectuale,dar şi de
eliminare a deficienţelor de limbaj. Având un rol mai mic în privinţa transmiterii
noilor cunoştinţe, jocurile didactice pot contribui pe larg la precizarea,
consolidarea, adâncirea, sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre societate,
natura şi mediul ambiant apropiat, despre om şi activităţile lui, despre obiectele
lumii înconjurătoare.

Obiectivele educaţiei intelectuale se pot realizat prin dezvoltarea proceselor
psihice (senzaţii şi percepţii, memorie, imaginaţie, atenţie şi în mod deosebit a
gândirii, cu operaţiile ei: analiză, sinteză, comparaţie, generalizare,
abstractizare),dar şi a limbajului impulsionând trecerea copiilor de la o gândire
intuitiv-concretă, preoperatorie, la o gândire dacă se poate operatorie, necesară
pentru orientarea în sistemele complexe de cunoştinţe din şcoală. Copiii cu CES
pot fi recuperaţi.

În scopul pregătirii copiilor pentru însuşirea citirii se pot folosi jocurile
didactice pentru dezvoltarea vorbirii şi comunicării sub toate aspectele: fonetic,
lexical, gramatical, fluiditate, chiar expresivitate cu accent permanent pe
dezvoltarea auzului fonematic, îmbunătăţirea percepţiei analitice, formarea
priceperii şi deprinderii de a distinge cuvintele în propoziţie şi a pronunţa corect
sunetele, capacitatea de a analiza şi sintetiza cuvintele, formarea unor propoziţii
închegate, folosirea corectă a raporturilor gramaticale.

În „Planul – cadru de învăţământ pentru învăţământul primar”(Ordinul
nr.3371/12 martie 2013) la aria curriculară„Consiliere şi orientare”apare
disciplina „Dezvoltare personală”cu 2 ore/clasa pregătitoare, 1 oră/clasa întâi şi 1
oră/clasa a II-a (disciplină din trunchiul comun).

Competenţele generale pentru această disciplină vizează:
- manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă

de sine şi faţă de ceilalţi:
- exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi;
- utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar.
Competenţele specifice şi conţinuturile de învăţare nu pot fi realizate decât

prin dezvoltarea limbajului şi a gândirii. Pentru copiii cu CES orele alocate sunt
de o importanţă covârşitoare.

III. În loc de concluzii.
Întrucât una din funcţiile importante ale limbajului este cea reglatorie şi

autoreglatorie s-a observat la copiii cu CES diminuarea acesteia, ceea ce conduce
la reducerea încrederii în forţele proprii. În acest context, apare o stare de
încordare, nelinişte şi chiar anxietate din teama că pot lăsa o impresie
nefavorabilă asupra celor din jur.

Reuşita privind copiii cu CES trebuie să vizeze obiective ca4:
- ,,crearea unui tonus pozitiv pentru activitate şi pentru antrenarea în

procesul comunicării;
- restabilirea încrederii subiectului în forţele proprii

4 Verzea Florin Emil, Introducere în psihopedagogia specială şi asistenţa socială, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2002.
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- formarea convingerii că tulburările de limbaj nu presupun deficit de
intelect

- conştientizarea faptului că tulburările de limbaj au un caracter temporar
şi ele pot fi înlăturate printr-o terapie logopedică adecvată

- crearea convingerii că tulburările de limbaj odată corectate nu constituie o
frână în dezvoltarea ulterioară a subiecţilor”.

Considerăm ,,comunicarea un fenomen deosebit de complex”5, iar implicarea
ei în toate domeniile vieţii sociale şi economice ne invită la tratarea acesteia cu
maximă responsabilitate. Din această perspectivă, orice copil cu CES prin
instruire poate deveni un copil normal.
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THE HIDDEN DISCRIMINATION WITHIN INTERNATIONAL
COOPERATION

A CASE STUDY: THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING
THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY

ROAD (ADR)

Monica Diana Stanciu

Abstract: The current paper aims to highlight the fact that the action or lack of action of the
states which are contracting parties or of the international organisations in the amendment or the
in corpora acceptance of the dispositions in international agreements concluded in international
cooperation can hide or introduce discriminatory criteria.

Keywords: Discrimination, international cooperation, agreement, directive, official
languages.

Background
The beginning of the 21st century is powerfully marked by the effects of

globalization, which was defined by one of the Nobel Prize Economy winners as
“...the closer integration of the countries and peoples of the world which has been
brought about by the enormous reduction of costs of transportation and
communication, and the breaking down of artificial barriers to the free flow of
goods, services, capital, knowledge and (to a lesser extent) people across
borders.”1

In the context of the „transport revolution”2 which is determined not
necessarily by the reduction of the costs of this activity, but by the substantial
increase in industrial productivity and by the offer of goods and services at
competitive prices on the market, which are supplied by the countries with a
developing economy due to lower price of labour.

One of the industries which had the most dynamic development during the
past 50 years, chemical industry is the source of approximately 90% of the goods
that are regulated under the European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). This
industrial sector will face major changes in terms of the relocation of productive
facilities, in the years to come, due to globalization and the political decisions in
respect of the environmental protection taken in developed countries. Thus,
many of the countries of manufacture will be outside Europe, and transport
routes of these products will change radically.

 PhD. Candidate, The Police Academy „Alexandru Ioan Cuza”,
monica_d_stanciu@yahoo.com

1 J. Stiglitz, Globalization and its Discontents (2002:9-10), in Jennifer A. Westaway,
Globalisation, Transnational Corporations and Human Rights - A New Paradigm (August 16,
2011). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1910465 or

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1910465 , accessed 08.09.2013
2 Mario G. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi

extraeuropean, translation and edition coordintation Prof. univ. dr. Mihail-Constantin Eremia, All
Beck Publishing House, Bucharest, 2005, p. 1



291

Moreover, “in the contemporary era, huge and complex business, which are
developed on a large time scale, are shaping the real dimension of international
commerce”3 and I think it is the duty of the lawyer involved in regulation to act in
order to eliminate the distance between real economy and the law4, especially to
avoid the introduction of disturbances and discriminating elements (e.g.: a non-
discriminative regime for the access to the market.”

I have described briefly the economic and political context in which the
production and transport of dangerous goods are performed, and I would like to
mention that after the Second World War, in the 1950’s, under the auspices of the
United Nations, a series of activities were put in place in order to draft international
agreements that govern international carriage of dangerous goods by road and inland
waterways. These efforts materialized in 1957 in the conclusion, at Geneva, of the
European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road (ADR). I will not present in this paper the technical
and legal details with regard to the ADR Agreement, but I will highlight only the fact
that we are facing a crucial moment, from the point of view of its evolution: the
redrafting of the history of this agreement by means of the deletion of the word
“EUROPEAN” from its title, which is present there due to the fact that “at the time of
drafting ADR (...), international transport operations outside Europe were not
envisaged either for political reasons (cold war, colonies) or simply for geographical
reasons since Europe was not linked by road to all other continents”5, and this
resulted in serious consequences for the facilitation of international commerce with
dangerous goods.

Currently, the number of Contracting Parties to the ADR reached 486, due to
successive accessions, and these countries represent three continents. Thus, it
would seem natural that the term „European” be deleted from its title.

Nevertheless, the agreement is still entitled „European” due to the
opposition of Germany, which was noted in the report of the UN Inland
Transport Committee – ECE/TRANS/221, para. 857, as follows: "As regards the
discussion that took place at the last session in relation to the legal procedures to

3 Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional. Partea generală, 6th edition, Cours,
Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 2007, p.33

4 Mario G. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi
extraeuropean, translation and edition coordintation Prof. univ. dr. Mihail-Constantin Eremia, All
Beck Publishing House, Bucharest, 2005, p.20

5 INF. 8, Deletion of the word „European” from the title of ADR, Transmitted by the
International Road Transport Union (IRU), Geneva, 18 october 2013,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-95-inf8e.pdf

6 The ADR Contracting Parties are Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, the
Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Tajikistan, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, Ukraine and
United Kingdom.

7 ECE/TRANS/221, Report of the Inland Transport Committee on its seventy-third session,
Geneva, 1–3 March 2011, para. 85, p. 18, Available at

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/itc/ECE-TRANS-221e.pdf
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be followed for removing the word "European" from the title of ADR (…), the
Committee noted that the Chair of the Working Party on the Transport of
Dangerous Goods (WP.15), in the light of the objection raised by Germany,
concluded that the non-objection acceptance method for the amendment of ADR
could not be applied, as it presupposed that there would be a consensus among
the Contracting Parties". The German objection was raised without adding too
much detail on the motifs that generated this decision, regardless of the fact that
ADR is an open agreement, to which all UN member states could accede and not
those in the Economic Commission for Europe.

I think that the reader or the auditor is already questioning the link between
the above mentioned aspects, non-discrimination and equal opportunities. Before
going into the details of something that I consider to be a well reasoned position,
I will wander in my speech.

I presented in a previous study8 the arguments in favour of the idea that the
syntagm „international cooperation” was never defined in international law,
though the economic relations between states are an important field, like all the
fields of activity9. From my point of view, „discrimination” also falls in the
category of the impossible-to-be-defined terms without restricting in an
unfortunate and, implicitly, discriminative manner their conceptual field. By all
means, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms10, in article 14, Prohibition of discrimination, enumerates the criteria
that are most common in the occurrence of discrimination: „sex, race, colour,
language, religion, political or other opinion, national or social origin, association
with a national minority, property, birth or other status”. The suppletive norm
enumerates some of the criteria which proved to be mostly common in history,
and extends it by the syntagm „other status”, which leaves an open door for those
who consider themselves damaged by the actions and inactions of a state or of a
legal or physical person to ask for effective remedy before a national authority.

In this context, the actions or inactions of an economic or political nature of
a state within an international organisation or during negotiations of
international agreements can trigger discrimination and unequal economic,
social and professional treatment in contemporary society and can be considered
under the syntagm „other status”, in art. 14 of the above mentioned Convention.

A case study - the European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

I would like to mention the fact that the Peoples Republic of China and the
Arab League states are some of the non-European countries which asked for the
deletion of the word „European” from the title of the Agreement in order to

8 M.D. Stanciu, International cooperation in the dangerous goods transport regulations,
„Dimitrie Cantemir” Christian University, Annals of Law and Administration no. 2/2013, Pro
Universitaria Publishing House, Bucharest, p. 112.

9 See also L. Dragne, Rolul Consiliului de Securitate în menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, Pro Universitaria Publishing House, Bucharest, 2008, p. 189.

10 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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accede to the ADR. I think that the German opposition to this project
discriminates both the non-European and European citizens due to the reasons
that I will present further on.

Chinese products, which include dangerous goods (e.g. Fireworks), represent
a considerable weigh in European commerce.

The moment a type of fireworks is produced in China, in order to be carried
to an ADR Contracting Party, they will be classified according to the UN Model
Regulations under one of the following UN numbers – 0333, 0334, 0335, 0336
and 0337. All these UN numbers have the same name and description, but are
differentiated by means of other technical details (e.g. classification code, labels,
packing instructions etc.). Due to the limited space of this paper, I will not go
further on this aspect. As stipulated in section 5.4.1.2.1, when fireworks of UN
Nos. 0333, 0334, 0335, 0336 and 0337 are carried, the transport document11

shall bear the inscription: "Classification of fireworks by the competent authority
of XX with the firework reference XX/YYZZZZ". One of the footnotes explains
that: The classification reference(s) shall consist of the ADR Contracting Party
in which the classification code according to special provision 645 of 3.3.1 was
approved, indicated by the distinguishing sign for motor vehicles in
international traffic (XX) 12, the competent authority identification (YY) and a
unique serial reference (ZZZZ)13. In other words, any manufacturer from an ADR
non-contracting party – China, as previously mentioned, has to be granted a
classification approval certificate by the competent authority of a Contracting
Party, before his goods are carried on the territory of the 48 contracting parties to
which we referred previously. Even though classification is unique in the UN
system! There is another paradox further on: the classification approval
certificate need not be carried with the consignment, but shall be made available
by the consignor to the carrier or the competent authorities for control purposes.
In this case, ADR requirements are discriminatory for Chinese manufacturers as
they are forced to ask for supplementary documents, which mean a considerable
amount of time lost and supplementary costs.

Moreover, according to section 4.1.1.17 in ADR “Packagings, including IBCs
(intermediate bulk containers) and large packagings, marked in accordance with
6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.3.1, 6.5.2 or 6.6.3 but which were approved in a State
which is not a Contracting Party to ADR may nevertheless be used for carriage
under ADR.”, which means that Chinese products can be contained in such
packagings.

But the marking itself does not necessarily confirm that the respective
packaging can be used for any substance and in all possible conditions and does
not always offer complete details with regard to testing results (e.g. leakproofnes,

11 The transport document is any printed document which has to provide all information
regarding any dangerous substance or article carried (UN no.,  official shiping name, the address of
the consignee and of the consignor etc.). This document could be the bill of lading, air waybill or
CMR/CIM consignment note etc.

12 Distinguishing sign for motor vehicles in international traffic prescribed in the Vienna
Convention on Road Traffic (1968).

13 Examples of such classification references are: GB/HSE123456, D/BAM1234.
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drop test resistance etc.). In comparison with these packagings, the packagings
manufactured in ADR countries, have to comply with ADR dispositions, including
those which refer to use, characteristics and materials, which means that the
costs for European manufacturers will be higher and they are, thus, collectively
discriminated. Plus, these packagings that comply solely with the marking
requirements can result in negative effects during dangerous goods transport
activities on the people involved and on the environment, which means that the
European citizen is not protected by the member states in terms of safety and
security during handling and road carriage of dangerous goods, and this can lead
sometimes to considerable consequences for his life and goods. From the above
mentioned examples we can notice that both the authorisation and non-
authorisation of the activities related to road carriage of dangerous goods which
come from ADR non-Contracting Parties creates the same problems.

These are the arguments needed to prove that a word, which has been
superfluous for a long time, can hinder the expansion of international
cooperation by accession to ADR of more non-European states.

A particular case of discrimination against Romanian citizen is the one
generated by the adoption of the Directive 2008/68/EC of the European
Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of
dangerous goods14 which takes on board the annexes to RID, ADR and ADN in
European Union legislation. By the transposition of the Directive, these
agreements are applied also to national transport which is performed on the
territory of the 28 member states and the transport performed in between their
territories. Nevertheless, there is no derogatory disposition with regard to the use
of official languages in the transport document we referred to previously. To be
more specific, when any type of dangerous goods is carried, in the transport
document (bill of lading or CMR/CIM consignment note etc.) the following
information has to be written: UN number and official shipping name, and, then,
a series of technical detail which are codified (using numbers and letters) and the
addresses of the consignor and the consignee. According to section 5.4.1.4.1 in
ADR, the particulars to be entered in the document shall be drafted in an official
language of the forwarding country, and also, if that language is not English,
French, or German, in English, French or German, unless international road
carriage tariffs, if any, or agreements concluded between the countries concerned
in the transport operation, provide otherwise.

I think that, in this case, Romanian citizen are discriminated by the fact that
they have to fill in supplementary data in the transport document, which is not
the case of English, French or German. Regulation no. 1/195815, as amended,
establishes the official languages in the former European Economic Community,
nowadays - EU, and Romanian is one of the official EU languages. Moreover, art.
4 of this Regulation stipulates: Regulations and other documents of general
application shall be drafted in the official languages.

14 JO L 260, 30.9.2008, p. 13-59
15 Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic

Community, Official Journal 017 , 06/10/1958 P. 0385 – 0386, as amended
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I would like to mention that I did not go further than these examples, although
there would be some more dispositions in this Directive that generate discrimination,
because the intention was to only raise this problem, hoping the European Union, on
its own will or at the proposal made by Member States will solve it through
derogations from the dispositions which are liable to discriminate.

Thus, I hope I have succeeded to argue that sometimes it will suffice to be
headstrong and want to keep a word which has been inappropriate for years, like
„European” or to accept in Directives dispositions from international agreements,
without adapting them to the EU fundamental principles, in order to generate
discrimination in our contemporary society.
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ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR CETĂŢENILOR DE ETNIE ROMĂ
DE CĂTRE STATELE EUROPENE

Nicu Raluca

Abstract: This ethnic stigmatization resulted in flagrant violation of human rights, rights
that were obtained diligently on slopes of history. The attitude of the two countries in this study is
to slight the very quintessence of democracy. Exposures of the two subjects of international law
(France and Italy) are insufficient compared to the measures taken by them.

Keywords: rights, Roma, education, expulsion, previous.

”Nu SIDA, ci discriminarea
este flagelul mileniului”
Nelson Mandela1

Romii sunt o realitate a tuturor statelor de pe întreg mapamondul, iar nevoia
de a le fi respectate drepturile este o trebuinţă din ce în ce mai stringentă. Deşi, la
o privire superficială acest lucru este respectat rumoarea societăţii expune exact
contrariul. Societatea mancurtizată de etologia înţeleasă într-o anumită viziune
nu face decât să promoveze disensiuni sociale care vor ajunge la neputinţa
gestionării. Considerând că acest aspect nu are o influenţă negativă în existenţa
statelor a fost foarte mult timp neglijat, iar datorită acestui sindrom istoria are
deja un precedent.

Problema romilor priveşte un aspect biplan al societăţilor moderne: în
primul rând la nivel psihologic şi în al doilea rând capacitate societăţii mamă de a
accepta această etnie. Din punct de vedere psihologic, romii sunt văzuţi ca nişte
paria ai societăţii, care strivesc renumele acesteia oriunde s-ar afla. Din celălalt
punct de vedere, incluziunea acestei etnii într-o societatea mamă este complexă
deoarece indubitabil această relaţie dihotomică uneori, este aproape imposibilă.
Acest aspect judicios îşi are reflexia în concepţia celor două componente,
societatea mamă şi romi, de excludere sau adiaforie reciprocă. Cu toate acestea,
statele contemporane au început să promoveze programe pentru includerea
minorităţilor etnice în cadrul societăţii. Astfel, nu negarea lor este soluţia ci o
viziune incluzivă sub toate aspectele: social, economic, politic şi educaţional.

Voci care condamnă vor exista mereu, dar această realitate va trebui
înfruntată cât mai curând şi într-o manieră matură care să arate apogeul statelor
Uniunii Europene care au aderat la Convenţia Drepturilor Omului şi nu numai.
Datorită acestor considerente respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale constituie însăşi chintesenţa unei societăţi democratice, iar
obligaţia statelor de a se conforma cu bună-credinţă obligaţiilor asumate
constituie un principiu fundamental, prin urmare încălcarea acestei obligaţii
constituind un act ilicit şi deschizând posibilitatea de reacţie prin mijloace şi

 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”.

1 Aforisme celebre, Ed. Polirom, Bucureşti, 1999.
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măsuri admise în dreptul internaţional.2 Exercitarea drepturilor şi libertăţilor
recunoscute de convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată: pe
sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau
orice altă situaţie.3 Este o nevoie urgentă de a pune noi baze pentru viitoarele
strategii educative în favoarea romilor în Europa, mai ales datorită nivelului
ridicat de analfabetism sau semi-analfabetism existent în această comunitate, a
amplorii eşecului şcolar, a slabei proporţii de tineri care termină clasele primare
şi a persistenţei absentării şcolare datorat mai multor factori.4

Romii formează o „societate” dinamică, cu atât mai dinamică cu cât
societatea din mediul înconjurător permite exprimarea acestor dinamici. Fără a
uita că există familii în situaţii precare, nu trebuie să tragem concluzia că este
vorba despre o situaţie generală şi ireversibilă. Făcând acest lucru ar însemna să
perpetuăm o falsă imagine a pauperizării care afectează o întreagă categorie de
oameni, invitând spre concluzia că aceste societăţi nu pot face faţă lumii
moderne, astfel încât lumea are dreptul şi datoria să-i ajute, indiferent dacă ei,
părţi pasive în proces, doresc acest ajutor sau nu. Un ajutor important pentru
romi ar consta în reducerea presiunii la care sunt supuşi. Să solicităm ca romii să
facă unilateral ajustări la orice alegem să le impunem noi nu înseamnă decât
justificarea status quo-ului societăţii dimprejurul lor.5

O abordare care să se bazeze pe dinamicele unei societăţi minoritare
înseamnă recunoaşterea capacităţii sale şi a dreptului ei de a-şi determina ea
însăşi propriul său mod de viaţă şi viitorul, respectând anturajul ei. Înseamnă a
considera membri societăţii minoritare ca subiecţi responsabili şi nu ca obiecte
ale unei politici.

Orice gândire şi orice acţiune trebuie să fie fondată pe un parametru esenţial:
cel al culturii, a prezenţei ei şi a dinamicilor ei, a trecutului său ca şi a viitorului
său. Această se aplică pentru ansamblul comunităţilor culturale: „Cultura era
floarea. Ea a devenit arbore. Acum a devenit un fruct. Ceea ce ieri era un simplu
ornament este astăzi chiar fondul şi substanţa aventurii umane. S-a obişnuit să fie
considerată ca un accesoriu, dar s-a confirmat, fără nici o îndoială, că reprezintă
esenţialul. Astfel, a apărut necesitatea unei noi abordări a dezvoltării care conferă
culturii, în sfârşit, locul său determinant”.6

Este, deci, esenţial să ţinem cont de perspectiva (şcoală, meserie, habitare)
subiectului direct implicat în ea. Reuşita are pentru romi criterii care nu sunt în
mod necesar aceleaşi cu ale altora ideile referitoare la un stil de viaţă nu sunt în
mod necesar împărtăşite. La fel, priorităţile nu sunt mereu aceleaşi pentru toţi.
Numai prin intermediul concertării, al schimburilor, al discuţiilor se poate stabili
o ordine înţeleasă de toţi. Prin concertare strategiile de adaptare dezvoltate de

2 Cristian Jura, 14 prelegeri de Drept Internaţional Public, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012,
p.53.

3http://www.europainfo.ro/cedo/conventia-europeana-a-drepturilor-
omului/conventia_europeana_a_drepturilor_omului.html .

4 Jan-Pierre Liegeois, Romii în Europa, Consiliul Europei, 2011 , pp. 39-50.
5 Ibidem, pp 250-280.
6 Federico Mayor Zaragoza, Director General al UNESCO.
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romi vor fi mai bine înţelese şi mai bine acceptate de anturajul lor. Întâlnirea
partenerilor permite ambelor părţi să creeze punţi de legătură, să lege şi uneori să
facă tranziţia de la gândirea pe direcţii paralele şi separate la direcţii comune de
acţiune, să calmeze pasiunile care deseori ţâşnesc din neînţelegeri şi să
transforme conflictele în diferenţe ce pot fi gestionate. În acelaşi sens, dialogul
poate permite atenuarea stereotipurilor ambelor părţi.7

Pentru o abordare obiectivă prezintă interes expunerea situaţiei romilor în
prezent, iar pentru înţelegerea efectelor, expunerea itinerarului încălcării
drepturilor din ultimii ani. Acest periplu începe cu expulzările din Franţa şi Italia.
Încălcarea dreptului la libera circulaţie nu este singurul drept încălcat şi totodată
aceste ţări nu sunt singurele care au încălcat drepturile acestei etnii.

Problema romilor români din Franţa este în atenţia celor două ţări de peste
un deceniu, iar expulzările care au avut loc în tot acest timp reprezintă o veche
controversă, devenită scandal la nivel european sub preşedinţia lui Sarkozy, care
le-a ridicat la rang de program naţional.8 Încă din 2001, a avut loc una dintre cele
mai importante discuţii dintre reprezentanţii Ministerul român de Interne cu
omologii lor francezi despre posibilitatea de a trimite înapoi în ţară mai mulţi
copii români care au ajuns în Franţa şi care erau exploataţi de diferite grupuri de
infractori, pentru cerşetorie şi furt. În vara anului 2002, miniştrii de Interne
francez şi român anunţau, la Paris, o serie de măsuri în lupta împotriva
delincvenţilor români care operează în Franţa, printre acestea numărându-se
extinderea controalelor, accelerarea expulzărilor şi schimburi de experţi. În
septembrie 2003, Nicolas Sarkozy, pe atunci ministru de Interne, îşi reafirma
politica de expulzare în România a romilor aflaţi într-o situaţie nelegală în ţara
sa, deşi acţiunea era considerată un "eşec total" de organizaţia Medecins du
Monde şi de Federaţia Internaţională a Drepturilor Omului.9

Aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, a
înlesnit migraţia romilor în Franţa, în baza dreptului la liberă circulaţie. Aceştia
riscau însă să fie expulzaţi după trei luni, în lipsa unui domiciliu stabil şi a unui
loc de muncă. Stabiliţi în tabere la marginea oraşelor, unde s-au înregistrat mai
multe incendieri, de-a lungul anilor, soldate şi cu victime, fără a fi conectaţi la apă
sau electricitate şi cu riscul de a fi evacuaţi de autorităţile locale, în unele cazuri
romii acceptau repatrierea în schimbul unor sume de bani.10 Ulterior,
expulzărilor din 2009, în presa franceză şi internaţională o circulară datată 5
august 2010 şi semnată de Michel Bart, directorul de cabinet al ministrului de
Interne francez, care le reamintea prefecţilor "obiectivele precise" stabilite de
preşedintele Nicolas Sarkozy: "300 de tabere sau aşezări ilegale trebuie evacuate
în termen de trei luni, prioritate având cele ale romilor"..Moment care marchează

7 Burtea Vasile, Rromi în sincronia şi diacronia populaţiilor de contact, Ed. Lumina Lex
Bucureşti 2002.

8http://www.mediafax.ro/politic/cronologie-problema-romilor-dintre-romania-si-franta-in-
atentia-europei-de-la-repatrierile-din-2010.

9 http://www.mediafax.ro/politic/cronologie-problema-romilor-dintre-romania-si-franta-in-
atentia-europei-de-la-repatrierile-din-2010.

10 Răzvan Munteanu, Problema expulzării romilor, Geopolitica, Bucureşti, 2013, pp.74-89.
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începutul degringoladei în ceea ce priveşte abuzurile de drept ale statelor
europene.11

Datorită acestei circulare, Comitetul european al Drepturilor sociale a
concluzionat în unanimitate că:

1. Evacuările forţate ale romilor de origine română şi bulgară care au avut loc
în timpul verii anului 2010 constituie o gravă încălcare a articolului E
(interzicerea discriminării) coroborat cu articolul 31§2 (dreptul la o locuinţă-
reducerea numărului persoanelor fără locuinţă) al Cartei social europene.12

2. Aplicarea de către Franţa a circularei din 5 august 2010 care prevedea,
printre altele că:

- "300 de tabere sau aşezăminte ilicite trebuie să fie evacuate în timp de trei
luni şi, mai ales cele ale romilor [...]

- prefecţii fiecărui departament trebuie să organizeze un demers sistematic
de destrămare a acestor tabere ilicite, în principal cele ale romilor"13

3. Precum şi faptul că a dat naştere unui tratament direct discriminatoriu cu
privire la originea etnică a persoanelor în cauză. Evacuarea romilor din Franţa s-a
produs prin constrângeri şi ameninţări cu părăsirea imediată a teritoriului
francez.14

Acţiunile Franţei din următorii ani nu urmăresc decât excluderea
elementelor care perturbă ordinea de drept a acestui stat, cristalizate în
aşezămintele etnicilor şi conduita lor. Acest raţionament este anacronic cu
principiile drepturilor omului astfel, prin expulzarea sistematică încalcă
drepturile cetăţenilor de etnie romă: Dreptul la libera circulaţie, astfel cum este
recunoscut în paragrafele 1 şi 2 ale art. 2 din Protocolul nr. 4, are ca scop
asigurarea libertăţii de circulaţie, drept garantat oricărei persoane de a circula în
cadrul teritoriului în care se află, precum şi de a-l părăsi; acest fapt implică
dreptul de a merge într-o ţară la alegerea sa, în care ar putea primi autorizaţia de
a intra. În aceste condiţii sunt pertinente două ipoteze: indiferenţa autorităţilor
franceze de a se implica şi implementa proiecte de integrare a etnicilor în
ecosistemul francez sau incompetenţa autorităţilor franceze în faţa complexităţii
problemei apărute la nivelul întregii Comunităţi Europene aprofundată şi de criza
economică.

În primul caz, autorităţile franceze au apelat mai degrabă la transferul
problemelor din Franţa spere autorităţile române şi bulgare. Nu se poate vorbii
despre o insuficienţă a fondurilor din moment ce romii au primit pentru
acceptarea expulzării anumite sume de bani pentru fiecare persoană în parte. În
aceste condiţii presa internaţională lansează atacurile dure ale reprezentaţilor
francezi la adresa României din partea Franţei, prin care vina este exclusivă a
României, atitudine care încalcă flagrant principiile Dreptului internaţional. Mai

11 Ibidem.
12 http://jurisprudentacedo.com/Expulzarea-romilor-din-Franta-este-o-incalcare-grava-a-Cartei-

social-europene.html
13 http://jurisprudentacedo.com/Expulzarea-romilor-din-Franta-este-o-incalcare-grava-a-Cartei-

social-europene.html
14 http://jurisprudentacedo.com/Expulzarea-romilor-din-Franta-este-o-incalcare-grava-a-Cartei-

social-europene.html.
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mult pe lângă încălcare dreptului la libera circulaţie şi şedere Franţa
stigmatizează întreaga comunitate romă drept „o sursă de criminalitate”, iar
dovezile în aceste sens sunt şi azi aşteptate. Nu neg faptul că aceştia nu au
antamat anumit fapte de acest tip, dar nivelul la care au făcut referire este
exacerbat, din această perspectivă susţin că nu există suficiente probe pentru a
stigmatiza întreaga comunitate, ori până la proba contrarie ei deţin prezumţia de
nevinovăţie (art. 6 CEDO- dreptul la un proces echitabil).

În 2012, un articol din Le Figaro expunea problema unor copii de etnie romă
care studiau într-o secţie de poliţie întrucât şcoala din Lyon nu a acceptat ca
aceştia să meargă la cursuri sau să intre în incinta şcolii. Oricât de contradictorii
sunt anumite elemente datorită acestor atitudini oricine se poate prevala că nu i-
au fost respectate drepturile şi mai ales că a manifestat interes pentru educare, iar
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a statuat prin articolul 14,
al.1 şi al.2 Dreptul la educaţie:

(1) Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare
profesională şi formare continuă.

(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învăţământul
obligatoriu.15

Având în vedere că istoricul expulzărilor din Franţa a traversat şi perioada
alegerilor este esenţial să evidenţiem şi finele acestei perioade de tranziţie.
Fascinaţi de jocurile electorale, în urma cărora au fost declaraţi învingători, noii
guvernanţi s-au aventurat în jocul puterii, continuând să-şi manifeste spiritul
ludic într-o altă formulă, cea a jocurilor de culise, care le-a tărăgănat ieşirea
destul de ezitantă pe scena politică. În jocul electoral, programul scris pare să
respecte întocmai constatările aproape machiavellice ale lui Gustave Le Bon din
Psihologia mulţimilor: „Programul scris al candidatului nu trebuie să fie prea
categoric, căci adversarii ar putea mai târziu să îi confrunte faptele cu el”16; în
spiritul aceloraşi „recomandări” se înscrie şi discursul oral, „dar programul oral
poate fi oricât de exagerat. Pot fi promise, fără temă, cele mai însemnate reforme.
Pe moment, aceste exagerări au foarte mult efect, iar pe viitor nu-l angajează la
nimic”.17 Acuzatorul politicii lui Nicolas Sarkozy, Francois Hollande, declanşează
noi discuţii contradictorii după a propus "organizarea unei soluţii" pentru romii
din Franţa prin crearea unor "tabere" pentru ca "această populaţie să nu se
instaleze oriunde", continuă în aceeaşi notă discriminantă problema romilor.

În cea de a doua ipoteză nu promovez ideea incompetenţei autorităţilor
franceze, dar modalităţile lor de a rezolva problema criminalităţii este
augmentată şi o reticenţă o putem manifesta. Atitudinea Franţei poate îngloba
mai multe elemente extrem de complexe şi toate dublate de tradiţionalismul
acestui popor. Cu toate acestea disimularea interesului rămâne o premisă care
necesită timp pentru a putea înţelege.

Încălcări ale drepturilor omului au fost semnalate şi în Italia. Primele
momente ale tensiunii dintre România şi Italia pe tema etnicilor romi au apărut
în momentul „Mailat”. După exemplul Franţei, Italia începe puternice programe

15 http://eur-lex.europa.eu/ro/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303RO.01000101.htm.
16 Gustave Le Bon, Psihologia mulţimilor, Ed. Anima, Bucureşti, 1993. p. 99.
17 Ibidem.
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media de stigmatizare a taberelor de romi din peninsulă. Drepturile acestor
cetăţeni europeni sunt încălcate din ce în ce mai flagrant. Autorităţile din
peninsulă permit formarea unui precedent, iar atitudinea lor se revarsă şi asupra
cetăţenilor români. Apogeul acestei propagande, pro-discriminare, atinge punctul
culminant în momentul în care Înalta Curte de Casaţie italiană pune semnul de
egalitate între ţigan şi hoţ contrar dispoziţiilor Convenţiei Europene (art. 6). La
Roma, mai multe tabere, văzute ca adevărate ghetouri şi surse de infecţie, au fost
incendiate, făptaşi nu au fost găsiţi.

În prezent situaţia romilor este dramatică datorată sărăciei, excluderii şi
abuzurilor la care aceştia sunt supuşi atât în estul, cât şi în vestul continentului.
Această perspecrativă abordează problemele cu care se confruntă cele 10-12
milioane de romi, o etnie pe care am putea să o numim "una dintre cele mai mari
şi mai dezavantajate minorităţi din Europa". Comunităţile de etnici romi tind să
prezinte scoruri mici la toţi indicatorii, prezentând un nivel redus de venituri, un
nivel ridicat al şomajului şi cel mai scăzut acces la serviciile de sănătate şi publice.

Excluderea socială şi economică a membrilor comunităţilor îi împinge uneori
pe romi spre un stil de viaţă infracţional. În Franţa au fost numiţi "o sursă de
criminalitate"18 şi a încurajat expulzarea etnicilor romi în România, în timp ce,
etnicii romi bulgari au fost atacaţi în mai multe oraşe. "19 Noi "locuri cu
probleme" apar lunar în diferite ţări europene. Totodată comunităţile au nevoie
să fie mai deschise în discutarea şi dezbaterea unor probleme controversate cum
ar fi căsătoria între copii, coroborate cu faptul că "în numeroase ţări, romii devin
ţapi ispăşitori pentru alte probleme".20

Pledarea ar trebui făcută pentru o fuziune între minorităţi şi societatea
mamă deoarece aceste distorsiuni ale realităţii se opun unor valori care vor
rămâne aplicabile doar la nivel epistemologic. Daunele ambelor componente se
reflectă şi în securitatea21 statului deoarece un conflict structural produce un
impact negativ care cauzează un regres în totalitatea normelor. Această legătură
constituie doar începutul acestei construcţii care are nevoie de resurse nelimitate
şi de tot felul. Negarea acestei trebuinţe se individualizează în însăşi redeschideri
a unor discuţii de forma bogomilismului sau un fel de cosmetizare miciurinistă.

În afara faptului că surprind sau că jenează, organizaţiile romilor sunt încă
neînţelese la scară largă. S-a observat faptul că ghidurile şi circuitele turistice
prezintă întotdeauna oraşul vechi, monumentele istorice fiind mereu preferate în
schimbul cartierelor noi şi a celor care se află în construcţie. Acest lucru denotă o
ideologie conservatore, un ideal de stabilitate care oferă securitate, căutarea
acelor lucruri care nu variază, din toate acestea reieşind o mascare şi o negare a
mişcărilor, a schimbărilor, a diversităţii actuale şi a schimbărilor iminente din
viitor. Întâlnim aceeaşi ideologie faţă de noile forme sociale. În aceeaşi ordine de

18http://www.mediafax.ro/externe/situatia-romilor-in-europa-este-mai-precara-ca-
niciodata-raportul-amnesty-international-care-prezinta-tratamentul-socant-la-care-sunt-supusi.

19http://www.mediafax.ro/externe/situatia-romilor-in-europa-este-mai-precara-ca-niciodata-
raportul-amnesty-international-care-prezinta-tratamentul-socant-la-care-sunt-supusi.

20http://www.mediafax.ro/externe/situatia-romilor-in-europa-este-mai-precara-ca-
niciodata-raportul-amnesty-international-care-prezinta-tratamentul-socant-la-care-sunt-supusi.

21 Cristian Jura, Securitatea statelor - Privire specială asupra minorităţilor, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti 2013.
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idei – căutarea stabilităţii şi a eternităţii – mulţi ne-romi, chiar dacă privesc
pozitiv politica romilor, ar vrea ca după o emergenţă rapidă şi câţiva ani de trai
dificil, organizaţiile romilor să răspundă exact imaginii care le-a fost creată, adică
să se asemene cu propriile lor instituţii, uitând nu numai că organizaţiile ne-
romilor sunt parte dintr-o cultură diferită de a lor, dar şi că forma pe care o au
astăzi este un produs care de secole a trecut prin nenumărate reforme. Aceştia ar
dori ca organizaţiile romilor să se nască mature şi perfecte, adică să fie identice cu
cele dezvoltate de ne-romi. Aceasta este o dovada unui etnocentrism depăşit al
celor care doresc să aibă în faţa lor o singură organizaţie unitară, în ciuda faptului
că politica, la diverse nivele instituţionale ale propriului stat, se naşte din
compunerea mai multor tendinţe şi partide puternic diferite, de multe ori chiar
antagonice.22

Aceste fapte dramatice, într-o perioadă de criză, trebuie să suscite cea mai
mare atenţie şi să trezească întrebări privind situaţiile al căror revelator sunt ele.
Din fericire, chiar dacă în curs de extindere, ele nu sunt generalizate. Stilul de
viaţă încă nu este atins. Cultura, ca toate culturile, este în evoluţie constantă,
chiar mai accentuat decât altele, pentru că schimbarea aici este tradiţie şi
adaptarea – necesitate regulată. În ciuda celorlalţi care le contestă o existenţă
culturală, romii fac de secole o dezminţire flagrantă: dacă n-ar exista cultură,
atunci de ce aceasta luptă constantă pentru a rămâne ceea ce eşti şi de a evolua
către ceea ce doreşti să fii, pe când “integrarea” sau “asimilarea” ar fi o soluţie
uşoară23. Dacă n-ar exista o identitate mai puternică decât diferenţele induse de
dispersare şi utilizate pentru a se clasa între sine organizând societatea, atunci
pentru ce această similitudine între grupuri şi familii, la nivel mondial, acest
sentiment puternic de apartenenţă la un ansamblu, şi această luptă comună
având aceleaşi priorităţi?

În multe privinţe romii, mai bine ca alţii, dau dovada adaptabilităţii lor la
timpul prezent şi chiar la timpul viitor, prin mobilitatea lor profesională, forţa lor
de iniţiativă, mobilitatea lor geografică, concepţia în privinţa muncii şi a timpului
liber, a educaţiei copiilor, adaptabilitatea lor şi dinamismul lor, viaţa lor
comunitară care îl ia pe individ într-o reţea securizantă şi îi conferă o identitate
solidă, apărarea acestei identităţi în afara oricărei bogăţii materiale, a oricărui
teritoriu, a oricărei frontiere. Societatea este tânără, cu tot atâţia copii care sunt
viitorul cât şi adulţi. Cărţile se înmulţesc, copiii sunt tot mai şcolarizaţi. Ei vor citi
şi în curând vor scrie, îşi vor aduce contribuţia la o cultură generală şi vor putea
să-şi transcendeze stilul de viaţă în filozofia existenţei.

Concluzii

Romii alcãtuiesc în Europa o comunitate de aproximativ 8 milioane de
persoane. Ei sunt închişi în stereotipurile negative care îi înconjoarã; de-a lungul
secolelor, politicile destinate lor au urmãrit dispariţia lor fizicã sau culturalã.
Amploarea acestui subiect îşi pune amprenta atât la nivelul formei cât şi la nivelul

22 Jan-Pierre Liegeois, op.cit., pp. 250-275.
23 Idem.
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înţelesului. Din acest motiv scopul lucrării este de a atrage atenţia asupra câtorva
aspecte impetuoase.

În primul rând, minoritatea romă este o realitate stringentă şi datorită
acestui aspect amânarea antamării unor procese de domolire a unor practici care
contravin bunelor-moravuri (amintesc acest aspect deoarece sistemele de drept
din Europa promovează acest principiu). Astfel, negarea acestui aspect certifică
imprudenţa unor autorităţi europene de a pierde timp în propria lor defavoare.
Din acest motiv am promovat ideea că este un proces de durată, iar timpul în
speţă înseamnă accentuarea discrepanţei dintre aceste două modus vivendi.

În an doilea rând stigmatizarea acestei etnii s-a soldat cu încălcarea flagrantă
a drepturilor omului; drepturi care au fost obţinute cu multă sârguinţă pe
povârnişurile istoriei. Atitudinea celor două ţări prezentate în studiu este de a
bagateliza însăşi chintesenţa democraţiei. Expunerile celor două subiecte de
Drept internaţional (Franţa şi Italia) sunt insuficiente în comparaţie cu măsurile
luate de către acestea. Dimensiunea acestora este cu atât mai importantă cu cât
Uniunea Europeană este în plină aderare la Convenţia europeană a drepturilor
omului. Prin urmare au fost încălcate atât ideologia UE cât şi drepturile etnicilor
romi. În acest caz, transferul de responsabilitate către Români nu face decât să
acutizeze anumite probleme ale acestor state.

În al treilea rând, vizate de superficialitate sunt şi demersurile pentru
asigurarea securităţii statelor care sunt elemente de pervertire a democraţiei în
nondemocraţie. Criminalitatea sau mai degrabă lupta împotriva criminalităţii ar
trebui să fie o acţiune comună si nu o aruncare a responsabilităţii pentru că
aprofundează incompatibilităţile dintre sistemelor statelor si state. În concluzie
încălcarea drepturilor cetăţenilor de etnie romă constituie un precedent periculos
care trebuie atent studiat, iar măsurile să reflecte realitatea economică, politică,
culturală şi socială, dar şi dorinţa statelor de a construi un front comun în aceste
aspecte. Astfel în urma stigmatizării de orice natură poate fi ridicată în mod
pertinent următoarea întrebare” Cine urmează?”
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