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Material realizat în cadrul proiectului “Step by Step towards an Inclusive Society” 
 
Informaţii generale despre proiect 
Beneficiar: Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 
(UNOPA) 
Proiect: “Step by Step towards an Inclusive Society” 
Proiect derulat de Federația UNOPA în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) cu sprijinul financiar Active Citizens 
Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile 
SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția 
oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații 
accesați www.eeagrants.org  
 
Scopul proiectului 
Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și 
pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului 
și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă. Capacitarea 
ONG-urilor mici în mobilizarea tinerilor din grupul țintă reprezentat dar și a celor din 
populația generală, în implicarea în viața comunității locale prin acțiuni de promovare 
a respectarii drepturilor omului și egalității de tratament. 
 
Obiectivele proiectului  
O.1. La finalul proiectului crește capacitatea a 15 ONG-uri mici, ce lucreaza cu grupuri țintă insuficient 
deservite, aflate la risc de discriminare, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, de a 
derula programe de cetățenie activă privind drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal și de a 
acorda asistență și suport victimelor discriminării. 
 
Serviciul de asistență și suport va fi în funcțiune și la nivelul aplicantului și partenerului în total 17 ONG-
uri care să ofere servicii. 
O.2. Pe perioada proiectului 30 de tineri din grupuri țintă insuficient deservite aflate la risc de 
discriminare, vor dezvolta aptitudini în sfera cetățeniei active, apărării drepturilor omului, combaterii 
discriminării și promovării tratamentului egal și vor demonstra abilități de integrare socială și implicare 
activă în comunitate. 

O parte din tinerii instruiți vor deveni mentori ai voluntarilor în derularea de campanii IEC în domeniul 
drepturilor omului, iar ceilalți vor oferi suport victimelor discriminării. 

O.3. Pana la finalul proiectului va crește gradul de informare și constientizare în rândul a 54.000 de 
cetățeni de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, cu privire la drepturile omului, 
nondiscriminare și tratament egal. 

Campaniile locale IEC vor ținti cetățenii din populația generală, din paliere de activitate cât mai diverse: 
elevi, profesori, reprezentanți autorități, medici, angajatori, sportivi, care vor fi informați în sensul 
identificării, raportării și combaterii discriminării. 

Obiectivul de dezvoltare organizațională al proiectului  

Până la finalul proiectului 2 organizații neguvernamentale vor dobândi competențe crescute în 
managementul resurselor umane și al voluntarilor. Managementul resurselor umane și al voluntarilor 
este un domeniu cheie pentru dezvoltarea organizațiilor societății civile și asigurarea sustenabilității 
activităților acestora pe termen lung.  

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 
www.step-by-step.unopa.ro   

http://www.eeagrants.org/
http://www.step-by-step.unopa.ro/
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DISCRIMINAREA ȘI DREPTURILE OMULUI 

 

Anual, la 10 decembrie, se sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Omului. 

Drepturile omului sunt de obicei înțelese ca drepturi absolut fundamentale la care o 
persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o ființă 
umană. 

Drepturile omului sunt drepturi și libertăți fundamentale de care trebuie să se bucure 
toate ființele umane, indiferent de naționalitatea, sexul, originea națională sau etnică, 
rasa, religia, orientarea sexuală sau limba lor ori de alte caracteristici ale acestora.  

Drepturile omului și ale cetățeanului precum și respectarea lor este un subiect 
continuu discutat și analizat. Pentru a înțelege cum am ajuns la reglementarea 
drepturilor omului din prezent, e important sa avem câteva repere istorice ale 
fenomenului. 

 
1. REPERE ISTORICE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 

 

1.1. Istoric 

 

• Precursorul discursului privind drepturile omului a fost conceptul de drepturi 

naturale, care a devenit proeminent în perioada iluministă (sec. XVII – sec. VIII), 

enunțat de filosofi precum John Locke, Francis Hutcheson și Jean-Jacques 

Burlamaqui.  

• Conceptul respectării drepturilor omului a fost dezvoltat în secolul al XVIII-lea 
și a fost manifestat în plan juridic pe durata desfăşurării a două mari momente 
istorice:  

➢ Revolta coloniilor engleze din America de Nord contra guvernanţei 
coroanei britanice – anul 1776 şi  

➢ Revoluţia din Franţa – anul 1789.  

• Au apărut astfel primele declarații oficiale care consemnează necesitatea 
respectării drepturilor omului – „Declarația de independență a Statelor Unite 
ale Americii”, (în engleză „The United States Declaration of Independence”, 
oficial „The unanimous Declaration of the thirteen united States of America”) și 
„Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului”, (în franceză 
„Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen”).  
➢ Documentul pentru independenţa coloniilor britanice din America, 

considerat actul de naștere al Statelor Unite ale Americii, a fost semnat la 
4 iulie 1776 la Philadelphia. Document politic cu o influență considerabilă  
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asupra mișcării politice europene, Declarația afirma principiile egalității 
dintre oameni, al dreptului de rezistență la opresiune, dar și ideea dreptului 
oamenilor la viaţă, la libertate și la căutarea fericirii, ca drepturi inalienabile. 

➢ Declaraţia privind drepturile omului şi ale cetăţeanului, apărută în timpul 
Revoluției Franceze, releva esenţa filosofiei dreptului natural şi a consacrat 
principiul egalităţii tuturor cetăţenilor francezi în faţa legii, ca un principiu 
pe care se fundamentează celelalte drepturi şi libertăţi. Reprezintă carta 
fundamentală prin care, în 26 august 1789, au fost puse, în Franța și în 
lume, bazele democrației moderne. 

 
 

• După Al Doilea Război Mondial, la 24 octombrie 1945, a fost fondată 
Organizația Națiunilor Unite (ONU). Cea mai importantă organizație 
internațională din lume are astăzi 193 de state membre. Întemeierea ei a 
constat din semnarea, de către membrii ei fondatori, a Cartei Organizației 
Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura 
„pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” 
și „respectarea dreptului internațional”.  

 

• La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat şi proclamat 
“Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, ca ideal comun spre care 
trebuie să tindă toate popoarele şi toate națiunile, pentru ca toate persoanele 
şi toate organele societăţii să se straduiască, având această declaraţie 
permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru 
aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive de ordin naţional 
şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în 
sânul popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub 
jurisdicţia lor. 
 

1.2. Drepturile omului în prezent  

Drepturile omului sunt bazate pe principiul respectării persoanelor și pe ipoteza că 
toate ființele umane merită să fie tratate în mod egal și cu demnitate. Deși drepturile 
omului nu sunt respectate sau aplicate în multe părți ale lumii, toți oamenii de 
pretutindeni trebuie să beneficieze de ele. De-a lungul istoriei, oamenii au fost privați 
de drepturile lor și au fost adeseori nevoiți să recurgă fie la mijloace pașnice, fie la 
mijloace violente pentru a le recuceri. În multe colțuri ale lumii, astfel de eforturi 
continuă și în ziua de astăzi. 

Drepturile omului sunt apărate și garantate de legislația și tratatele naționale și 
internaționale. Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) stă la baza 
sistemului internațional de apărare a drepturilor omului. Cele 30 de articole ale DUDO 
consacră drepturile civile, politice (dreptul la viață, la libertate, la libertatea de 
exprimare), economice, sociale și culturale (dreptul de a participa la viața culturală, 
dreptul la hrană, dreptul la muncă, dreptul la educație) ale tuturor oamenilor.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carta_Organiza%C8%9Biei_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carta_Organiza%C8%9Biei_Na%C8%9Biunilor_Unite
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Declarația reprezintă o viziune a demnității umane care depășește autoritatea și 

frontierele politice, determinând guvernele să se angajeze să garanteze drepturile 

fundamentale ale fiecărui om. 

La nivelul Uniunii Europene s-au luat măsuri pentru garantarea drepturilor omului prin 

proclamarea Cartei drepturilor fundamentale a UE de Comisia Europeană, 

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000. 

Sunt mai multe moduri in care drepturile omulului pot fi descrise și categorisite pentru 

a putea fi înțelese. Una dintre cele mai ultilizate modalități de categorisire este de a le 

împarți pe dimensiuni: 

1. Drepturi civile și politice 

2. Drepturi ecnomice, sociale și culturale 

3. Drepturi colective 

 

Drepturile civile și politice sunt considerate drepturi negative în sensul în care nu 

pot fi încălcate de stat/organizații etc, ele fiind drepturi care obligă la inacțiune. Este 

setul cel mai vechi de drepturi, avându-și rădăcinile în timpul Revoluției Franceze  

(1789-1799). 

Drepturi civile si politice sunt reglementate prin Pactul internațional pentru drepturile 

civile și politice (ICCPR). Acesta este un tratat multilateral adoptat de Adunarea 

Generală a Națiunilor Unite la 16 decembrie 1966 care reglementează drepturile civile 

și politice la nivelul statelor membre ONU. Pactul are la bază principiile enunțate în 

Carta Națiunilor Unite și Declarația universală a drepturilor omului. 

Drepturile civile și politice sunt garantate tuturor oamenilor care se găsesc pe teritoriul 

unui stat, fără nicio deosebire, în special de rasă, culoare, religie, opinie politică sau 

orice altă opinie, origine națională sau socială, de avere, de naștere sau întemeiată 

pe orice altă împrejurare. Statul trebuie să ia măsuri de ordin legislativ sau de altă 

natură pentru punerea în funcțiune a acestor drepturi, în principal: asigurarea dreptului 

persoanei de a depune plângeri, chiar dacă violarea dreptului a fost comisă de o 

autoritate publică; să garanteze că autoritatea competentă va hotărî asupra drepturilor 

persoanei care formulează plângerea, cu posibilitatea de recurs judiciar; să garanteze 

că autoritățile competente vor da curs oricărei plângeri care a fost recunoscută ca 

justificată. Probleme în ceea ce priveste drepturile civile și politice apar atunci când o 

persoană care traiește pe teritoriul unei țări, nu are cetățenia țării respective. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1789
https://ro.wikipedia.org/wiki/1799
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Drepturile sociale, economice și culturale sunt considerate drepturi pozitive în 

sensul în care oamenii trebuie să le îndeplinească, ele fiind drepturi care obligă la 

acțiune. Setul de drepturi sociale, economice si culturale, este un set recent de 

drepturi comparativ cu drepturile civile și politice. Aceste drepturi sunt reglementate 

prin Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale care are 

la bază principiile enunțate în Carta Natiunilor Unite și Declarația Universală a 

Drepturilor Omului. 

Drepturile sociale, economice și culturale sunt formulate mai degrabă sub forma unor 

recomandări care ţin cont în mod principal de puterea economică a fiecărui stat. În 

privinţa mecanismelor de control pentru respectarea acestor drepturi trebuie spus că 

ele sunt mai puţin eficiente, de cele mai multe ori reducându-se la rapoarte pe care 

statele trebuie să le întocmească pentru diverse organisme internaţionale. Drepturile 

economice nu fac obiectul propriu-zis de reglementare al CEDO și protocoalelor sale 

adiționale. Curtea Europeană subliniază însă constant, în jurisprudența sa, rațiunea 

garanțiilor oferite de Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale cu privire la drepturile civile și politice, context în care 

constatăm că anumite efecte economice ale acestor drepturi cad în sfera de 

preocupare a judecătorilor Curții. 
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Drepturile colective sunt drepturile grupurilor și ale comunităților. Ele, în funcție de 

context, sunt considerate atât drepturi pozitive cât și drepturi negative. Setul de 

drepturi colective este unul recent, la fel precum cel al drepturilor sociale, economice 

și culturale. Mai mult decât atât setul drepturilor colective este direcționat către viitor 

și către adresarea nevoilor viitoare ale grupurilor și ale comunităților. 

De asemenea ca în cazul drepturilor sociale, economice și culturale sunt formulate 

mai degrabă sub forma unor recomandări ,iar mecanismele/autoritățile  de control 

lipsesc. 

În afara drepturilor grupurilor bazate pe caracteristicile individuale imuabile ale 

membrilor lor, alte drepturi colective privesc organizațiile, inclusiv statele naționale, 

sindicatele, corporațiile, asociațiile comerciale, camerele de comerț și partidele 

politice. Astfel de organizații primesc drepturi care sunt specifice funcțiilor lor declarate 

și capacităților lor de a vorbi în numele membrilor lor, cum ar fi capacitatea corporației 

de a vorbi cu guvernul în numele tuturor clienților și  angajaților săi sau capacitatea 

sindicatelor de a negocia beneficii cu angajatorii în numele tuturor lucrătorilor dintr-o 

companie. 

Legislaţia internaţională a drepturilor omului continuă să pună accent pe individ, 

întârziind să se refere la drepturile minorităţilor. 

În timp ce iniţial promova cu precădere drepturile individuale, ONU a recunoscut două 

drepturi colective speciale: cel dintâi fiind dreptul la autodeterminare, drept al statelor 

şi al popoarelor,iar cel de-al doilea fiind dreptul „grupurilor naţionale, etnice, rasiale 

sau religioase” la supravieţuirea fizică. 
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1.3. Drepturile omului în România 

România, fiind membră ONU din 1955 și membră UE din 2007, aderă la reglementările 

și documentele internaționale în ceea ce privește drepturile omului.  

Respectarea drepturilor omului trebuie să reprezinte pentru România, la fel ca pentru 

Uniunea Europeană, o prioritate a politicii interne și externe. 

Conform Constituţiei României, România este stat de drept, democratic şi social în 

care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a 

personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme în 

spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi ale idealurilor Revoluţiei din 

decembrie 1989, ele fiind totodată garantate. 

România a ratificat majoritatea tratatelor universale şi europene privind drepturile 

omului. Conform articolului 20 al Constituţiei României: 

Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi 

interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. 

Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au 

prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia 

sau legile interne conţin dispoziţii favorabile. 
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2. DOCUMENTE INTERNAȚIONALE CARE REGLEMENTEAZĂ DREPTURILE 

OMULUI 

 

Problematica drepturilor omului s-a ridicat în anii ce au urmat celui De-al Doilea Război 

Mondial la nivelul unui autentic fenomen politic, social și juridic cu implicaţii în toate 

domeniile existenţei umane. 

Organizaţia Naţiunilor Unite a jucat un rol deosebit de important în ceea ce priveşte 

promovarea și protejarea drepturilor omului la nivel internaţional.  

În ultima jumătate de secol, problematica drepturilor omului a fost şi este în continuare 

o prioritate în activitatea Naţiunilor Unite, drept dovadă numeroasele instrumente 

internaţionale adoptate în acest sistem în cele mai diverse domenii de protecţie a fiinţei 

umane. Aceste documente sunt folosite de instituțiile abilitate la nivel național și 

internațional în rezolvarea cazurilor de încalcare a drepturilor omului. 

 

Documente ONU privind protecţia drepturilor fundamentale ale omului 

Documentele fundamentale în materia drepturilor omului în sistemul Naţiunilor Unite 

sunt cele reunite sub denumirea „Carta Internaţională a Drepturilor Omului”: 

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 

- Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale; 

- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice; 

- Protocolul facultativ referitor la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile 

şi politice; 

- Al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional referitor la drepturile civile 

şi politice vizând abolirea pedepsei cu moartea. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este apreciată ca marcând începutul 

unei noi etape în domeniul drepturilor omului. Este primul document internaţional cu 

vocaţie de universalitate în acest domeniu, urmărind deci, stabilirea unei concepţii 

unitare a comunităţii internaţionale despre drepturile şi libertăţile omului. Conţine un 

ansamblu de standarde internaţionale în domeniul drepturilor omului şi a devenit, cu 

trecerea timpului, unul dintre cele mai importante documente la care fac trimitere 

aproape toate documentele juridice în acest domeniu. 
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Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 

Cunoscută mai bine sub denumirea de “Convenţia Europeană pentru Drepturile 

Omului”, a fost supusă semnării la Roma, în 1950 şi a intrat în vigoare în 1953. 

Aceasta este un tratat internaţional deschis spre semnare numai statelor membre 

Consiliului Europei.  

Convenţia a pus în practică anumite drepturi menţionate în Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului şi a constituit un organ judiciar internaţional având competenţa de 

a constata violări împotriva statelor care nu îşi respectă angajamentele. 

Statele care au ratificat Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale şi-au asumat obligaţia de a asigura şi garanta tuturor persoanelor din 

jurisdicţia lor, nu doar propriilor cetăţeni, drepturile civile şi politice fundamentale, ele 

fiind definite tot in această Convenție. 

Carta drepturilor fundamentale a UE 

La nivelul Uniunii Europene s-au luat măsuri pentru garantarea drepturilor omului prin 

proclamarea Cartei drepturilor fundamentale a UE de Comisia Europeană, 

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene stabilește toate drepturile 

personale, civice, politice, economice și sociale de care beneficiază cetățenii Uniunii. 

Carta are aceeaşi valoare juridică ca tratatele care stau la baza UE (TUE și TFUE). 

Toate trei sunt considerate, prin urmare, drept legislație primară a UE și în consecință, 

ocupă primul loc între sursele dreptului UE. 

Carta completează sistemele naționale fără să le înlocuiască. În cazul în care 

drepturile fundamentale ale persoanelor nu sunt respectate, instanțele naționale 

trebuie să se pronunțe cu privire la această chestiune. În anumite cazuri, atunci când 

un stat membru nu respectă dreptul UE și încalcă drepturile unei persoane, Comisia 

Europeană poate aduce un stat membru în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Exemplu  

I.C. împotriva României (nr. 36934/08)  24 mai 2016 
 Cauza avea ca obiect pretinsul viol săvârșit asupra reclamantei, atunci când aceasta avea 14 ani, și 

ancheta desfășurată ulterior. Reclamanta s-a plâns că, având în vedere că nu existaseră dovezi fizice ale 
agresiunii, sistemul de justiție penală din România a înclinat să îi creadă mai degrabă pe bărbații implicați în abuzul 
în cauză decât pe ea. În plus, autoritățile, refuzând să ia în considerare vârsta fragedă și vulnerabilitatea 
fizică/psihică a acesteia, nu au fost preocupate de nevoia de protejarea acesteia în calitate de minor. 

 Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 4 (interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane 
sau degradante) din Convenție, constatând că ancheta desfășurată în cauză a fost deficientă, în special din cauza 
neaplicării efective de către statul român a sistemului de drept penal care pedepsește toate formele de viol și abuz 
sexual. Curtea a observat în special că nici procurorii, nici judecătorii care s-au pronunțat în cauză nu au avut o 
abordare care să țină cont de sensibilitatea contextului, de vârsta fragedă a reclamantei, de ușorul handicap 
intelectual al acesteia și de faptul că pretinsul viol, în care au fost implicați trei bărbați, a fost săvârșit noaptea, pe 
o vreme friguroasă – toți acești factori contribuind la creșterea 4 Hotărârea va rămâne definitivă în condițiile 
prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Fișă tematică - Persoanele cu dizabilități și Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului 10 vulnerabilității sale. Într-adevăr, ar fi trebuit să se acorde o atenție specială analizării validității 



  

12 
Proiect derulat de:  

     

 
 consimțământului reclamantei privind actele sexuale în cauză, ținând seama de handicapul intelectual ușor de 
care suferea aceasta. Documentele internaționale privind situația persoanelor cu dizabilități subliniază că rata 
abuzurilor și actelor de violență săvârșite împotriva persoanelor cu dizabilități este considerabil mai ridicată decât 
în cazul restului populației. În acest context, având în vedere natura abuzurilor sexuale săvârșite asupra 
reclamantei, existența unor mecanisme utile de detectare și de raportare a unor astfel de acte era esențială pentru 
aplicarea eficientă a legilor penale relevante și accesul acesteia la căi de atac adecvate. În plus, aceste deficiențe 
au fost agravate de faptul că instanțele naționale nu au dispus efectuarea unei evaluări psihologice pentru a obține 
o analiză de specialitate a reacțiilor reclamantei din perspectiva vârstei ei fragede. Totodată, autoritățile nu au luat 
deloc în considerare numeroasele probe medicale ale traumei suferite de aceasta ca urmare a incidentului. 

 

În cazul în care este necesar, UE adoptă acte legislative pentru a asigura protecția 

drepturilor definite în cartă. Aceasta include subiecte precum dreptul la un proces 

echitabil și protecția datelor cu caracter personal. 

În 2019, Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii cu ocazia celei de a 10-a 

aniversări a momentului în care Carta drepturilor fundamentale a devenit obligatorie 

din punct de vedere juridic. Miniștrii UE au solicitat intensificarea eforturilor de punere 

în aplicare a cartei și de sensibilizare. 
 

Convenția asupra Eliminarii tuturor Formelor de Discriminare față de Femei (CEDAW) 

Convenția asupra Eliminării tuturor Formelor de Discriminare față de Femei este un 

act internațional care stabilește drepturile femeilor și ce trebuie să facă statele, inclusiv 

România, pentru a se asigura că femeile beneficiază de aceleași drepturi precum 

bărbații. 

CEDAW este un instrument juridic internațional care solicită statelor să elimine 

discriminarea împotriva femeilor în toate domeniile și să promoveze drepturile egale 

ale femeilor. Națiunile Unite au adoptat CEDAW la 18 decembrie 1979. Începând cu 

2016, 189 de state au ratificat CEDAW. 

Nicio femeie nu trebuie să fie subapreciată ori tratată inegal pentru că este femeie. 

Problemele legate de încălcarea drepturilor femeilor trebuie să fie soluționate de către 

autoritățile naționale sau pot fi adresate unui organ special creat în cadrul organizației 

Națiunilor Unite, numit Comitetul pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare 

față de Femei. 

Dacă drepturile dvs au fost încălcate, puteți sesiza Comitetul CEDAW printr-o cerere 

scrisă. O cerere în adresa Comitetului poate fi depusă de oricine crede că i-a fost 

încălcat un drept prevăzut de Convenție, personal sau cu suportul organizațiilor 

specializate. 

Protocolul Opțional introduce mecanisme suplimentare pentru implementarea 

CEDAW, inclusiv o procedură de anchetă adresată Comitetului CEDAW pentru 

abordarea încălcărilor sistematice și o modalitate pentru femei de a prezenta 

plângerile direct la Comitetul CEDAW, dacă acestea consideră că drepturile lor 

protejate de CEDAW sunt încălcate. 
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Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

(ICERD) 

În decembrie 1960, în urma unor episoade de antisemitism în diferite părți ale 

lumii, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție prin 

care a condamnat „toate manifestările și practicile de ură rasială, religioasă și 

națională” drept încălcări ale Cartei Internaționale a Drepturilor Omului și Declarației 

Universale a Drepturilor Omului, solicitând guvernelor tuturor statelor să „ia toate 

măsurile necesare pentru a preveni orice manifestare a urii rasiale, religioase și 

naționale”.  

Convenția, instrument pentru protecția drepturilor omului, își angajează 

membrii să elimine discriminarea rasială și să promoveze înțelegerea între toate 

rasele umane. În același timp, convenția impune statelor membre să introducă legi 

care interzic discursurile de ură și să criminalizeze apartenența la organizații rasiste. 

Convenția a fost adoptată și deschisă spre semnare de către Adunarea 

Generală a ONU la 21 decembrie 1965 și a intrat în vigoare la 4 ianuarie 1969. În 

octombrie 2015, convenția a fost semnată de 88 de semnatari și 177 de părți.  

Convenția este monitorizată de Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale 

(CERD). 

 

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

Convenția a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 13 decembrie 

2006. 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD) este primul 

instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic care stabilește 

standarde minime pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și prima convenție 

privind drepturile omului la care UE a devenit parte. 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități reprezintă principalul 

instrument juridic internaţional de luptă împotriva discriminării persoanelor cu 

dizabilităţi, constituind un pilon relevant și eficient pentru promovarea și protejarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană.  

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap definește 

persoanele cu handicap ca fiind acele persoane „care au deficiențe fizice, mintale, 

intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse 

bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în 

condiții de egalitate cu ceilalți”. 

Prin prevederile sale, Convenția stipulează în mod clar că persoanele cu dizabilități 

au dreptul de a participa deplin în toate domeniile vieții. De asemenea, arată cum țările 

pot proteja aceste drepturi.  
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Persoanele cu dizabilități sunt membre ale societății și au dreptul să rămână în 

comunitățile lor locale. Aceștia ar trebui să primească sprijinul de care au nevoie în 

cadrul structurilor obișnuite de educație, sănătate, ocupare și servicii sociale. 

Strategia UE pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030 acoperă toate 

domeniile Convenției ONU. 

 

Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului 

Convenția a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 

1989. 

Până în prezent, Convenția a fost adoptată de 196 de țări, membre ale Națiunilor Unite 

(cu excepția SUA). Orice stat care semnează și ratifică Convenția se obligă să aplice 

integral și corespunzător standardele juridice în domeniul promovării și protecției 

drepturilor copilului. 

La nivel european, Tratatul de la Lisabona (2007), semnat de toate statele membre 

ale Uniunii Europene, promovează în mod explicit protecția drepturilor copilului prin 

art.3, ex-articolul 2 TUE, iar prin art. 24 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, se stabilește că toți copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru 

asigurarea bunăstării lor, ei putând să-și exprime în mod liber opinia, aceasta fiind 

luată în considerare în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate.  

În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice 

sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat 

primordial. De asemenea, Carta stabilește că orice copil are dreptul de a întreține cu 

regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în 

care acestea sunt contrare interesului său. 

Conform prevederilor Convenției, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat 

să îi asigure cele mai bune condiții de dezvoltare, să respecte drepturile copilului și 

normele de protecție a copilului. Drepturile copilului conținute în Convenție trebuie să 

fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare. 

 

România a ratificat marea majoritate a instrumentelor adoptate în sistemul ONU, 

între care toate documentele juridice care alcătuiec Carta Internațională a 

Drepturilor Omului. 
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3. INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII RESPONSABILE DE PROMOVAREA ȘI 

APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI LA NIVEL INTERNAȚIONAL  

 

Pornind de la  principiile și reglementările  privind drepturile omului au fost înfiinţate 

instituţii puternice menite să asigure că drepturile omului sunt respectate și protejate. 

Instituțiile pentru drepturile omului activează începand cu nivelul local (orașe) și 

continuând cu nivelul național, regional și internațional. 

Din punct de vedere funcţional, organizaţiile/institutiile  pentru drepturile omului pot fi 

de două categorii: organizaţii interstatale de tip clasic sau de cooperare 

interguvernamentală,  orientate mai mult spre exterior şi organizaţii de integrare sau 

supranaţionale, orientate mai mult spre interior, spre membrii săi.  
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3.1 PRINCIPALELE INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE PENTRU 
DREPTURILE OMULUI 
 
Pentru a-şi îndeplini rolul de promotor al drepturilor omului, Organizaţia Naţiunilor 

Unite a pus la punct un sistem de organe principale şi subsidiare care participă activ 

la eforturile pentru promovarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în 

toate ţările lumii. 

Sistemul ONU este format din şase organe principale: Adunarea Generală, Consiliul 

de Securitate, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă, Curtea Internaţională 

de Justiţie, Secretariatul, precum şi agenţii specializate, programe şi fonduri de 

dezvoltare. 

Crearea şi dezvoltarea unor organisme care participă activ la promovarea şi protecţia 

nejudiciară a drepturilor omului au stat şi stau în atenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 

şi a organizaţiilor regionale, între care, în avangardă, se află Consiliul Europei. 

 

Consiliul Europei  

Imediat după cel De-al Doilea Război Mondial, s-a simțit la nivel general nevoia de a 

înființa o organizație de tip nou pentru a avea certitudinea că totalitarismul nu va mai 

avea niciodată a doua șansă în Europa, precum și pentru a garanta pacea, democrația 

și drepturile omului pe continent.  

 

Consiliul Europei este o organizație 

internațională, interguvernamentală și 

regională. A luat naștere la 5 mai 1949. 
Consiliul Europei este cea mai mare 

organizație în materie de drepturi ale omului de 

pe continent. Acesta cuprinde 46 de state 

membre, inclusiv toate statele membre ale 

Uniunii Europene. Toate statele membre ale 

Consiliului Europei au aderat la Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului, un tratat 

conceput pentru a proteja drepturile omului, 

democrația și statul de drept. Este independent de Uniunea Europeană, și este diferit 

și de Consiliul European / Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei este 

la Strasbourg. 

 

 

          Consiliul Europei -Rol 
 

• oferă consiliere juridică 

țărilor din întreaga lume 

• promovează drepturile omului 

prin convenții internaționale 

• emite recomandări prin 

organismele de monitorizare 

formate din experți 

independenți 
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Consiliul Europei susține libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei, libertatea 

de întrunire, egalitatea și protecția minorităților. Acesta a lansat campanii pe teme 

precum protecția copilului, discursuri online de instigare la ură și drepturile persoanelor 

de etnie romă care reprezintă cea mai răspândită minoritate din Europa. Consiliul 

Europei ajută statele membre să lupte împotriva corupției și a terorismului și 

întreprinde reformele judiciare necesare. Grupul său de experți constituționali, 

cunoscut drept Comisia de la Veneția, oferă consiliere juridică țărilor din întreaga lume. 

Consiliul Europei promovează drepturile omului prin convenții internaționale, cum ar fi 

Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice și Convenția privind criminalitatea informatică. Acesta monitorizează 

evoluția statelor membre în aceste domenii și emite recomandări prin organismele de 

monitorizare formate din experți independenți. Statele membre ale Consiliului Europei 

nu mai aplică pedeapsa cu moartea. 

Participarea României la activitatea Consiliului Europei corespunde obiectivului 

politicii sale externe de a contribui la consolidarea mandatului politic şi la creşterea 

rolului organizaţiei de la Strasbourg la stabilitatea şi securitatea Europei, la 

continuarea procesului de reunificare a continentului european. 
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului instituie Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului şi îi organizează funcţionarea. CEDO este un tribunal internaţional 

cu sediul la Strasbourg, compus dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor 

membre ale Consiliului Europei care au ratificat Convenţia.  

Curtea a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor 

omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curții este să 

vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a 

Protocoalelor suplimentare de către statele 

semnatare. 

În acest sens, aceasta trebuie sesizată 

printr-o plângere introdusă de persoane 

sau, uneori, de state. În cazul în care Curtea 

constată o încălcare a unuia sau a mai 

multor drepturi şi garanţii de către un stat 

membru, aceasta emite o hotărâre. 

Hotărârea este obligatorie, ţara în cauză 

trebuind să o execute. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie confundată cu Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene (CJUE) care are sediul la Luxembourg și este însărcinată cu 

soluționarea problemelor referitoare la dreptul Uniunii Europene. 

Curtea nu poate examina orice fel de plângere. Competențele sale sunt stabilite prin 

condițiile de admisibilitate prevăzute în Convenție, condiții care precizează cine se 

poate adresa Curții, când și în legătură cu ce. Mai mult de 90 % dintre cererile 

examinate de către Curte sunt declarate inadmisibile.  

Condițiilor De Admisibilitate A Cererii: 

• plângerea se referă la atingerile aduse unuia sau mai multor drepturi prevăzute 

în Convenție și Protocoalele sale; 

• plângerea este îndreptată împotriva unui stat care a ratificat Convenția și, dacă 

este cazul, Protocolul care garantează dreptul a cărui încălcare este invocată;  

• plângerea se referă la aspecte care antrenează responsabilitatea unei autorități 

publice (legislativă, administrativă, judecătorească etc.), Curtea nefiind 

competentă să examineze plângeri împotriva persoanelor fizice sau 

organismelor private; 

• plângerea se referă la acte sau fapte survenite după data ratificării Convenției 

sau a Protocolului respectiv de către statul pârât (datele ratificării pentru fiecare 

stat figurează în lista disponibilă pe pagina de Internet a Curții: 

www.echr.coe.int/applicants); 

 

          CEDO-rol 
 

• sistematizarea procedurii 

plângerilor în materia 

drepturilor omului provenite 

din statele membre ale 

Consiliului Europei 

http://www.echr.coe.int/applicants
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• persoana care face plângerea este afectată personal și direct de încălcarea 

unui drept fundamental (are  „calitatea de victimă”); 

• a dat ocazia instanțelor interne să remedieze încălcarea drepturilor (”epuizarea 

căilor de recurs interne”) – ceea ce înseamnă în general că, înainte de a sesiza 

Curtea, persoana trebuie să se fi adresat cu aceleași capete de cerere 

instanțelor de judecată naționale, inclusiv celei mai înalte dintre ele și că, au 

fost respectate toate regulile naționale de procedură, mai ales termenele; 

• a  sesizat Curtea cu o cerere completă într-un termen de patru luni de la data 

pronunțării/redactării deciziei interne definitive/irevocabile. Termenul de patru 

luni începe în mod normal să curgă de la data la care cea mai înaltă instanță 

națională competentă a pronunțat decizia sau de la data la care a existat 

posibilitatea efectivă, de a lua cunoștință de textul integral al acestei decizii. În 

cazul în care nu există o cale de recurs efectivă cu privire la un capăt de cerere, 

termenul de patru luni începe să curgă de la data actului, faptului sau deciziei 

de care persoana se plânge. Deci, formularul de cerere însoțit de toate 

informațiile și copiile documentelor necesare trebuie trimise Curții cel mai târziu 

în ultima zi a termenului de patru luni; 

• plângerea se bazează pe dovezi solide (copii ale documentelor, deciziilor, 

rapoartelor medicale, declarațiilor de martori și ale oricăror alte înscrisuri 

doveditoare); 

• persoana este în măsură să demonstreze că faptele în legătură cu care se 

plânge au adus o atingere nejustificată unui drept fundamental;  

• plângerea nu a fost deja examinată de către Curte sau o altă instanță 

internațională. 

Motive de respingere a cererii/plângerii 

• Persoana nu se poate plânge de o decizie pe care o consideră nedreaptă sau 

greșită. Curtea nu este o instanță de apel împotriva deciziilor instanțelor 

naționale și deci nu le poate nici anula, nici modifica; 

• Curtea nu este competentă să examineze plângeri împotriva persoanelor fizice 

sau organismelor private; 

• Curtea nu dispune de resursele necesare pentru a examina plângeri vădit 

nefondate sau repetitive, nefiind atribuția unei instanțe internaționale să 

examineze astfel de plângeri; acestea sunt respinse ca fiind abuzive, la fel ca 

și plângerile în care reclamanții utilizează un limbaj jignitor sau injurios; 

• Cererea poate fi de asemenea respinsă atunci când faptele în legătură cu care 

se plânge reclamantul nu i-au cauzat niciun prejudiciu real și important și nu se 

referă la chestiuni noi cu privire la drepturile omului care să necesite a fi 

examinate la nivel internațional. 
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene interpretează legislația UE pentru a se asigura 

că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile 

juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. 

Membri: 

Curtea de Justiție: 1 judecător din fiecare 

țară a UE, plus 11 avocați generali 

Tribunalul: 2 judecători din fiecare țară a UE 

Judecătorii și avocații generali sunt numiți 

de statele membre, de comun acord, pentru 

un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. 

Judecătorii din cadrul fiecărei instanțe aleg 

un președinte, pentru un mandat de 3 ani, 

care poate fi reînnoit. 

În anumite circumstanțe, Curtea poate fi 

sesizată de persoane fizice, întreprinderi 

sau organizații care doresc să introducă o 

acțiune împotriva unei instituții UE pe care o suspectează că le-a încălcat drepturile. 

Ce face CJUE? 

Curtea pronunță hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate spre soluționare. Cele mai 

frecvente tipuri de cauze sunt: 

• interpretarea legislației (hotărâri preliminare) – instanțele naționale ale țărilor UE 

sunt obligate să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației europene, dar 

există riscul ca instanțele din țări diferite să interpreteze legislația în mod diferit. 

Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea 

unui act legislativ al UE, aceasta poate să solicite opinia Curții de Justiție. Același 

mecanism poate fi utilizat și pentru a determina dacă un act legislativ sau o 

practică națională este compatibilă cu dreptul UE; 

• respectarea legislației (acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor sau 

proceduri de infringement) – este vorba despre acțiuni introduse împotriva unui 

guvern național care nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de legislația 

europeană. Aceste acțiuni pot fi inițiate de Comisia Europeană sau de altă țară 

din UE. În cazul în care țara vizată se dovedește a fi vinovată, ea are obligația de 

a remedia situația imediat. În caz contrar, se poate introduce o a doua acțiune 

împotriva ei, care poate conduce la aplicarea unei amenzi; 

• anularea unor acte juridice ale UE (acțiuni în anulare) – dacă un stat membru, 

Consiliul UE, Comisia Europeană sau (în anumite condiții) Parlamentul European  

          CJUE -rol 
 

• interpretează legislația UE 

pentru a se asigura că aceasta se 

aplică în același mod în toate 

țările membre și soluționează 

litigiile juridice dintre guvernele 

naționale și instituțiile europene 

• pronunță hotărâri în cauzele 

(drepturile omului) care îi sunt 

înaintate spre soluționare 
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consideră că un anumit act legislativ al UE încalcă drepturile fundamentale sau 

tratatele Uniunii, îi poate cere Curții de Justiție să anuleze actul 

respectiv.Persoanele fizice pot, de asemenea, să solicite Curții anularea unui act 

al UE care le privește în mod direct; 

• garantarea unei acțiuni din partea UE (acțiuni în constatarea abținerii de a 

acționa) – Parlamentul, Consiliul și Comisia au obligația de a adopta anumite 

decizii în anumite situații. Dacă nu fac acest lucru, guvernele statelor membre, 

celelalte instituții ale UE și (în anumite condiții) persoanele fizice sau 

întreprinderile pot înainta o plângere Curții; 

• sancționarea instituțiilor UE (acțiuni în despăgubire) – orice persoană sau 

întreprindere care a avut de suferit de pe urma unei acțiuni sau a lipsei de acțiune 

din partea instituțiilor UE sau a angajaților acestora poate introduce o acțiune 

împotriva lor prin intermediul Curții. 

 

Cum lucrează CJUE? 

În cadrul Curții de Justiție, pentru fiecare caz se desemnează un judecător 

(„judecătorul raportor”) și un avocat general. Cazurile sunt evaluate în 2 etape: 

Etapa scrisă 

Părțile dau declarații scrise în fața Curții. Autoritățile naționale, instituțiile UE și uneori 

persoanele fizice pot transmite observații. 

• Toate acestea sunt 

sintetizate de către 

judecătorul raportor 

și apoi discutate în 

cadrul reuniunii 

generale a Curții, 

care stabilește: 

• Numărul de 

judecători care se 

vor ocupa de caz: 3, 

5 sau 15 judecători 

(întreaga Curte), în 

funcție de importanța 

și de complexitatea 

cazului. Majoritatea 

cazurilor sunt soluționate de 5 judecători. Sunt foarte rare situațiile în care se 

implică toată Curtea; 

• dacă este nevoie de o audiere sau de un punct de vedere oficial din partea 

avocatului general. 

 

În calitate de persoană fizică sau juridică, dacă 

dumneavoastră considerați că ați avut de suferit de pe 

urma acțiunii sau a lipsei de acțiune din partea unei 

instituții UE sau a angajaților acesteia, vă puteți adresa 

Curții în 2 moduri: 

 indirect, prin intermediul instanțelor 

naționale (care pot decide să înainteze 

cazul Curții de Justiție) 

 direct, sesizând Tribunalul – dacă ați fost 

afectat direct și personal de o decizie luată 

de o instituție a UE. 
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Etapa orală – audierea publică 

• Avocații ambelor părți pledează în fața judecătorilor și a avocatului general, 

care le pot adresa întrebări; 

• În cazul în care Curtea a decis că 

este nevoie de un punct de vedere 

din partea avocatului general, 

acesta este prezentat după câteva 

săptămâni de la audiere; 

• Judecătorii deliberează și apoi 

pronunță verdictul; 

• Procedura Tribunalului este similară, cu deosebirea că majoritatea cazurilor 

sunt soluționate de 3 judecători și nu există avocați generali. 
 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) este organismul 

specializat independent al UE în acest domeniu, cu un mandat care acoperă întreaga 

gamă a drepturilor prevăzute în Cartă.  

Agenția oferă consiliere independentă și bazată pe 

dovezi Uniunii și factorilor de decizie de la nivel 

național, pentru ca dezbaterile, politicile și legislația 

privind drepturile fundamentale să fie mai bine 

orientate și să se bazeze pe informații mai bune. 
 

Parlamentul European (PE) 

Parlamentul European se angajează integral pentru respectarea drepturilor 

fundamentale în Uniune. 

Pe baza lucrărilor Comisiei pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne, deputații în PE dezbat și 

adoptă, rezoluții referitoare la situația drepturilor 

fundamentale în UE și la o serie de aspecte 

particulare legate de protecția acestor drepturi în 

statele membre. 

Împreună cu Consiliul UE, Parlamentul European 

adoptă acte legislative pentru o mai bună 

protecție a drepturilor fundamentale. 

Parlamentul este colegiuitor - el are competența de a adopta și de a modifica 

legislația și de a decide cu privire la bugetul anual al UE pe o poziție de egalitate cu 

Consiliul. De asemenea, el supraveghează activitatea Comisiei și a celorlalte  

 

În cazul în care considerați că 

autoritățile dintr-o țară a UE au 

încălcat legislația europeană, trebuie să 

urmați procedura oficială privind 

depunerea unei plângeri. 

 

FRA- Rol 

 

oferă consiliere independentă 
 

PE- Rol 

 

dezbate și adoptă, rezoluții 

referitoare la situația 

drepturilor fundamentale în 

UE 
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organisme europene și cooperează cu parlamentele naționale din țările UE, care își 

aduc și ele contribuția. 

Cea mai mare parte a legislației UE este adoptată prin procedura legislativă ordinară, 

cunoscută în trecut și sub numele de „codecizie”. Aceasta este procedura standard de 

luare a deciziilor, care conferă Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene 

aceleași competențe. Ea se aplică unei game largi de domenii, cum ar fi imigrația, 

energia, transporturile, schimbările climatice, mediul, protecția consumatorilor și 

guvernarea economică. 

Există câteva domenii în care se utilizează alte proceduri decizionale. În domenii 

precum impozitarea, dreptul concurenței și politica externă și de securitate comună, 

Parlamentul European este „consultat”. În astfel de cazuri, Parlamentul poate aproba 

sau respinge o propunere legislativă, sau poate propune amendamente la aceasta, 

dar Consiliul nu este obligat în mod legal să respecte avizul Parlamentului. El trebuie 

însă să aștepte acest aviz înainte de a lua o decizie. Procedura de „aprobare”, în care 

este necesar avizul Parlamentului, se aplică în cazul aderării unor noi state la UE și al 

acordurilor comerciale internaționale dintre UE și țări sau grupuri de țări terțe. 

Procedura de aprobare este utilizată, de asemenea, în decizia finală privind numirea 

Comisiei Europene. 

 

 

 

 
 



  

24 
Proiect derulat de:  

     

 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC) sau Consiliul Drepturilor 

Omului (CDO)  

  

Consiliul pentru Drepturile Omului este un organism interguvernamental din cadrul 

sistemului Națiunilor Unite responsabil de consolidarea promovării și protecției 

drepturilor omului pe tot globul și de abordarea situațiilor de încălcare a drepturilor 

omului și de a face recomandări cu privire la acestea. Are capacitatea de a discuta 

toate problemele și situațiile tematice ale drepturilor omului care necesită atenția sa 

pe tot parcursul anului. Se întrunește la Oficiul ONU de la Geneva. 

 

UNHRC investighează acuzațiile de încălcare a drepturilor omului în Statele membre 

ale Organizației Națiunilor Unite și abordează probleme tematice importante ale 

drepturilor omului, cum ar fi libertatea de asociere și asamblare, libertate de exprimare, 

libertatea de credință și religie,  

drepturile femeilor, drepturi 

LGBT și drepturile minorităților 

rasiale și etnice.  

 

Alături de statele membre în 

Organizația Natiunilor Unite, 

România a contribuit la crearea, 

în 15 martie 2006 a Consiliului 

Drepturilor Omului al ONU, 

format din 47 de state alese de 

Adunarea Generală a ONU. 

UNHRC a fost înființat de 

Adunarea Generală a ONU pentru a înlocui Comisia ONU pentru Drepturile Omului 

(CHR). UNHRC colaborează îndeaproape cu Oficiul Înaltului Comisar pentru 

Drepturile Omului (OHCHR) și angajează ONU în proceduri speciale. 

România a fost aleasă pentru a doua oară membru al Consiliului Drepturilor Omului 

(CDO), în reuniunea plenară a Adunării Generale a ONU, pentru perioada iunie 2011 

- decembrie 2014. România a mai fost membru al CDO, cu un mandat de doi ani (iunie 

2006 - iunie 2008) şi a fost primul stat membru UE care a deţinut preşedinţia anuală 

a acestui important organ ONU. 

Deciziile CDO sunt confidenţiale, la lucrări participând numai membrii Consiliului. 

http://www.mae.ro/node/11990
http://www.mae.ro/node/11990
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Alte instrumente de care dispune CDO sunt Forumul pentru minorităţi, Forumul 

Social, Forumul privind Afacerile și Drepturile Omului si Mecanismul pentru 

populaţiile indigene, care se reunesc anual pe parcursul a două-trei zile. Lucrările 

acestor platforme permit, în special societăţii civile, să-şi exprime punctele de vedere 

asupra unei problematici specifice, şi se încheie, în general, cu recomandări adresate 

membrilor CDO pentru ameliorarea situaţiei din domeniile respective. 

 

 

Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) 

Biroul este condus de Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, care coordonează 

activitățile în domeniul drepturilor omului pe tot parcursul sistemului ONU și 

acționează ca secretariat al Consiliului pentru Drepturile Omului în Geneva. 

 

 

 

 

https://wikicro.icu/wiki/United_Nations_System
https://wikicro.icu/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council
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UN Women - Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de gen și pentru 

împuternicirea Femeilor 

 

UN Women este o entitate a Națiunilor Unite care lucrează pentru promovarea 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și a fost înființată pentru a 

accelera progresul în ceea ce privește satisfacerea nevoilor femeilor la nivel mondial.  

 

Femeile din cadrul ONU sprijină statele membre ale ONU în stabilirea standardelor 

globale pentru realizarea egalității de gen și colaborează cu guvernele și societatea 

civilă pentru a elabora legi, politici, programe și servicii necesare pentru a asigura 

implementarea eficientă a standardelor și pentru a beneficia cu adevărat femeile și 

fetele din întreaga lume.  

 

Entitatea funcționează la nivel 

global pentru a face din viziunea 

Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă o realitate pentru femei 

și fete și se află în spatele 

participării egale a femeilor la 

toate aspectele vieții.  

UN Women coordonează 

activitatea sistemului ONU în 

promovarea egalității de gen și 

în toate deliberările și acordurile 

legate de Agenda 2030. 

Entitatea lucrează pentru a 

poziționa egalitatea de gen ca 

fundamentală pentru 

Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă și pentru o lume mai 

incluzivă. 

Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati (CRPD) 

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități este un organism format din 18 

experți independenți care monitorizează punerea în aplicare a Convenției privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități. Membrii comitetului servesc în calitate 

individuală, nu ca reprezentanți ai guvernului. Aceștia sunt aleși dintr-o listă de  
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persoane desemnate de către state la Conferința Statelor Părți pentru o perioadă de 
patru ani cu posibilitatea de a fi reales o dată (vezi articolul 34 al Convenției). 

Toate statele părți sunt obligate să prezinte Comitetului rapoarte periodice cu privire 
la modul în care drepturile sunt puse în aplicare. Statele trebuie să raporteze inițial, în 
termen de doi ani de la acceptarea Convenției și după aceea la fiecare patru ani. 
Comitetul examinează fiecare raport și face propuneri și recomandări generale privind 
raportul, pe care le consideră adecvate și le transmite statului parte interesat. 

Protocolul opțional la Convenție conferă Comitetului competența de a examina 
plângerile individuale cu privire la presupusele încălcări ale Convenției de către statele 
părți la protocol. 

Cadrul UE pentru Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

Articolul 33 alin. 2 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

(CRPD) impune părților la convenție să stabilească un cadru pentru a promova, a 

proteja și a monitoriza punerea în aplicare a CRPD. 

Ca parte la CRPD, UE a desemnat un astfel de cadru pentru chestiuni care țin de 

competența UE, inclusiv: nediscriminarea, drepturile pasagerilor, fondurile UE, 

selecția personalului, accesul la documente etc. 

Cadrul UE completează cadrele naționale de monitorizare, care sunt responsabile 

pentru promovarea, protejarea și monitorizarea CRPD în statele membre ale UE. 

În funcție de competențe și 
mandate, membrii contribuie în 
mod colectiv la: 
• promovarea, 
• protejarea și               
• monitorizarea 
punerii în aplicare a CRPD de 
către UE. 

De asemenea, Cadrul UE 
contribuie activ la revizuirea 
punerii în aplicare a CRPD de 
către UE efectuată de Comitetul 
pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilități (Comitetul CRPD).  

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&intPageId=3517&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&intPageId=3518&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&intPageId=3519&langId=en
http://fra.europa.eu/en/node/21558
http://fra.europa.eu/en/node/21558
http://fra.europa.eu/en/node/21558
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Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 
 
UNICEF este o organizație a Organizației Națiunilor Unite cu sediul în Statele Unite, 

cu o prezență în peste 190 de țări, al cărei obiectiv este să ofere ajutor umanitar 

copiilor și familiilor din țările în curs de dezvoltare. 

Odată cu Declarația Drepturilor Copilului promovată în 1959, UNICEF a devenit un 

agent esențial în a răspunde nevoilor copiilor și a proteja drepturile acestora. În 1965 

a primit Premiul Nobel pentru Pace datorită “împlinirii condiției testamentului lui Nobel, 

promovarea fraternității între națiuni” și totodată pentru apariția pe scena mondială ca 

“un factor de pace de o deosebită importanță”. 

Printre prioritățile sale se numără ajutarea copiilor și familiilor din zonele extrem de 

sărace din Africa și din alte părți ale lumii. UNICEF lucrează, de asemenea, la 

programe de sănătate, apă, salubritate și nutriție, precum și la promovarea educației și 

participarea socială a copiilor. 

Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) 

Biroul a fost creat în 1950, în timpul celui De-al Doilea Război Mondial, pentru a ajuta 

milioane de europeni care au fugit sau și-au pierdut casele. 

Scopul principal al UNHCR este de a proteja drepturile și bunăstarea persoanelor care 

au fost forțate să fugă. Împreună cu parteneri și comunități, biroul lucrează pentru a 

se asigura că toată lumea are dreptul de a solicita azil și de a găsi refugiu sigur în altă 

țară, de asemenea, străduindu-se cu privire la  asigurarea soluțiilor de durată. 

Timp de peste o jumătate de secol, UNHCR, a ajutat milioane de oameni să-și reia 

viața. Aceștia includ refugiați, repatriați, apatrizi, strămuțați și solicitanți de azil. 

 

Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) 

OSCE reprezintă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa care are 

în componența sa 57 de state din Europa, Asia Centrală și America de Nord, OSCE 

fiind cea mai mare organizație regională de securitate din lume. 
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Toate cele 57 de state participante se bucură de statut egal, iar deciziile sunt luate 

prin consens pe o bază politică, dar nu obligatorie din punct de vedere juridic. 

Anual, se desfășoară în 

organizarea Biroului 

OSCE pentru Instituții 

Democratice și Drepturile 

Omului (ODIHR) conferința 

privind implementarea 

angajamentelor OSCE în 

domeniul drepturilor 

omului.  

Conferinţa prilejuieşte o 

trecere în revistă a 

activităţilor organizaţiei şi a 

respectării, de către statele 

participante, a 

angajamentelor politice, 

asumate la nivel 

guvernamental, în 

domeniul drepturilor 

omului, în anul în curs, pe 

tematici de actualitate pentru spaţiul OSCE precum ar fi: consolidarea instituţiilor 

democratice, aspecte umanitare (migraţie, refugiaţi), libertăţi fundamentale (libertatea 

media),  statul de drept (transparenţa legislativă, independenţa justiţiei, alte instituţii 

din sfera protecţiei drepturilor omului), trafic de persoane, toleranţă şi nediscriminare 

(minorităţi naţionale, roma-sinti, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi). 
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3.2 PRINCIPALELE INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII RESPONSABILE DE 

PROMOVAREA ȘI APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN ROMÂNIA 

 

Pornind de la principiile privind drepturile omului, România a acţionat pe plan naţional 

pentru înfiinţarea unor instituţii puternice menite să asigure protejarea drepturilor 

omului. 

Instituţiile naţionale trebuie să îndeplinească rolul de punte de legătură între 

organismele statale şi societatea civilă, realizând prin parteneriate cu acestea, un 

cadru de dialog şi de colaborare în respectarea și apărarea drepturilor omului. 
 

Instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului (INDO) reprezintă o parte 

esențială a sistemului de protecție a drepturilor omului existent la nivelul unei țări. Prin 

activitatea pe care acestea o desfășoară (sensibilizare, consiliere, monitorizare și 

responsabilizare a autorităților), aceste instituții au un rol central în depășirea marilor 

provocări legate de drepturile omului din zilele noastre, abordând atât preocupări 

persistente, precum cele referitoare la discriminare și inegalitate, cât și chestiuni noi, 

cum ar fi implicațiile inteligenței artificiale și ale pandemiei de COVID-19 asupra 

acestor drepturi. 

INDO sunt organizații independente înființate de state pentru a promova și a proteja 

drepturile omului în țările lor. Organizațiile îmbracă forme diferite – de exemplu, comisii 

pentru drepturile omului, instituții ale mediatorului – și îndeplinesc de obicei mai multe 

mandate. Acestea reprezintă structuri inovatoare remarcându-se prin independența 

față de guvern, acționând în temeiul unui mandat diferit de autoritățile statale. 

Rolul INDO ca actori esențiali ai sistemului de promovare și protecție a drepturilor 

omului a fost recunoscut progresiv; ele se bucură în prezent de o legitimitate națională 

și internațională bine stabilită, o etapă decisivă în evoluția acestora fiind reprezentată 

de adoptarea de către ONU, în anul 1993, a Principiilor de la Paris. 

 

Pentru realizarea cooperării și a schimbului reciproc de informații și practici între 

instituțiile naționale, precum și reprezentarea acestora în relația cu organizațiile 

internaționale și regionale cu atribuții în domeniul drepturilor omului, au fost create 

Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI) – la nivelul 

ONU și patru rețele regionale, printre care și Rețeaua Europeană a Instituțiilor 

Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI), înființată în anul 2013. 

Toate statele membre ale UE s-au angajat să înființeze instituții naționale pentru 

apărarea drepturilor omului. Întrucât au un mandat orizontal în privința tuturor  
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drepturilor omului, este important ca aceste instituții să fie mai bine dotate pentru 

punerea în aplicare a drepturilor fundamentale în sfera mai restrânsă a legislației UE. 

România are în prezent patru instituții care au mandat în domeniul drepturilor omului, 

respectiv: Avocatul Poporului, Institutul Român pentru Drepturile Omului,  Consiliul 

Național pentru Combaterea Discriminării și Consiliul de monitorizare al Convenției 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 
 

Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO). 

IRDO, organism independent, cu personalitate juridică, înfiinţat prin Legea nr. 9/1991, 

reprezintă prima instituţie naţională pentru drepturile omului creată în România după 

1989. 

IRDO are competențe care vizează drepturile omului în totalitatea lor, ținând cont de 

rolul său principal de promovare, cercetare și creștere al nivelului de cunoaștere 

asupra cadrului drepturilor omului, precum și cel de informare al entităților 

internaționale cu privire la situația drepturilor omului în România. În plus, IRDO are un 

rol important în furnizarea de sesiuni de formare destinate unor categorii diverse de 

beneficiari, printre care copii, tineri, personal al instituțiilor publice și avocați. 

Activitățile dezvoltate de Institut s-au concentrat pe desfăşurarea unor programe şi 

parteneriate care să răspundă mai bine cerinţelor internaţionale şi naţionale de 

promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului și de formare a 

categoriilor de persoane care au răspunderi în domeniul protecţiei acestora. 

 

În 1991, Consiliul ONU pentru Drepturile 

Omului din Geneva (CDO) a desemnat 

IRDO drept adresant al unora dintre 

activităţile de asistenţă ale consiliului, însă 

ulterior Institutul şi-a asumat rolul de 

partener şi coorganizator al activităților 

Consiliului ONU din Geneva. 

Institutul activează ca o interfaţă între 

instituţiile statului, mediul academic şi 

societatea civilă, colaborând cu acestea 

pentru o abordare și adresare mai amplă, 

exhaustivă a aplicării și respectării 

drepturilor omului în România.  
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Avocatul Poporului 

 
Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de 
orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. 

Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului: 

 activitatea de soluţionare a petiţiilor; 

 activitatea privind contenciosul constituţional; 

 formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale; 

 poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, 

înainte de promulgarea acestora; 

 poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate 

a legilor şi ordonanţelor; 

 activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanţa de 

contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ; 

 promovarea recursului în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele 

judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile; 
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 prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea 

acestora; rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau 

măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 prezintă rapoarte preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după 

caz, prim – ministrului, în situațile în care constată, cu prilejul cercetărilor 

întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare 

a legilor ţării; 

 Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi 

ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor privesc drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate 

internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România 

este parte. 

Ce petiţii intră în competenţa instituţiei Avocatului Poporului? 

Intra in competența instituției Avocatul Poporului petițiile care au ca obiect încălcarea 
drepturilor sau libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice sau  prin actele administrative ale regiilor autonome.  
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Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării  

Consiliul este autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate 

juridică, sub control parlamentar și garant al respectării și aplicării principiului 

nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele 

internaționale la care România este parte.          

Dacă ai fost disciminat poți 

alege sa depui o petiție 

către CNCD. Poți să faci  

sesizarea în termen de un an 

de la data săvârșirii faptei de 

discriminare sau de la data la 

care ai luat cunostință de ea. Important este ca petiția să fie  transmisă cât mai repede 

de la momentul săvârșirii faptei sau de când ai luat act de ea, deoarece, cu trecerea 

timpului, probele și mărturiile se pierd. Termenul de soluționare a petiției este de 90 

de zile.  

! Doar în instanța de judecată se poate solicita 

înlăturarea consecințelor faptelor de 

discriminare și restabilirea situației anterioare 

faptei de discriminare. 
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Petentul are obligația să dovedească că faptele sesizate sunt discriminatorii, în baza 

unor dovezi concrete, iar partea reclamată are obligația să demonteze cele reclamate 

de petent, arătând, în concret și 

argumentat că faptele nu sunt 

discriminatorii. 

Soluția (Hotărârea Colegiului 

director) se comunică în scris, atât 

petentului cât și 

reclamatului/reclamaților, în termen 

de 30 zile de la luarea deciziei în 

ședința Colegiului director. 

 
Consiliul de Monitorizare al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități 

Consiliul de Monitorizare este o autoritate autonomă sub control parlamentar înființată 

pentru a proteja, promova și monitoriza modul în care drepturile persoanelor cu 

dizabilități aflate în instituții sunt respectate. 

Prin drepturi ale persoanelor cu dizabilități se întelege drepturile patrimoniale și 

nepatrimoniale garantate acestor persoane prin Convenția ONU și prin legi speciale. 

 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopție (ANDPDCA)  

Prin Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopție (ANDPDCA) a fost desemnată drept autoritate centrală de coordonare a 

implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

Autoritatea este organizată și funcționează ca organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale, și îndeplinește:  

➢ funcțiile de reglementare – cu elaborarea cadrului normativ necesar în vederea 

armonizării legislației din domeniile proprii de competență cu prevederile 

tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte și a 

îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii 

Europene, 

Faptele de discriminare se sancționează 

contravențional: 

• cu avertisment 

• cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei 

dacă discriminarea vizează o 

persoană fizică 

• cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 

lei dacă discriminarea vizează un grup 

de persoane sau o comunitate 
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➢  și de strategie prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre 

aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum și aplicarea 

strategiilor și a programelor de reformă în domeniul protecției și promovării 

drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu respectarea tratatelor internaționale la 

care România este parte. 

 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) 

ANES are ca priorități:  

o Combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ;  

o Promovarea perspectivei de gen în politicile de ocupare, mobilitate şi migraţie 

a forţei de muncă;  

o Creşterea gradului de conştientizare cu privire la prevederile legale din 

domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu privire la diferenţa 

salarială între femei şi bărbaţi și cu privire la concilierea vieţii profesionale cu 

viaţa de familie şi cea privată; 

o  Încurajarea integrării pe piaţa muncii a femeilor vulnerabile din cauza 

fenomenului discriminării;  

o Monitorizarea participării echilibrate a femeilor şi participării la procesul de 

decizie;  

o Introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale;  

o Combaterea fenomenului de hărţuire şi hărţuire sexuală la locul de muncă; 

o Combaterea fenomenului de violenţă de gen. 

 

Instituții care apară Drepturile Copilului în România 

România a fost printre primele state care au ratificat Convenția ONU cu privire la 

Drepturile Copilului, în anul imediat următor adoptării sale în cadrul Adunării Generale 

a Națiunilor Unite, prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990. În anul 2004, a fost 

adoptată și o lege specială pentru protecția și promovarea drepturilor copilului (Legea 

nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare).  

Conform legii nr. 272/2004, în subordinea consiliului judeţean şi a consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează Comisia pentru protecţia copilului, 

ca organ de specialitate al acestora, fără personalitate juridică. 
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Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) este instituţia 

publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului judeţean/consiliilor locale 

ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, 

care preia funcţiile 

serviciului public de 

asistenţă socială de la 

nivelul 

judeţului/sectoarelor 

municipiului Bucureşti. 

Ratificarea de către 

România a Convenţiei 

ONU cu privire la 

Drepturile Copilului a 

favorizat dezvoltarea 

societăţii civile în domeniul 

apărării şi promovării 

drepturilor copilului. 

În România, în prezent 

există organizaţii 

internaţionale interguvernamentale, ONG-uri şi fundaţii pentru apărarea şi 

promovarea drepturilor copilului, dintre care se evidenţiează: Centrul de informare 

ONU pentru România, UNICEF, Salvaţi Copiii România, World Vision etc. care 

derulează programe în sprijinul copiilor. 
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Criterii 
discriminatorii

rasă

naționalitate

sex

vârstă

orientare 
sexuală

apartenență 
la o 

categorie 
defavorizată

infecție 

HIVboală 
cronică

handicap

convingere

categorie 
socială

religie

limbă

etnie

 
4. DISCRIMINAREA 

 

 
 
 
 
 
Aceasta înseamnă că drepturile şi libertăţile fundamentale sunt recunoscute tuturor 
indivizilor, fără nicio deosebire, adică fără nicio discriminare. 
 
 
Ce este discriminarea? (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) 
 
Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe 
baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. 
 
Criteriile stabilite de legislația românească sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum 
și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 
social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi în 

drepturi", proclamă primul articol al Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului din 1948. 
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restrângerea

înlăturarea 
recunoașterii, 
folosinței sau 

exercitării

în condiții de 
egalitate, a 
drepturilor 
omului și a 
libertăților 

fundamentale 
sau a 

drepturilor 
recunoscute 

de lege.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ce e important să putem identifica discriminarea și să asigurăm respectarea 
drepturilor omului? 
 
Doar pentru faptul că exista prevederi legale în România care interzic discriminarea, 
nu înseamnă că discriminarea nu are loc. Existenţa unor legi/regelementari împotriva 
discriminării nu exclude posibilitatea de a  fi discriminat – înseamnă doar că deţii un 
instrument împotriva discriminării. De fapt, poţi fi discriminat în diferite moduri în 
fiecare zi. 
 
Discriminarea poate avea un impact negativ semnificativ asupra victimelor atat în ceea 
ce privește starea socială sau economică (ex. pierderea locului de muncă), cât și în 
ceea ce privește  bunăstarea şi sănătatea (refuzarea unor servicii medicale). Situațiile 
de disciminare studiate au dus la concluzia că acestea pot fi asociate cu simptome 
legate de stres şi depresie pentru victimele discriminării. Discriminarea nu are un efect 
ameninţător doar asupra victimelor, ci şi asupra întregii societăţi în general, ducând la 
disfuncționalități economice, la denaturarea concurenţei între firme şi la subminarea 
coeziunii sociale. 
 
Oamenii care au parte de experienţa umilitoare a discriminării sunt afectaţi într-o 
multitudine de forme şi nu doresc, de regulă, să abordeze aceste probleme în public. 
Chiar dacă pentru unele persoane discriminarea a devenit o experienţă de zi cu zi, ele 
nu sunt dispuse să ia unele măsuri, cum ar fi de exemplu să depună plângeri la 
organele abilitate ale statului. Acest lucru se poate întâmpla și ca urmare a lipsei de 
sprijin din partea celor apropiați. O altă cauză pentru care persoanele care fac parte 
din grupuri vulnerabile nu raportează discriminarea este pentru că sunt supuse în mod  
 

Efectele discriminării 
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Forme ale 
discriminării

Directă

Multiplă

Dispoziția 
sau ordinul 

de a 
discrimina  

Victimizarea

Hărțuirea

Indirectă

 
repetat acestor situații, în medii diferite, ceea ce poate duce la sentimentul de lipsă de 
putere și de sens. 
 
Fie că suntem personal victima unei situații de disriminare, fie că este vorba de un 
prieten, coleg, o persoană pe care o cunoaștem sau nu, identificarea și raportarea 
situației de discriminare este importantă în oricare dintre situații. 
Poate că atunci când nu ne afectează direct poate părea mai puțin important dar un 
mediu în care se discrimineză nu este un mediu care stimulează deschiderea și 
dezvoltarea. Poate că de această dată nu ai fost victima directă a discriminării, dar e 
posibil ca o dată viitoare discriminarea să te afecteze în mod  direct.  
Raportarea situațiilor de discriminare atunci când se întămplă previne apariția altor 
cazuri de discriminare.  
Pe de altă parte așteptarea de a face parte dintr-o societate care își tratează membrii 
egal și corect fără a raporta cazurile de încălcare nu este o așteptare realistă. Sunt 
multe situații în care persoanele care discriminează  sau încalcă drepturile omului o 
fac din necunoaștere, prin urmare aducerea la suprafață a acestor situații este o 
necesitate. 
 
 
Forme ale discriminării 
 
În România sunt regementate mai multe forme ale discriminării. 
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Discriminarea directă  
 
Conform Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), discriminarea 
directă are loc atunci când o persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil 
decât o altă persoana care a fost, este sau ar putea fi într-o situație comparabilă, iar 
diferența de tratament are la bază oricare criteriu de discriminare prevăzut de legislația 
în vigoare. 
 

Exemple de discriminare directă sancționate de către CNCD: 

 

▪ Directorul Societăţii Bancare X. emite un ordin de disponibilizare a angajatului Y cu următorul conţinut: 

„întrucât aţi împlinit vârsta de 52 de ani şi nu corespundeţi politicii de întinerire a angajaţilor Băncii, vă 

anunţăm că sunteţi disponibilizat cu data de 1 mai 2005 (CNCD, Manual de Pregătire, 2012, p.20). 

Tratementul discriminatoriu a constat în concedierea unei persoane pe criteriu de vârstă si nu de 

performanță a muncii sale în comparație cu cea a colegilor săi. 

 

▪ „Ordin al Ministrului Apărării din 2005 privind admiterea la instituţiile militare: „la înscrierea pentru 

admiterea în instituţiile militare aflate în subordinea MAPN, femeile au obligaţia să depună un test de 

sarcină şi o declaraţie pe proprie răspundere potrivit căreia îşi asumă să părăsească cursurile instituţiei 

militare şi să plătească cheltuielile de şcolarizare dacă pe parcursul studiilor rămân însărcinate şi dau 

naştere copilului” (CNCD, Manual de Pregătire, 2012, p.20) Tratamentul discriminatoriu a constat în 

restricționarea dreptului la învățământ al femeilor și încălcarea principiului egalității de șanse între femei 

și bărbați. 

 

▪ „Compania aeriană TAROM lansează o promoţie de cumpărare a 2 bilete la preţ de 1 pentru perechi iubiţi 

cu ocazia zilei Sf. Valentin. Un cuplu de homosexuali s-a prezentat la o agenţie TAROM pentru a beneficia 

de promoţie. Agenţia TAROM a refuzat vânzarea biletelor la promoţie pentru cuplul de homosexuali”. 

(CNCD, Manual de Pregătire, 2012, p.20). Tratamentul discriminatoriu în acest caz constă în 

restricționarea accesului la servicii pe criteriului de orientare sexuală. 

 

Discriminarea indirectă   

 

Dscriminarea indirectă  se întâmplă atunci când o prevedere, un criteriu, o practică 

aparent neutră dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevazute de 

legislația în vigoare, cu excepția cazurilor în care aceste prevederi, criterii sau practici 

sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere acelui scop sunt 

adecvate și necesare. De asemenea, discriminarea indirectă este orice comportament 

activ sau pasiv care, prin efectele pe care la generează, favorizează sau 

defavorizează nejustificat, supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un 

grup de persoane sau o comunitate față de altele care se află în situații egale. 
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Discriminarea indirectă este o formă de discriminare care nu este evidentă la o primă 

vedere. Deși anumite practici, reguli sau politici sunt aparent  corecte și neutre, ele pot 

ascunde tratemente diferite și nedrepte pentru persoane aparținând diferitelor 

cateogrii sociale și pot leza drepturile acestora. Discriminarea indirectă apare atunci 

când practici, politici sau proceduri ale unei organizații au efectul de a dezavantaja 

oameni care împărtășesc anumite caracteristici protejate, chiar dacă acest lucru nu 

este menționat într-o formă explicită ca în cazul discriminării directe.  
 

Exemple de discriminare indirectă: 

 

▪ În cadrul unui interviu de angajare sunt puse întrbări privind statutul marital și planurile legate de familie. 

▪ Într-un anunț de angajare sunt prezente cerințe precum înălțimea sau alte caracteristici fizice care nu sunt 

necesare pentru desfașurarea muncii, precum și un nivel de studii care nu este necesar pentru specificul 

muncii). 

▪ Un anunț de angajare menționează ca cerință obligatorie deținerea unui permis de conducere, criteriu 

care ar putea  dezavantaja persoane cu dizabilitati sau femei (stereotipizare?!?). Dacă postul este de 

șofer atunci criteriul este unul legitim, dacă postul nu implică doar ocazional deplasările pot fi găsite 

alternative non-discriminatorii (CNCD, Manual de Pregătire, 2012, p.22). 

 

Discriminare multiplă  
 
Conform CNCD discriminarea multiplă survine atunci când o persoana sau un grup 
de persoane sunt tratate diferențiat într-o situație egală, pe baza a două sau a mai 
multor criterii de discriminare, cumulativ. 

Exemple de discriminare multiplă: 

▪ Desfășurarea campaniilor de sterilizare a femeilor rome - drepturile reproductive sunt încălcate atât pe 

bază de gen: nu sunt afectați bărbații romi, cât și pe bază de etnie: nu sunt afectate femeile majoritare. 

 

Hărțuirea  

 

Reprezintă orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, 

degradant ori ofensiv, pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată, 

vârstâ, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu. 
 
Exemple de hărțuire: 

▪ Șeful/Șefa unei echipe face glume rasiste, misogine, homofobe, antisemite. 

▪ O persoană aflată în poziție superioară de putere face remarci ofensatoare sau oferă atenție nedorită unei 

persoane aflată în poziție inferioară de putere (ex: un șef care face complimente nedorite sau comentarii 

ofensatoare la adresa angajatelor). 
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Victimizarea  
 
Reprezintă orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în 
instanță sau la instituțiile competente, cu privire la încălcarea principiului tratamentului 
egal și al nediscriminării. 
 
Exemple de victimizare sancționate de CNCD 

▪ „ Angajatul A.F. al Regiei de Gospodărie Locală a Municipiului Oradea depune o plângere în care reclamă 

angajatorul de discriminare şi hărţuire datorită orientării sale sexuale. După efectuarea de investigaţii şi 

audieri de către CNCD la sediul părţii reclamate, aceasta din urmă dispune schimbarea locului de muncă 

al petentului A.F. de la îngrijitor la Grădina Zoologică la îngrijitor la Cimitirul Municipiului Oradea.” 

CNCD, Manual de Pregătire, 2012, p.42). 

 

Dispoziția sau ordinul de a discrimina   

 

Este definită ca un ordin primit de o persoană sau un grup de persoane de la o altă 

persoană sau grup de persoane pentru a discrimina. 

 

Exemple:

▪ Instruirea agențiilor de recrutare personal să nu selecteze persoane de etnie romă. 

▪ Instruirea agenților de pază să nu permită accesul în spații publice a persoanelor de entie romă 

(CNCD, Manual de Pregătire, 2012, p.22). 

 

Cel mai adesea supuse discriminării şi asupra cărora s-au centrat cele mai multe studii 

sunt:    

 Minoritățile etnice 

 Minoritățile rasiale 

 Minoritățile religioase 

 

Întâlnim discriminări în funcţie de etnie, vârstă, naţionalitate, orientare sexuală, nivel 

de trai, nivel de educaţie, handicap, religie etc. Acestea se referă la o serie de forme 

de tratament discriminatoriu la care sunt supuse anumite persoane-grupuri sociale din 

cauza apartenenţei lor la un anumit sex, gen, etnie, religie, vârstă, naţionalitate etc.  

 

Într-un număr limitat de situaţii, discriminarea poate să nu fie ilegală. Există excepții, 
de exemplu în accesarea anumitor locuri de muncă foarte specifice cum este cea de 
rabin, unde se aplică restricţionarea candidaţilor la oamenii de credinţă iudaică. Un alt 
exemplu este restricționarea  candidaţilor pentru un loc de muncă lucrător social 
pentru romi.  
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Definirea altor termeni relevanți  
 

Tratament egal 

Principiul tratamentului egal corespunde interzicerii discriminării directe şi indirecte. 

Acesta se aplică tuturor persoanelor din sectorul privat sau public şi din cadrul 

organismelor publice. Domeniul său de aplicare include protecţia socială (inclusiv 

securitatea socială şi serviciile de sănătate), beneficiile sociale, educaţia, precum şi 

accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea acestora, cum ar fi accesul la locuinţe sau 

transporturile. 

 Propunerea de Directivă a Consiliului din 2 iulie 2008 cu privire la punerea în 

aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

 

Egalitatea de şanse și tratament  

Acest concept are la bază participarea economică, politică și socială și tratament egal 

pentru toți cetățenii indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice 

alt criteriu.  

Dintr-o perspectivă mult mai aplicată, preocuparea pentru problemele de egalitate în 

general şi de egalitate de şanse în particular, reprezintă o preocupare pentru 

problemele legate de drepturile omului şi de rezolvarea unor segregări, marginalizări, 

discriminări sociale, economice, culturale care apar între diverse categorii de cetăţeni. 

Un aspect foarte important îl reprezintă conştientizarea faptului că nu există o 

egalitate/inegalitate generică aşa cum nu există un om, ci oameni cu multitudinea lor 

de identităţi sociale.  

La nivel european au fost adoptate următoarele directive de aplicare a principiului 

egalității de tratament: 

 Directiva 2000/43/CE — de punere în aplicare a principiului egalității de 

tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică 

 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea 

în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între 

bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă 

 Directiva 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru 

promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul 

lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează 

 
 

 

 

 

 

http://publications.europa.eu/resource/celex/32000L0043
http://publications.europa.eu/resource/celex/32000L0043
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 Directiva 79/7/CEE a Consiliului privind aplicarea treptată a principiului egalității 

de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale 

 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a 

principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri 

și servicii și furnizarea de bunuri și servicii 

România recunoaște egalitatea de șanse prin Art. 16 - Egalitatea în drepturi, din 

Constituție: Alin. 1 - Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 

privilegii şi fără discriminări; Alin. 3 - Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, 

pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul 

în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru 

ocuparea acestor funcţii şi demnităţi; Alin. 4 - În condiţiile aderării României la Uniunea 

Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a 

alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. 

De asemenea, Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de 

șanse și de tratament între femei și bărbați reglementează măsurile pentru 

promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea 

eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele 

vieții publice din România, prin înființarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați (ANES).  

Categoria defavorizată  

Este definită în OUG nr. 137/2000 privind prevenirea  şi sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, ca fiind „acea categorie de persoane care fie se află pe o poziție de 

inegalitate în raport cu majoritatea cetățenilor din cauza diferențelor identitare față de 

majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare.  

Cine poate fi victimă a discriminării? 

Oricine poate fi victima discriminării! 

Normele interne sau internaționale nu limitează sfera persoanelor vulnerabile şi care 

pot fi supuse discriminării. Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 indică o serie de criterii 

în funcție de care o persoană poate fi discriminată: rasa, naţionalitatea, etnia, limba, 

religia, categoria socială, convingerile, sexul, orientarea sexuală, vârsta, handicapul, 

boala cronică necontagioasă, infectarea cu virusul HIV sau de apartenenţa sa la o 

categorie defavorizată.  

Articolul 14 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului adaugă culoarea, limba, 

opiniile politice sau de altă natură, originea socială, averea, naşterea sau orice altă 

situaţie. Prin urmare aceste criterii nu sunt limitative, ci doar exemplificative. Orice 

criteriu în funcţie de care o persoană este tratată diferit poate constitui un criteriu de 

discriminare. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32004L0113
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Petiție către 
CNCD.

Acțiune 
în 

instanță.

 

Cine poate fi autor al discriminării? 

Dreptul de a nu fi supus discriminării, ca drept fundamental al omului, operează în 

primul rând în relaţia dintre individ şi stat. Prin urmare, obligaţia de a nu discrimina se 

impune cu prioritate tuturor autorităţilor, agenţilor statului precum și altor structuri legal 

consituite. 

Totuși în ultimii ani apariția a tot mai multe cazuri în care persoane aparținând unor 

grupuri vulnerabile suferă rele taratamente din partea vecinilor/comunității, 

mobilizează instituțiile în documentarea și rezolvarea unor astfel de cazuri. 

CNCD instrumenteazaă în prezent cazuri în care persoane fizice sunt implicate ca 

parte care discriminează. 

 

Ce pot face dacă am fost discriminat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petiție către CNCD. Dacă ai fost discriminat poți înainta o petiție către CNCD.  

Poți face sesizarea în termen de un an de la data săvârșirii faptei de discriminare sau 

de la data la care ai luat cunostință de ea. Important este ca petiția să fie transmisă 

cât mai repede de la momentul săvârșirii faptei sau de când ai luat act de ea, 

deoarece, cu trecerea timpului, probele și mărturiile se pierd. Termenul de soluționare 

a petiției este de 90 de zile. Colegiul director va cerceta existența faptei de discriminare 

prin citarea obligatorie a părţilor, care se realizează prin orice mijloc care asigură 

confirmarea primirii citației. Pentru luarea unei decizii corecte, CNCD poate face 

investigații suplimentare, poate chema la sediu pentru audieri. Important este de 

reținut că în momentul în care depui o petiție către CNCD acesta trebuie însoțită de  
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dovezi pentru a putea fi soluționată. Dovezile pot fi înregistrări video sau audio, 

declarații ale martorilor și altele. 

Consiliul nu poate acorda despăgubiri victimei discriminării! 

Faptele de discriminare se sancționează contravențional: 

• cu avertisment 

• cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei dacă discriminarea vizează o 

persoană fizică 

• cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei dacă discriminarea vizează un grup 

de persoane sau o comunitate 

  Poți accesa site-ul CNCD pentru mai multe detalii 

https://www.cncd.ro/depune-o-petitie/ 

 

 

 

Acțiune în instanță. Doar în instanța de judecată poți solicita înlăturarea 

consecințelor faptelor de discriminare și restabilirea situației anterioare faptei de 

discriminare. 

Pentru obţinerea unor despăgubiri băneşti pentru prejudiciul suferit în urma faptei de 

discriminare este necesar ca victima să se adreseze instanţelor judecătoreşti cu o 

acţiune civilă în daune. În practică, sesizarea iniţială a Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării facilitează ulterior procedura în faţa instanţelor unde 

dovedirea celor afirmate este de importanţă capitală. Astfel, existenţa unei hotărâri a 

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin care se constată şi 

sancţionează fapte de discriminare constituie un mijloc puternic de probă în cadrul 

acţiunii civile în daune. 
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5. ROLUL COMUNITĂȚII ÎN COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI FACILITAREA 

TRATAMENTULUI EGAL 

 

Drepturile omului sunt inerente fiecărei persoane, fără discriminare, iar dreptul la 

egalitate şi la nediscriminare sunt principiile fundamentale care stau la baza dreptului  

internațional al drepturilor omului. 

De la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului în 1948, la Paris, acest 

principiu a fost subliniat și în instrumentele privind drepturile omului care au fost 

elaborate și încorporate în legislațiile naționale din majoritatea țărilor din lume.  

În tratatele fondatoare ale Uniunii Europene, în Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene și în Convenția europeană a drepturilor omului, interzicerea 

discriminării este un principiu fundamental.  

În pofida clarității dreptului internațional privind interzicerea discriminării precum și a 

organismelor/instituțiilor care veghează la respectarea drepturilor omului, 

discriminarea pe diferite criterii (rasă, etnie, sex, religie, etc), există atât în România 

cât și în lume. Există campanii, proiecte, programe și initiative menite să reducă 

discriminarea, dar manifestarea ei în viaţa de zi cu zi continuă sa împiedice milioane 

de oameni din întreaga lume să își atingă potențialul maxim în calitate de membri egali 

și activi ai societății.  

Discriminarea poate lua diverse forme, de la negarea principiilor de bază ale egalităţii 

oamenilor, la alimentarea urii ce ar putea avea efecte foarte grave, conducând la 

tulburări sociale, violență, conflicte, strămutare forțată  și ajungând în situații extreme 

până la genocid.  

Pe lângă costurile umane dramatice, discriminarea are costuri foarte mari sub forma 

sărăciei și a pierderii de oportunități, nu numai pentru persoane și familiile lor, ci și 

pentru întreaga societate. 
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Rolul pe care comunitatatea îl poate juca în prevenirea și combatarea discriminării 

este unul esențial. Comunitățile locale pot identifica ușor cazurile de abuz, maltratare 

sau exploatare.  

Un alt rol important al comunității  este identificarea tendințelor privind discriminarea 

în cadrul comunității  (cele mai întâlnite forme de discriminare în funcție de grupurile 

vulnerabile existente în comunitate) și propunerea de soluții viabile pentru prevenirea 

și combaterea disciminării.  

Dreptul de a nu fi supus discriminării, ca drept fundamental al omului, face referire în 

primul rând la relaţia dintre individ şi stat. Prin urmare, obligaţia de a nu discrimina se 

impune cu prioritate tuturor autorităţilor şi agenţilor statului, dar această obligație se 

extinde și la nivel de individ.  
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În ceea ce privește rolul comunității și strategiile care pot fi identificare pentru 

prevenirea discriminării și întărirea tratamentului egal în comunitate putem enumera: 

 Inițiative/programe de dezvoltare comunitară 

Dezvoltarea comunitară este procesul prin care indivizii dintr-o comunitate delimitată 

geografic, identitar sau de interese, îşi asumă responsabilitatea pentru producerea 

unor schimbãri în comunitate, fără a aştepta ca guvernul, autorităţile locale sau 

altcineva să facă acest lucru în locul lor. Aceste schimbări pot consta în oferirea de 

servicii, îmbunătăţirea mediului înconjurător, luarea de măsuri în vederea reducerii 

discriminării unui grup dezavantajat, reducerea sărăciei sau a vulnerabilității sociale, 

organizare comunitară, dezvoltarea economică a comunității etc. 

Procesul dezvoltării comunitare implică participarea cetățenească activă și voluntară, 

abilitarea comunității, auto-determinarea și mobilizarea de resurse, în interesul unor 

grupuri din comunitate. Principiul auto-determinării presupune că cetățenii și 

comunitățile în care locuiesc au dreptul să-și ia propriile decizii și să facă propriile 

alegeri referitoare la cele mai bune soluții prin care își pot rezolva problemele. 

 

 

Grupurile locale de inițiativă și asociațiile formale, au un rol important în mobilizarea 

comunitară. Aceste structuri sunt cadrele în care se poate desfășura acțiunea 

comunitară concretă, rolul primordial în declanșarea și susținerea dezvoltării 

comunitare revenind implicării voluntare și participării. Participarea la acțiuni diferite în 

cadrul unor organizații nonprofit organizate la nivelul comunității conduce în timp la 

consolidarea capacității comunitare. 
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De asemenea, în procesele participative sunt importante relațiile cu administrația 

publică, deoarece instituțiile publice cum ar fi primăriile, serviciile lor exterioare 

(sociale, culturale, de evidență informatizată a persoanelor), școlile, poliția, prin agenții 

lor și pe baza legitimității lor, pot ajuta la mobilizarea comunității și mai ales pot furniza 

informații calitative și cantitative privind resursele umane sau materiale din comunitate. 

 

Programele de dezvoltare comunitară pot fi utilizate ca instrumente de combatere a 

sărăciei comunitare sau a unui grup dezavantajat, instrument de incluziune socială, 

de combatere a discriminării și promovarea tratamentului egal al membrilor 

comunității, alături de derularea unor campanii de promovare a diversității și a 

toleranței în relație cu grupurile vulnerabile. 

 

 Inființarea de organizații/asociații care să reprezinte drepturile cetățenilor  

Asociațiile/organizațiile pentru drepturile omului sunt în prezent unul dintre cele mai 

bune moduri de a promova participarea socială a comunităților. Asociațiile sunt 

adesea primele care abordează problemele comunității  și au abilitatea de a face 

comunitățile conștiente de propriile nevoi și de capacitatea lor de a-și rezolva 

problemele și de a promova propria lor dezvoltare. 
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Lucrul „cu” ci nu „pentru” este esențial pentru o intervenție socială eficace, deoarece 

cetățenii trebuie să fie actori activi în propriul proces de incluziune. Participarea 

cetățenilor în definirea de măsuri și acțiuni sociale, precum și în punerea lor în aplicare 

este un drept și reprezintă garanții că „vocea” lor este auzită și că interesele lor reale 

sunt protejate. 

În particular, înființarea și capacitarea de organizații ce reprezintă drepturile unor 
grupuri minoritare sau insuficient deservite, este un element important în combaterea 
discriminării și asigură puntea către o societate cu un grad mai ridicat de incluziune și 
justiție socială. 
 
De asemenea, tinerii reprezintă principalii actori ai schimbărilor sociale necesare 
consolidării democrației și este important să fie încurajați să devină cetațeni 
responsabili, implicați activ în dezvoltarea comunității. 
 
Astfel asociațiile/organizațiile create pot mobiliza tinerii în implicarea în viața 
comunității locale prin acțiuni de voluntariat și prin acțiuni de promovare a respectării 
drepturilor omului și egalității de tratament. 
 
 

 Dezvoltarea/creșterea  colaborării între sectorul public și cel privat 

Mecanismele de suport pentru victimele discriminării trebuie să se dezvolte la nivel 

central, dar la fel de importante sunt mecanismele dezvoltate la nivel local.  

În acest sens colaborarea instituțiilor publice și private este esențială pentru 

dezvoltarea de inițiative specializate și eficiente în prevenirea și combaterea 

tratamentului diferențiat față de diferite grupuri și sub-grupuri sociale. Cunoscând 

problemele specifice ale grupurilor și sub-grupurilor existente pe plan local, autoritățile 

locale pot modela  acțiuni de prevenire și combatere a discriminării care sa răspundă 

structurii populației și formelor specifice de discriminare din zonă. 

 

 Creșterea  reprezentării  grupurilor defavorizate la nivelele de decizie și 

administrative 

O mai bună reprezentare a intereselor grupurilor defavorizate la diferitele nivele de 

decizie și administrative va conduce la o mai bună elaborare a politicilor și programelor 

dezvoltate dar și la creșterea șanselor de succes a implementării acestora. 

 asigurarea unor activități de sensibilizare frecvente în zonele rurale și izolate 

din punct de vedere geografic; 

 promovarea vizibilității organizațiilor locale (de exemplu, prin găzduirea de 

dezbateri și seminarii, susținerea evenimentelor culturale, conferințe, expunere 
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media și utilizarea platformelor de comunicare socială sau a proiectelor 

sociale); 

 sprijinirea/facilitarea/permiterea formării și educației în materie de drepturile 

omului, destinată societății civile; 

 încurajarea eforturilor societății civile și ale comunităților locale de a iniția 

modificări pentru a pune capăt practicilor dăunătoare care discriminează 

grupurile defavorizate;  

 încurajarea și sprijinirea dialogurilor cu autoritățile naționale și locale și a 

activităților de informare a acestora privind combaterea discriminării. 

 

 Responsabilizarea partenerilor sociali (sindicatelor) pentru prevenirea și 

combaterea discriminării pe piața muncii 

Discriminarea pe piața muncii duce la  marginalizarea indivizilor și crește gradul lor de 

vulnerabilitate. Pe de alta parte scade productivitatea la locul de muncă și coeziunea 

echipei.  

Un loc de muncă în care discriminarea nu este identificată și descurajată crește riscul 

de apariție a noi cazuri de discriminare. În aceste condiții, responsabilizarea 

partenerilor sociali pentru a acționa în scopul promovării și implementării principiului 

egalității de șanse pentru toți, atât la angajare, cât și la locul de muncă, este esențială 

pentru prevenirea și combaterea discriminării. 

Un pas inițial important constă în dezvoltarea unei politici din care să reiasă foarte clar 

că la respectivul loc de muncă nu sunt tolerate discriminarea și intimidarea. Este 

important ca toți angajații (inclusiv contractori și alte categorii de personal, plătit sau 

neplătit) să fie familiarizați cu respectivele politici. 

 
 Dezvoltarea  campaniilor de informare și conștientizare privind 

discriminarea 

Campaniile privind discriminarea se pot axa pe 3 componente cheie: 

• Informarea membrilor comunității privind discriminarea și efectele ei 

O mai bună conștientizare a cauzelor, formelor variate și a efectelor pe termen scurt 

și lung asociate discriminării, va capacita indivizii în a recunoaște și gestiona mai bine 

situațiile de discriminare. 

O comunitate în care membrii ei sunt educați cu privire la discriminare și efectele pe 

care le poate avea atât la nivel de individ cât si de comunitate, poate duce la reducerea 

distanței sociale față de diferitele grupuri, chiar și la reducerea incidenței tratamentului 

diferențiat.  
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Campaniile de informare și conștientizare pot aduce în prim plan grupurile 

defavorizate, față de care distanța socială este mult mai accentuată, precum și grupuri 

expuse la riscul de discriminare.  

Astfel de acțiuni susținute pot duce la creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor 
dintr-o comunitate, oferind oportunitatea înțelegerii în profunzime a problematicii 
abordate și reevaluarea propriilor atitudini și comportamente cu privire la aspectele 
vizate și de a duce mai departe mesaje de stopare a încălcarii drepturilor omului, 
discriminării și discursului instigator la ură.  
De asemenea le poate crește capacitatea de a identifica, raporta către instituțiile 
competente și de a se opune discriminării. 
 

• Informarea victimelor discriminării pentru a reduce culpabilizarea 

 O altă componentă esențială a campaniilor de informare este important să fie 

directionață către victimele discriminării, pentru a putea combate tendințele de auto-

culpabilizare sau rușine ce apar în cazul victimelor discriminării. 

• Informarea privind cadrul legal și instituțional de acțiune  în cazurile de 

discriminare 

O mai bună cunoaștere a mecanismelor instituționale și legale de prevenire și 

combatere a actelor de discriminare va capacita indivizii (victime sau membri ai 

comunității) să apere drepturile victimelor discriminării pe cale formală, în condiții de 

maximă protecție a intereselor lor. 

 

 Cetățenia activă și voluntariatul 

 

Cetățenia activă reprezintă un instrument cheie în promovarea și stimularea 

participării sociale a comunităților și înseamnă implicarea oamenilor în comunitățile lor 

și procesul democratic la toate nivelurile, de la local, la național și global. Cetățenia 

activă este o responsabilitate a fiecărui individ dintr-o societate democratică. 

Un cetățean activ promovează calitatea vieții într-o comunitate prin proces atât politic, 

cât și non-politic, dezvoltând o combinație de cunoștințe, abilități, valori și motivație de 

a lucra pentru a face diferența în societate. 

Cetățenia activă se construiește printr-o abordare didactică care folosește învățarea 

activă pentru a-i ajuta pe oameni să ia măsuri informate și responsabile, care vizează 

să facă o diferență pozitivă în comunitățile lor. 
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Aceste măsuri includ activități ale societății civile, cum ar fi: 

 protestarea și colectarea petițiilor  

 activități comunitare, cum ar fi voluntariatul 

Una din formele cele mai importante de cetățenie activă este participarea la procesul 

democratic, cum ar fi : 

 votarea  

 campania pentru un partid politic 

 campania pentru a ieși la vot 
 

Exemplele de cetățenie activă sunt multe și variate.  

În 1995, când avea 12 ani, Craig Kielburger din Canada a citit despre uciderea lui Iqbal Masih. Masih era un fost 
copil sclav care militase împotriva muncii copiilor în Pakistan și care, tocmai, fusese ucis. Potrivit relatării lui Masih, 
el a fost vândut de părinții săi la o fabrică la vârsta de 4 ani și a lucrat acolo până la vârsta de 10 ani. După numai 
2 ani fusese împușcat. 
Alimentat de dorința de a aborda această nedreptate, Kielburger și fratele său, Marc, au înființat „Free the Children”, 
actualul WE Charity. Una dintre primele acțiuni ale Free the Children a fost colectarea a 3.000 de semnături pe o 
petiție adresată prim-ministrului Indiei, prin care se cerea eliberarea activistului Kailash Satyarthi încarcerat. 
Această petiție a fost trimisă într-o cutie de pantofi învelită în hârtie maro. Satyarthi, care militase împotriva muncii 
realizate de copii și care susținuse dreptul universal la educație, a fost în cele din urmă eliberat. După ce a fost 
eliberat, Satyarthi a spus: „A fost una dintre cele mai puternice acțiuni întreprinse în numele meu și pentru mine, 
cu siguranță cea mai memorabilă”. Organizația funcționează pentru a educa și mobiliza tinerii din întreaga lume.  
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Este un act de cetățenie activă promovarea cetățeniei active de către ceilalți. 

Cetățenia activă se referă la participarea care necesită respect pentru ceilalți și care 

nu contravine drepturilor omului și ale democrației.  

Cetățenii participă și adoptă un rol activ în societate din mai multe motive. Atunci când 

se ia în considerare activitatea civică, este important să se ia în considerare faptul că 

cetățenii s-au trezit adesea între două extreme: implicarea pasională pe de o parte și 

retragerea cinică pe de alta.  

De asemenea, cetățenii se mobilizează foarte des în cazul apărării privilegiilor neloiale 

care neglijează drepturile cetățenilor, precum și în situațiile în care instituțiile 

democratice nu aduc informații relevante care ar duce la o soluție satisfăcătoare la 

situații.  

Activitățile cetățenilor obișnuiți sunt legate în special de serviciile publice (asistență 

medicală, sectorul educației), iar, pe termen lung, conduc la crearea de organizații și 

asociații precum asociații civice, cluburi sportive și organizații neguvernamentale.  

Conceptul de cetățenie activă este unul umbrelă care integrează multiple forme de 

voluntariat, însă nu tot ce înseamnă voluntariat conduce la cetățenie activă. 

 

Voluntariatul  

Reprezintă inima cetățeniei active, pornind de la caracteristica fundamentală a 

acestuia și anume - participarea. Spre deosebire, însă de cetățenia activă, 

voluntariatul este mai puțin despre o comunitate și mai mult despre o cauză sau 

organizație.  

 

 

Cetățenia activă este 

participarea care 

implică un rol activ la 

nivelul comunității, se 

referă la persoane 

implicate în 

organizarea de 

campanii politice sau 

non-politice. 
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Legislația românească (Legea nr.339 din 17 iulie 2006, pentru modificarea şi 

completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001) definește voluntariatul ca pe o 

„activitate de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, 

în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială (art. 2, lit.a)”.  

Această activitate se poate desfășura în domenii precum: „asistenţa şi serviciile 

sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, 

social şi comunitar şi altele asemenea (art. 2, lit. b)”. 

Voluntariatul este orice activitate care implică petrecerea timpului, neplătit, pentru a 

face ceva de care va beneficia mediul înconjurător sau persoane/grupuri, altele decât 

voluntarul și în plus față de rudele acestuia. 

Esențial pentru această definiție este faptul că voluntariatul trebuie să fie o alegere 

făcută în mod liber de fiecare persoană.  

 
Având în vedere nivelurile scăzute de implicare și participare civică din zilele 

noastre, este esențial să se promoveze cetățenia activă, în special în rândul 

tinerilor, prin acțiuni specifice organizate în școli sau licee, cu scopul de a 

determina tinerii să gândească, să vorbească, să exprime și să dezbată opinii, 

să pună întrebări despre cauze și soluții. 

 

 

 
  „Educația este cea mai puternică armă pentru a schimba lumea”                    

Nelson Mandela 
 



  

58 
Proiect derulat de:  

     

 

 
6. Bibliografie 

 
 

▪ Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Întrebări și răspunsuri, Consiliul Europei 

▪ Sepúlveda, Magdalena; van Banning, Theo; Gudmundsdóttir, Gudrún; Chamoun, Christine; van 

Genugten, Willem J.M. (2004). Human rights reference handbook (ed. 3rd ed. rev.). Ciudad Colon, 

Costa Rica: University of Peace.   

▪ Ghid privind art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, CURTEA EUROPEANĂ A 

DREPTURILOR OMULUI, 2018 

▪ Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale din 16.12.1966, Buletinul 

Oficial nr. 146 din 20 noiembrie 1974, În vigoare de la 20 noiembrie 1974 

▪ Raport de Activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului, 2021 

▪ Ministerul Afacerilor Externe, https://www.mae.ro/node/3133  

▪ REX/490, Drepturile economice, sociale și culturale în regiunea euromediteraneeană, Comitetul 

Economic şi Social European, 2017 

▪ Instituţii europene şi drepturile omului / Irina Moroianu Zlătescu – Bucureşti : Editura I.R.D.O., 2008 

▪ M. Mihăilă, C. Andriţoi, Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii, Ed. Eftimie Murgu, Reşiţa, 2009  

▪ N. Purdă, N. Diaconu, Drept internaţional public, Editura pro Universitaria, 2010 

▪ Practica dezvoltarii comunitare, Dumitru Sandu, Editura Polirom, 2007 

▪ http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/36675_ES%20si%20DD.pdf  

▪ https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-

profiles/fra_ro 

▪ https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-

in-the-eu  

▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=CONSIL:ST_9481_2017_INIT  

▪ http://publications.europa.eu/resource/cellar/10197f4d-1535-4308-b305-1edb19ed2432.0014.02/DOC_2  

▪ https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/8e64ffffdfaf73a0d3027d85a9746b93.pdf 

▪ https://ardc.ro/fisiere/stiri/Manual%20dezvoltare%20comunitara.pdf  

▪ https://cldstandardscouncil.org.uk/  

▪ http://www.errc.org/training-materials/recunoasterea-si-combaterea-discriminarii-rasiale 

▪ http://dpus.usv.ro/docs/A6/A6.4_continut_discriminarea_si_strategii_antidicriminatorii-final.pdf 

▪ www.echr.coe.int/applicants 

▪ https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-

profiles/court-justice-european-union-cjeu_ro 

▪ https://www.europarl.europa.eu/news/ro/faq/16/care-sunt-competentele-si-procedurile-legislative-ale-

parlamentului 

▪ https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/atributiile-avocatului-poporului/ 

▪ https://anes.gov.ro/  

▪ https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/09/ONU-UN-Women-CEDAW.pdf  

▪ https://www.osce.org/odihr  

▪ https://www.consiliuldemonitorizare.ro/  

https://www.mae.ro/node/3133
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/36675_ES%20si%20DD.pdf
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/fra_ro
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/fra_ro
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=CONSIL:ST_9481_2017_INIT
http://publications.europa.eu/resource/cellar/10197f4d-1535-4308-b305-1edb19ed2432.0014.02/DOC_2
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/8e64ffffdfaf73a0d3027d85a9746b93.pdf
https://ardc.ro/fisiere/stiri/Manual%20dezvoltare%20comunitara.pdf
https://cldstandardscouncil.org.uk/
http://www.errc.org/training-materials/recunoasterea-si-combaterea-discriminarii-rasiale
http://dpus.usv.ro/docs/A6/A6.4_continut_discriminarea_si_strategii_antidicriminatorii-final.pdf
http://www.echr.coe.int/applicants
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu_ro
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/faq/16/care-sunt-competentele-si-procedurile-legislative-ale-parlamentului
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/faq/16/care-sunt-competentele-si-procedurile-legislative-ale-parlamentului
https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/atributiile-avocatului-poporului/
https://anes.gov.ro/
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/09/ONU-UN-Women-CEDAW.pdf
https://www.osce.org/odihr
https://www.consiliuldemonitorizare.ro/

