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Legislaţia naţională referitoare la lupta împotriva rasismului şi a discriminării rasiale

Comisia
europeană
împotriva
rasismului şi intoleranţei (ECRI):
Reamintind Declaraţia adoptată de şefii
de stat şi de guvern ai statelor membre
ale Consiliului Europei cu ocazia
primului lor Summit care a avut loc la
Viena, la 8-9 octombrie 1993;
Reamintind faptul că Planul de acţiune
privind
combaterea
rasismului,
xenofobiei,
antisemitismului
şi
intoleranţei definit în cadrul acestei
Declaraţii a invitat Comitetul Miniştrilor
să înfiinţeze Comisia europeană
împotriva rasismului şi intoleranţei
având ca mandat, printre altele,
formularea recomandărilor de politică
generală către statele membre;
Reamintind, de asemenea, Declaraţia
finală şi Planul de acţiune adoptat de
şefii de stat şi de guvern ai statelor
membre ale Consiliului Europei cu
ocazia celui de-al doilea Summit care a
avut loc la Strasbourg, la 10-11
octombrie 1997;
Reamintind faptul că articolul 1 al
Declaraţiei universale a drepturilor
omului proclamă că toate fiinţele umane
se nasc libere şi egale în ce priveşte
demnitatea şi drepturile lor;
Având
în
vedere
Convenţia
internaţională privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială;
Având în vedere Convenţia nr. 111 a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii
referitoare la discriminare (ocuparea
forţei de muncă şi profesia);
Având în
Convenţiei
omului;

vedere articolul 14 al
europene a drepturilor

Având în vedere jurisprudenţa Curţii
europene a drepturilor omului;
Ţinând cont de Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene;
Ţinând cont de Directiva 2000/43/CE a
Consiliului Uniunii Europene referitoare
la punerea în aplicare a principiului
egalităţii de tratament între persoane
indiferent de rasă şi origine etnică şi de
Directiva 2000/78/CE
a
Consiliului
Uniunii Europene care stabileşte cadrul
general în favoarea egalităţii de
tratament în domeniul ocupării forţei de
muncă şi al ocupaţiilor;
Ţinând cont de Convenţia privind
prevenirea şi reprimarea genocidului;
Reamintind recomandarea de politică
generală nr. 1 a ECRI privind
combaterea rasismului, xenofobiei,
antisemitismului şi intoleranţei şi
recomandarea de politică generală nr. 2
a ECRI privind organismele specializate
în combaterea rasismului, xenofobiei,
antisemitismului şi intoleranţei la nivel
naţional;
Subliniind că în rapoartele sale de ţară
ECRI recomandă periodic statelor
membre să adopte măsuri legislative
eficiente care să vizeze combaterea
rasismului şi a discriminării rasiale;
Reamintind că în Declaraţia politică
adoptată la 13 octombrie 2000 cu
ocazia sesiunii de închidere a
Conferinţei
europene
împotriva
rasismului, guvernele statelor membre
ale Consiliului Europei s-au angajat să
adopte şi să pună în aplicare, acolo
unde este necesar, o legislaţie
naţională şi măsuri administrative care
se opun în mod expres şi specific
rasismului şi interzic discriminarea
rasială în toate domeniile vieţii publice;

Având în vedere Protocolul nr. 12 al
Convenţiei europene a drepturilor
omului, care conţine o clauză generală
de interzicere a discriminării;
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Reamintind, de asemenea, Declaraţia
şi Programul de acţiune adoptat de
Conferinţa
mondială
împotriva
rasismului,
discriminării
rasiale,
xenofobiei şi a intoleranţei care îi este
asociată, care a avut loc la Durban,
Africa de Sud, de la 31 august la
8 septembrie 2001;

Convinsă că acţiunea statului legislator
împotriva rasismului şi a discriminării
rasiale are, de asemenea, o funcţie
educativă
în
cadrul
societăţii,
transmiţând un mesaj puternic conform
căruia nici o tentativă de legitimare a
rasismului şi a discriminării rasiale nu
va fi tolerată într-un stat de drept;

Conştientă că numai legislaţia nu este
suficientă pentru a elimina rasismul şi
discriminarea rasială dar convinsă că
legislaţia este esenţială în combaterea
rasismului şi discriminării rasiale;

Dorind, alături de alte eforturi
întreprinse la nivel internaţional şi
european, să asiste statele membre în
lupta lor împotriva rasismului şi a
discriminării rasiale, prezentând într-o
manieră
succintă
şi
precisă
componentele cheie care trebuie
incluse într-o legislaţie naţională
adecvată;

Subliniind importanţa primordială a
măsurilor juridice adecvate combaterii
eficiente a rasismului şi a discriminării
rasiale într-o manieră care să
descurajeze şi, în măsura posibilului, să
fie satisfăcătoare din punctul victimei de
vedere;

Recomandă guvernelor statelor membre:
a.

să adopte o legislaţie împotriva rasismului şi a discriminării rasiale, în
eventualitatea în care o asemenea legislaţie nu există încă sau este incompletă;

b.

să se asigure că aceste componente cheie prezentate mai jos sunt integrate
într-o asemenea legislaţie.
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Componentele cheie ale legislaţiei naţionale
referitoare la lupta împotriva rasismului
şi a discriminării rasiale

I.

Definiţii
1.

II.

În sensul prezentei Recomandări, se înţelege prin:
a)

“rasism” credinţa că un motiv precum rasa1, culoarea, limba,
religia, naţionalitatea sau originea naţională sau etnică justifică
desconsiderarea unei persoane sau a unui grup de persoane sau
justifică noţiunea de superioritate a unei persoane sau a unui grup
de persoane.

b)

“discriminarea rasială directă” orice tratament diferenţiat bazat pe
rasă, culoare, limbă, religie, naţionalitate sau origine naţională sau
etnică care nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă. Tratamentul
diferenţiat nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă dacă acesta
nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport
rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul
vizat.

c)

“discriminarea rasială indirectă” cazul în care un factor aparent
neutru cum ar fi: o dispoziţie, un criteriu sau o practică nu poate fi
respectat la fel de uşor de persoane sau dezavantajează persoane
ce aparţin unui grup care se distinge pe bază de rasă, culoare,
limbă, religie, naţionalitate sau origine naţională sau etnică, cu
excepţia cazului în care acel factor are o justificare obiectivă şi
rezonabilă. Acesta din urmă ar fi cazul în care se urmăreşte un
scop legitim şi în care există un raport rezonabil de
proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul vizat.

Dreptul constituţional
2.

Constituţia trebuie să consacre principiul egalităţii de tratament,
angajamentul statului de a promova egalitatea cât şi dreptul persoanelor
de a nu fi discriminate pe bază de rasă, culoare, limbă, religie,
naţionalitate sau origine naţională sau etnică. Constituţia poate dispune
că excepţii la principiul egalităţii de tratament pot fi prevăzute prin lege,
dar cu o condiţie: ca acestea să nu constituie discriminări.

1

Având în vedere că toate fiinţele umane aparţin aceleaşi specii, ECRI nu este de acord cu teoria
bazată pe existenţa diferitelor “rase”. Totuşi, în această Recomandare, ECRI utilizează acest termen
pentru a se asigura că acele persoane care sunt în mod general şi eronat percepute ca aparţinând unei
“alte rase” beneficiază de protecţia pe care o prevede legislaţia.
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3.

III.

6

Constituţia trebuie să prevadă că exercitarea libertăţii de exprimare,
reuniune sau exprimare poate fi limitată în scopul combaterii rasismului.
Astfel de restricţii trebuie să fie conforme cu prevederile Convenţiei
europene a drepturilor omului.

Dreptul civil şi administrativ
4.

Legea trebuie să definească în mod clar şi să interzică discriminarea
rasială directă şi indirectă.

5.

Legea trebuie să prevadă că interzicerea discriminării rasiale nu
împiedică menţinerea sau adoptarea de măsuri speciale temporare
destinate prevenirii sau compensării dezavantajelor suferite de
persoanele diferenţiate pe baza motivelor enumerate în paragraful 1 b)
(mai jos: motive enumerate) sau destinate facilitării unei participări
depline în toate domeniile vieţii sociale. Aceste măsuri nu trebuie
menţinute după ce obiectivele vizate au fost atinse.

6.

Legea trebuie să prevadă că următoarele acte sunt considerate, printre
alte, ca forme de discriminare: segregarea, discriminarea prin asociere,
intenţiile anunţate de discriminare, instruirea altei persoane să
discrimineze, incitarea altei persoane să discrimineze, ajutarea altei
persoane să discrimineze.

7.

Legea trebuie să prevadă că interdicţia discriminării se aplică tuturor
autorităţilor publice cât şi tuturor persoanelor fizice sau juridice, atât din
sectorul public cât şi din cel privat, în toate domeniile, în special: în
domeniul muncii, în afilierea la organizaţii profesionale, în educaţie,
formare, în domeniul locuinţelor, sănătăţii, protecţiei sociale, bunurilor şi
serviciilor la dispoziţia publicului şi locurilor deschise publicului, în
exercitarea unei activităţi economice, în serviciile publice.

8.

Legea trebuie să prevadă obligaţia autorităţilor publice de a prevedea
egalitatea şi de a preveni discriminarea în exercitarea funcţiilor lor.

9.

Legea trebuie să impună autorităţilor publice să vegheze ca acele părţi
cărora le atribuie contracte, împrumuturi, donaţii sau alte beneficii
respectă şi promovează o politică de nediscriminare. În special, legea
trebuie să dispună ca autoritatea publică să condiţioneze acordarea de
contracte, împrumuturi, donaţii sau alte beneficii de respectarea şi
promovarea unei politici de nediscriminare de către cealaltă parte.
Legea trebuie să prevadă că violarea acestor condiţii poate genera
închiderea contractului, donaţiei sau a altor beneficii.

10.

Legea trebuie să garanteze existenţa procedurilor judiciare şi/sau
administrative, inclusiv a procedurilor de conciliere, care să fie uşor
accesibile tuturor victimelor discriminării. În caz de urgenţă, trebuie să fie
puse la dispoziţie proceduri de urgenţă care să conducă la decizii
provizorii pentru victimele discriminării.
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IV.

11.

Legea trebuie să prevadă că în cazul în care o persoană care se
consideră victima unui act discriminatoriu a stabilit la tribunal sau în faţa
oricărei alte autorităţi competente, fapte care permit să se presupună că
a avut loc o discriminare directă sau indirectă, îi revine părţii acuzate să
probeze că nu a avut loc nici o discriminare.

12.

Legea trebuie să prevadă sancţiuni eficiente, proporţionate şi
descurajante pentru cazurile de discriminare. Aceste sancţiuni trebuie să
includă plata unor compensaţii atât pentru daunele materiale cât şi cele
morale aduse victimelor.

13.

Legea trebuie să prevadă instrumentele juridice necesare pentru a
supune legile, regulamentele şi dispoziţiile administrative adoptate la
nivel naţional şi local unui permanent control privind conformitatea cu
interzicerea discriminării. Legile, regulamentele şi dispoziţiile
administrative care nu sunt în conformitate cu interzicerea discriminării
trebuie să fie modificate sau abrogate.

14.

Legea trebuie să prevadă ca dispoziţiile discriminatoare care figurează
în contractele sau acordurile individuale sau colective, regulamentele
interioare ale întreprinderilor, regulile care guvernează asociaţiile cu
scop lucrativ sau nelucrativ şi regulile aplicabile profesiilor independente
şi organizaţiilor de muncitori şi de patroni, să fie modificate sau declarate
nule şi neavenite.

15.

Legea trebuie să prevadă că hărţuirea pe baza unuia dintre motivele
enumerate este interzisă.

16.

Legea trebuie să prevadă obligaţia de a suprima finanţarea publică a
organizaţiilor care promovează rasismul. În cazul în care există un
sistem de finanţare publică a partidelor politice, această obligaţie
presupune suprimarea finanţării publice a partidelor politice care
promovează rasismul.

17.

Legea trebuie să prevadă posibilitatea de dizolvare a organizaţiilor care
promovează rasismul.

Dreptul penal
18.

Legea trebuie să instituie ca infracţiuni penale
comportamente, dacă acestea sunt comise intenţionat:
a)
b)
c)

următoarele

incitarea publică la violenţă, ură sau discriminare,
insultele sau defăimarea publică sau
ameninţările

împotriva unei persoane sau a unui ansamblu de persoane, având la
bază rasa, culoarea, limba, religia, naţionalitatea sau originea lor
naţională sau etnică;
d)

exprimarea publică, cu un scop rasist, a unei ideologii care afirmă
superioritatea sau care calomniază sau denigrează un ansamblu
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de persoane pe motivul rasei, culorii, limbii, religiei, naţionalităţii
sau originii lui naţionale sau etnice;

V.

negarea, trivializarea, justificarea sau scuzarea publică, cu un
scop rasist, a genocidului, a crimelor împotriva umanităţii sau a
crimelor de război;

f)

difuzarea sau distribuţia publică, producerea sau stocarea în
vederea difuzării sau distribuirii publice, cu un scop rasist, a
înscrisurilor, imaginilor sau a altor materiale care conţin
manifestările vizate la paragrafele 18 a), b), c), d) şi e);

g)

crearea sau conducerea unui grup care promovează rasismul,
sprijinirea acelui grup sau participarea la activităţile acestuia cu
scopul de a contribui la infracţiunile vizate la paragrafele 18 a), b),
c), d), e) şi f);

h)

discriminarea rasială în exercitarea unei funcţii sau a unei profesii.

19.

Legea trebuie să instituie genocidul ca infracţiune penală.

20.

Legea trebuie să dispună că incitarea, complicitatea, încurajarea sau
tentativa intenţionată trebuie pedepsite în cazul infracţiunilor prevăzute
la paragrafele 18 şi 19.

21.

Legea trebuie să prevadă că pentru toate infracţiunile neprecizate în
paragrafele 18 şi 19, motivaţia rasistă constituie o circumstanţă
agravantă.

22.

Legea trebuie să prevadă că persoanele juridice sunt responsabile din
punct de vedere penal pentru infracţiunile vizate la paragrafele 18, 19,
20 şi 21.

23.

Legea trebuie să prevadă sancţiuni eficiente, proporţionate şi
descurajante pentru infracţiunile vizate la paragrafele 18, 19, 20 şi 21.
Ea trebuie să prevadă, de asemenea, sancţiuni auxiliare sau alternative.

Dispoziţii comune
24.
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e)

Legea trebuie să instituie un organism specializat independent care să
combată rasismul şi discriminarea rasială la nivel naţional (mai jos:
organisme naţionale specializate). Legea trebuie să prevadă printre
competenţele conferite unui asemenea organism naţional specializat:
asistenţa victimelor, puterea de a conduce anchete, dreptul de a acţiona
în justiţie şi de a interveni în procedurile judiciare, monitorizarea
legislaţiei şi dreptul de a acorda consultanţă puterii legislative şi
executive, sensibilizarea populaţiei faţă de problemele rasismului şi a
discriminării rasiale şi promovarea politicilor şi practicilor care vizează
asigurarea egalităţii de tratament.
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25.

Legea trebuie să dispună ca organizaţiile cum ar fi: asociaţiile,
sindicatele şi alte entităţi juridice care, conform legislaţiei lor naţionale,
au un interes legitim să combată rasismul şi discriminarea rasială să
poată intenta acţiuni civile, să poată interveni pe plan administrativ sau
să poată depune plângeri penale chiar dacă nu se invocă o anumită
victimă. În cazul în care se invocă o anumită victimă, consimţământul
acesteia trebuie obţinut.

26.

Legea trebuie să garanteze asistenţa judiciară gratuită şi, dacă este
cazul, un avocat din oficiu pentru victimele care doresc să intenteze un
proces în calitate de solicitanţi sau reclamanţi şi nu au mijloace
suficiente. Dacă este necesar, un traducător gratuit trebuie prevăzut.

27.

Legea trebuie să protejeze împotriva oricăror măsuri de răzbunare acele
persoane care se plâng că au fost victimele infracţiunilor rasiale sau a
discriminării rasiale, acele persoane care denunţă astfel de acte sau
acele persoane care furnizează probe.

28.

Legea trebuie să prevadă ca unul sau mai multe organisme
independente să fie competente să investigheze pretinsele acte de
discriminare comise de membrii poliţiei, oficiali ai vămilor, membrii
armatei şi de personalul închisorilor.
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Expunere de Motive
referitoare la Recomandarea de politică generală nr. 7 a
ECRI privind legislaţia naţională de combatere
a rasismului şi a discriminării rasiale

Introducere
1.

Prezenta recomandare de politică generală (mai jos: Recomandarea) se
concentrează asupra elementelor cheie ale unei legislaţii naţionale de
combatere a rasismului şi a discriminării rasiale. Deşi ECRI este
conştientă că numai mijloacele juridice singure nu sunt suficiente pentru
a duce la bun sfârşit această luptă, ea crede că o legislaţie naţională
împotriva rasismului şi discriminării rasiale este necesară pentru
combaterea eficientă a acestor fenomene.

2.

În cadrul analizei fiecărei ţări, ECRI recomandă periodic statelor membre
ale Consiliului Europei adoptarea unor măsuri juridice eficiente care să
lupte pentru combaterea rasismului şi a discriminării rasiale.
Recomandarea urmăreşte să ofere o imagine de ansamblu asupra
acestor măsuri, să clarifice şi să completeze recomandările formulate în
acest scop de ECRI în rapoartele fiecărei ţări. Recomandarea
urmăreşte, de asemenea, să reflecte principiile generale conţinute în
instrumentele internaţionale menţionate în preambul.

3.

ECRI consideră că o legislaţie adecvată de combatere a rasismului şi a
discriminării rasiale trebuie să includă dispoziţii din toate ramurile
dreptului, şi anume dreptul constituţional, dreptul civil şi administrativ şi
dreptul penal. Numai o astfel de abordare integrată permite statelor
membre să antameze aceste probleme într-o manieră exhaustivă,
eficientă şi satisfăcătoare din punct de vedere al victimei. În domeniul
combaterii rasismului şi a discriminării rasiale, dreptul civil şi
administrativ oferă deseori mijloace juridice suple, care pot facilita
victimelor recursul în justiţie. Dreptul penal conferă un efect simbolic
care permite conştientizarea de către societate a gravităţii rasismului şi a
discriminării rasiale şi are un efect convingător puternic, cu o condiţie: să
fie aplicat eficient. ECRI a luat în considerare această
complementaritate a posibilităţilor oferite de diferitele ramuri ale
dreptului. În ce priveşte, în special, lupta împotriva discriminării rasiale
ECRI recomandă statelor membre ale Consiliului Europei să adopte
dispoziţii de drept constituţional, civil şi administrativ şi, în anumite
cazuri, să adopte şi dispoziţii de drept penal.

4.

Măsurile juridice necesare combaterii rasismului şi a discriminării rasiale
la nivel naţional sunt prezentate sub forma componentelor cheie care ar
trebui să figureze în legislaţia naţională a statelor membre. ECRI
subliniază că măsurile recomandate de ea sunt compatibile cu diferitele
sisteme juridice, atât cel al dreptului cutumiar cât şi al dreptului
11

Recomandarea de politică generală nr. 7 a ECRI

continental sau al celui mixt. Mai mult, componentele pe care ECRI le
consideră esenţiale pentru a constitui cadrul juridic eficient împotriva
rasismului şi a discriminării rasiale pot fi adaptate la condiţiile specifice
fiecărei ţări, putând face obiectul unei singure legi speciale sau putând fi
repartizate în diferite sectoare ale legislaţiei naţionale (dreptul civil,
administrativ şi cel penal). Mai mult, aceste componente cheie pot fi
inserate într-o legislaţie mai largă care înglobează lupta împotriva
rasismului şi a discriminării rasiale. De exemplu, adoptând măsuri
juridice împotriva discriminării, statele membre pot interzice alături de
discriminările rasiale şi alte forme de discriminare, cum ar fi
discriminarea bazată pe sex, orientare sexuală, handicap, opinii politice
sau orice alte opinii, origine socială, avere, naştere sau pe orice altă
bază. În sfârşit, în numeroase domenii, state membre pot aplica direct
regulile generale, de aceea nu mai este necesară tratarea acestei
chestiuni în Recomandare. De exemplu, aceasta este situaţia în dreptul
civil a răspunderii multiple, a răspunderii pentru fapta altuia şi a stabilirii
pagubelor, în dreptul penal a condiţiilor de responsabilitate şi a structurii
pedepselor, în problemele de procedură a organizării şi competenţei
tribunalelor.
5.

I.

În toate cazurile, aceste componente cheie nu formează decât un
standard minim, ceea ce semnifică faptul că ele sunt compatibile cu
toate dispoziţiile juridice mai protectoare adoptate sau care vor fi
adoptate de un stat membru şi că ele nu pot în nici un caz justifica o
regresie faţă de nivelul de protecţie împotriva rasismului şi a discriminării
rasiale deja garantat de un stat membru.

Definiţii
Paragraful 1 al Recomandării
6.

2

În Recomandare, termenul de “rasism” trebuie înţeles într-un sens larg,
incluzând fenomene cum ar fi: xenofobia, antisemitismul şi intoleranţa. În
ce priveşte motivele enumerate în definiţiile rasismului şi ale discriminării
rasiale directe şi indirecte (paragraful 1 al Recomandării),
Recomandarea vizează, în afara motivelor generale prevăzute de
instrumentele juridice relevante pentru combaterea rasismului şi a
discriminării rasiale, cum ar fi rasa, culoarea şi originea naţională sau
etnică şi alte motive ca limba, religia şi naţionalitatea2. Includerea
acestor motive în definiţiile rasismului şi a discriminării rasiale se
bazează pe mandatul ECRI care constă în combaterea rasismului,
antisemitismului, xenofobiei şi intoleranţei. ECRI consideră că aceste
concepte, care evoluează în timp, înglobează astăzi manifestări care
vizează persoane sau grupuri de persoane pe motivul, în special, al
rasei, culorii, limbii, religiei, naţionalităţii lor sau al originii lor naţionale
sau etnice. În consecinţă, expresiile de “rasism” şi “discriminare rasială”
utilizate în Recomandare înglobează toate fenomenele acoperite de
mandatul ECRI. Originea naţională este uneori interpretată ca incluzând
conceptul de naţionalitate. Totodată, pentru a se asigura că acest

ECRI înţelege termenul de "naţionalitate” în sensul definiţiei articolului 2 a). al Convenţiei
europene asupra naţionalităţii: <<“ naţionalitatea’ înseamnă legătura juridică între o persoană şi un stat şi
nu indică originea etnică a persoanei>>.
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concept este într-adevăr acoperit, el este inclus în mod expres în lista de
motive alături de originea naţională. Utilizarea expresiei “motiv precum”
în definiţiile rasismului şi ale discriminării rasiale directe şi indirecte
vizează stabilirea unei liste deschise de motive şi permite astfel
adaptarea ei la evoluţia societăţii. Totodată, în dreptul penal această
listă poate fi exhaustivă pentru a respecta principiul de previzibilitate
care guvernează această ramură a dreptului.

II.

7.

Contrar definiţiei discriminării rasiale (paragrafele 1 b) şi c) ale
Recomandării), care trebuie inserată în lege, cea a rasismului este dată
numai în sensul Recomandării, statele membre putând defini sau nu
rasismul în cadrul legii. În cazul în care decid să o facă, ele pot să
adopte în dreptul penal o definiţie mai precisă decât cea prevăzută la
paragraful 1 a), pentru a răspunde principiilor fundamentale aplicabile
acestei ramuri a dreptului. Pentru a avea loc fenomenul de rasism nu
este necesar ca unul sau mai multe motive enumerate să constituie
singurul factor sau factorul determinant care să conducă la dispreţ sau la
ideea de superioritate. Este suficient ca aceste motive să constituie unul
dintre factorii care conduc la dispreţ sau la ideea de superioritate.

8.

Definiţiile de discriminare rasială directă şi indirectă conţinute în
paragrafele 1 b) şi c) ale Recomandării se inspiră din cele conţinute în
Directiva 2000/43/CE a Consiliului Uniunii Europene referitoare la
aplicarea principiului egalităţii de tratament a persoanelor indiferent de
rasă sau origine etnică şi în Directiva 2000/78/CE a Consiliului Uniunii
Europene referitoare la crearea unui cadru general în favoarea egalităţii
de tratament în materie de ocuparea forţei de muncă şi de ocupaţii, cât
şi în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului. Conform acestei
jurisprudenţe, o diferenţă de tratament constituie o discriminare şi ea nu
poate avea o justificare obiectivă şi rezonabilă. Acest principiu se aplică
diferenţelor de tratament fondate pe oricare dintre motivele enumerate în
definiţia discriminării rasiale. Totuşi, o diferenţă de tratament bazată pe
rasă, culoare sau origine etnică poate avea o justificare obiectivă şi
rezonabilă dar numai într-un număr extrem de limitat de cazuri. De
exemplu, în domeniul ocupării forţei de muncă atunci când culoarea
constituie o exigenţă profesională esenţială şi determinată pe motivul
naturii unei activităţi profesionale sau a condiţiilor de exercitare a
acesteia, o diferenţă de tratament fondată pe acest motiv ar putea avea
o justificare obiectivă şi rezonabilă. Într-o manieră mai generală,
noţiunea de justificare obiectivă şi rezonabilă trebuie interpretată într-un
mod cât mai strict posibil în toate cazurile de diferenţe de tratament
fondate pe unul dintre motivele enumerate.

Dreptul constituţional
9.

În cadrul Recomandării termenul de “constituţie” trebuie înţeles într-un
sens larg, cuprinzând în special legile fundamentale şi regulile de bază
scrise şi nescrise. La paragrafele 2 şi 3, Recomandarea prevede
anumite principii care trebuie să figureze în constituţie. Aceste principii
trebuie să fie aplicate prin intermediul legilor şi al regulamentelor ţării.
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Paragraful 2 al Recomandării
10.

In paragraful 2, Recomandarea acordă posibilitatea prevederii în cadrul
legii a excepţiilor la principiul egalităţii de tratament, cu o condiţie: ca
acestea să nu constituie o discriminare. Conform definiţiei discriminării
propuse în paragrafele 1 b) şi c) ale Recomandării, excepţiile trebuie,
pentru ca această condiţie să fie îndeplinită, să aibă o justificare
obiectivă şi rezonabilă. Acest principiu se aplică tuturor excepţiilor,
inclusiv celor care stabilesc o diferenţă de tratament pe motivul
naţionalităţii.

Paragraful 3 al Recomandării
11.

III.

Conform paragrafului 3 al Recomandării, constituţia trebuie să prevadă
că exercitarea libertăţii de exprimare, de reuniune şi de asociere poate fi
limitată în scopul combaterii rasismului. În articolele 10 (2) şi 11 (2),
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, enumeră scopurile care pot
justifica restrângerea acestor libertăţi. Deşi lupta împotriva rasismului nu
este menţionată ca unul dintre scopuri, Curtea europeană a drepturilor
omului prin jurisprudenţa ei o consideră ca inclusă. În conformitate cu
articolele Convenţiei precizate mai sus, aceste restricţii trebuie
prevăzute de lege şi constituie una dintre măsurile necesare într-o
societate democratică.

Dreptul civil şi administrativ
Paragraful 4 al Recomandării
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12.

Recomandarea prevede în paragraful 4 că legea trebuie să definească
în mod clar şi să interzică discriminarea rasială directă şi indirectă. Ea
propune definiţii ale discriminării rasiale directe şi indirecte în paragraful
1 b) şi c). Expresia “diferenţa de tratament” trebuie înţeleasă într-un
sens larg, incluzând orice distincţie, excluziune, restricţie, preferinţă sau
omisiune, indiferent că este în trecut, prezent sau potenţială. Termenul
de “motiv” trebuie să includă atât motivul real cât şi motivul presupus. De
exemplu, dacă o persoană este supusă unui tratament defavorabil
fondat pe supoziţia că ea este musulmană deşi în realitate ea nu este,
acest tratament va constitui totuşi o discriminare bazată pe religie.

13.

Acţiunile discriminatorii sunt rareori fondate numai pe unul sau mai multe
dintre motivele enumerate, ci mai curând pe o combinaţie a acestora cu
alţi factori. Pentru a apărea discriminarea este suficient deci ca unul
dintre motivele enumerate să constituie unul dintre factorii ce conduc la
diferenţa de tratament. De aceea utilizarea expresiilor restrictive precum
“diferenţa de tratament bazată numai sau exclusiv pe motive ca …”
trebuie evitată.
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Paragraful 5 al Recomandării
În paragraful 5, Recomandarea prevede posibilitatea unor măsuri
speciale temporare destinate prevenirii sau compensării dezavantajelor
suferite de persoanele diferenţiate pe baza motivelor enumerate sau
destinate facilitării deplinei lor participări în toate domeniile. Exemple de
măsuri speciale temporare destinate prevenirii sau compensării
dezavantajelor legate de motivele enumerate: proprietarul unei fabrici
care nu are angajaţi de culoare neagră în conducerea fabricii dar are
mulţi angajaţi de culoare neagră la liniile de asamblare poate angaja un
curs de pregătire pentru muncitorii de culoare neagră care doresc să
promoveze. Un exemplu de măsuri speciale temporare destinate
facilitării unei depline participări, în toate domeniile, a persoanelor
diferenţiate pe baza celor enumerate: poliţia poate organiza o campanie
de recrutare pentru a încuraja aplicarea în mod special a membrilor unui
anumit grup etnic care este subreprezentat în cadrul poliţiei.

14.

Paragraful 6 al Recomandării
15.

Recomandarea menţionează în mod special în paragraful 6 anumite
acte care trebuie considerate de lege ca forme de discriminare. În teorie,
aplicarea principiilor generale ale dreptului şi definiţia discriminării permit
acoperirea acestor acte. Totuşi, practica arată că aceste acte tind
deseori să fie neglijate sau excluse din câmpul de aplicare al legislaţiei.
Pentru eficienţă, poate fi util să se prevadă în mod expres în cadrul legii
că aceste acte sunt considerate forme de discriminare.

16.

Printre actele pe care Recomandarea le menţionează în special ca
forme de discriminare, următoarele merită o scurtă explicaţie:
-

Segregarea este actul prin care o persoană (fizică sau juridică)
separă alte persoane pe baza unuia dintre motivele enumerate, fără
o justificare obiectivă şi rezonabilă, în conformitate cu definiţia
propusă a discriminării. În consecinţă, actul voluntar al unei
persoane de a se separa de alte persoane pe baza unuia dintre
motivele enumerate nu constituie o segregare.

-

Discriminarea prin asociere apare când o persoană este discriminată
pe motivul asocierii sale sau pe motivul contactelor cu una sau mai
multe persoane diferenţiate pe baza unuia dintre motivele
enumerate. Acesta ar fi cazul, de exemplu, al refuzării angajării unei
alte persoane deoarece ea este căsătorită cu o persoană ce aparţine
unui anumit grup etnic.

-

Intenţia anunţată de discriminare trebuie considerată ca o
discriminare chiar şi în absenţa unei anumite victime. De exemplu,
un anunţ de angajare care indică faptul că romii nu trebuie să aplice
trebuie să intre în câmpul de aplicare al legislaţiei, chiar dacă nici un
rom nu a aplicat.
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Paragraful 7 al Recomandării

16

17.

Conform paragrafului 7 al Recomandării interzicerea discriminării trebuie
să fie aplicată în toate domeniile. În ce priveşte ocuparea forţei de
muncă interzicerea discriminării trebuie să acopere accesul la locurile de
muncă, la ocupaţii şi la activităţile nesalarizate, cât şi condiţiile de
muncă, remunerarea, promovarea şi concedierea.

18.

În ce priveşte afilierea la organizaţiile profesionale, interzicerea
discriminării trebuie să cuprindă: afilierea la o organizaţie de muncitori
sau de patroni, sau la orice organizaţie ai căror membri exercită o
profesie dată; implicarea în astfel de organizaţii şi beneficiile oferite de
acest tip de organizaţii.

19.

În ce priveşte educaţia, interzicerea discriminării trebuie să cuprindă:
învăţământul preşcolar, primar, secundar, liceal privat şi public. În plus,
accesul la educaţie nu trebuie să depindă de statutul de imigrant al
copiilor sau al părinţilor lor.

20.

În ce priveşte pregătirea profesională, interdicţia discriminării trebuie să
cuprindă pregătirea profesională iniţială şi continuă, toate tipurile şi
nivelurile de orientare profesională, de perfecţionare şi de reconversie,
inclusiv perioada de practică.

21.

În ce priveşte locuirea, discriminarea trebuie interzisă mai ales în ce
priveşte accesul la locuinţe, condiţiile de locuire şi de terminare a
contractelor de închiriere.

22.

În ce priveşte sănătatea, discriminarea trebuie interzisă mai ales în ce
priveşte accesul bolnavilor la îngrijire şi tratament cât şi în ce priveşte
maniera în care îngrijirea medicală este compensată şi în care bolnavii
sunt trataţi.

23.

În ce priveşte protecţia socială, interdicţia discriminării trebuie să
cuprindă securitatea socială, prestaţiile sociale, ajutorul social (ajutorul
pentru locuinţe, pentru tineret etc.) şi modul în care beneficiarii protecţiei
sociale sunt trataţi.

24.

În ce priveşte bunurile şi serviciile aflate la dispoziţia publicului şi locurile
publice, discriminarea trebuie interzisă, de exemplu, la cumpărarea unui
produs într-un magazin, la obţinerea unui credit bancar şi la intrarea întro discotecă, o cafenea sau într-un restaurant. Interzicerea discriminării
trebuie să vizeze nu numai pe cel care pune la dispoziţia celuilalt
bunurile şi serviciile ci şi pe cel care beneficiază de ele, cum ar fi cazul
unei întreprinderi care îşi selecţionează furnizorii de bunuri şi servicii în
funcţie de unul dintre motivele enumerate.

25.

În ce priveşte exercitarea unei activităţi economice, acest domeniu se
sprijină pe dreptul la concurenţă şi pe relaţiile între întreprinderi, cât şi
între întreprinderi şi stat.

26.

Domeniul serviciilor publice cuprinde în special activităţile poliţiei şi ale
altor forţe de ordine, vămilor, armatei şi ale penitenciarelor.
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Paragraful 8 al Recomandării
27.

În conformitate cu paragraful 8 al Recomandării, legea trebuie să
prevadă obligaţia autorităţilor publice de a promova egalitatea şi de a
preveni discriminarea în exercitarea funcţiilor lor. Datoria care le revine
trebuie enunţată cât mai clar posibil în cadrul legii. În acest scop,
autorităţile publice ar putea fi obligate să elaboreze şi să aplice
“programe de egalitate” definite cu ajutorul organismului naţional
specializat vizat la paragraful 24 al Recomandării. Legea trebuie să
prevadă o evaluare periodică a acestor programe de egalitate, o
urmărire a efectelor lor, mecanisme eficiente de aplicare a lor cât şi
posibilitatea impunerii respectării acestor programe, recurgând în special
la organismul naţional specializat. Un program de egalitate ar putea, de
exemplu, cuprinde şi numirea unei persoane de contact care să
răspundă de problemele de discriminare şi de hărţuire rasială sau
organizarea unei pregătiri privind discriminarea pentru personal. În ce
priveşte obligaţia de promovare a egalităţii şi de prevenire a
discriminării, Recomandarea nu vizează decât autorităţile publice, totuşi,
ar fi de dorit ca sectorul privat să fie supus unei obligaţii analoge.

Paragraful 10 al Recomandării
28.

Conform paragrafului 10 al Recomandării, în caz de urgenţă, proceduri
de urgenţă care duc la decizii provizorii trebuie puse la dispoziţia
victimelor discriminării. Aceste proceduri sunt importante în situaţiile în
care consecinţele imediate ale presupusului act de discriminare sunt
foarte grave sau chiar ireparabile. De exemplu, victimele expulzării dintrun apartament pe motive discriminatorii ar trebui să fie în măsură să
obţină suspendarea deciziei ca urmare a unei decizii judiciare interimare
până la judecarea definitivă a cazului.

Paragraful 11 al Recomandării
29.

Avându-se în vedere dificultăţile pe care le întâmpină presupusele
victime ale discriminării în colectarea probelor necesare cazului de
discriminare, legea trebuie să faciliteze probarea discriminării. Având în
vedere acest motiv, conform paragrafului 11 al Recomandării, legea
trebuie să prevadă o partajare a probelor de culpabilitate în cazurile
asemănătoare. Partajarea probelor de culpabilitate semnifică faptul că
reclamantul trebuie să stabilească faptele permiţând prezumarea unei
discriminări, ceea ce transferă probarea culpabilităţii asupra inculpatului,
care astfel trebuie să stabilească absenţa discriminării. Astfel, în cazul
presupus de discriminare rasială directă, inculpatul trebuie să probeze
că diferenţa de tratament are o justificare rezonabilă şi obiectivă. De
exemplu: dacă accesul la o piscină este refuzat copiilor de romi, este
suficient ca reclamantul să dovedească faptul că accesul a fost refuzat
copiilor lui şi permis altor copii care nu erau ţigani. În acest fel va reveni
părţii adverse să dovedească că acest refuz a avut o justificare
rezonabilă şi obiectivă, cum ar fi faptul că acei copii nu aveau căşti de
baie pentru a putea intra în piscină. Acelaşi principiu se aplică şi
presupuselor cazuri de discriminare rasială indirectă.
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30.

În ce priveşte obţinerea probelor necesare şi a informaţiilor, judecătorul
trebuie să deţină toate puterile adecvate acestui scop. Aceste puteri
trebuie conferite, de asemenea, oricărui organism naţional specializat
competent să se pronunţe asupra unei plângeri de discriminare. (a se
vedea paragraful 55 al prezentei Expuneri de motive).

Paragraful 12 al Recomandării
31.

Conform paragrafului 12 al Recomandării, legea trebuie să prevadă
sancţiuni eficiente, proporţionate şi descurajante în cazul discriminării. În
afara plăţii pagubelor materiale şi morale, lista de sancţiuni trebuie să
cuprindă măsuri cum ar fi restituirea drepturilor care au fost pierdute. De
exemplu legea trebuie să permită judecătorului să decidă reintegrarea în
întreprindere sau reîntoarcerea în apartament, cu condiţia ca drepturile
terţilor să fie respectate. În cazul refuzului discriminatoriu a unei
persoane, legea trebuie să prevadă că în funcţie de circumstanţe,
judecătorul va putea decide ca angajatorul să ofere un post persoanei
discriminate.

32.

În cazul discriminării de către o şcoală privată, legea trebuie să prevadă
posibilitatea revocării acreditării acelei şcoli sau a nerecunoaşterii
diplomei emise. În cazul discriminării de către o instituţie publică, legea
trebuie să prevadă posibilitatea revocării licenţei sau a închiderii
instituţiei. De exemplu: în cazul discriminării de către o discotecă ar
putea fi retrasă licenţa de vânzare a alcoolului.

33.

Forme nepecuniare de reparaţie, cum ar fi publicarea în întregime sau
parţială a deciziei curţii, pot fi importante în restabilirea dreptăţii în caz
de discriminare.

34.

Legea trebuie să prevadă posibilitatea impunerii unui program de măsuri
pozitive asupra celui care a discriminat. Acest tip de sancţiune constituie
un mijloc important de promovare a unei schimbări pe termen lung într-o
organizaţie. De exemplu: cel care a discriminat poate fi obligat să
organizeze pentru personalul său programe speciale de pregătire cu
scopul de a lupta împotriva rasismului şi a discriminării rasiale.
Organismul naţional specializat trebuie să participe la dezvoltarea şi
supervizarea acestor tipuri de programe.

Paragraful 15 al Recomandării
35.
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Conform paragrafului 15 al Recomandării, legea trebuie să prevadă că
hărţuirea pe baza unuia dintre motivele enumerate este interzisă.
Hărţuirea se defineşte ca fiind orice comportament legat de unul din
motivele enumerate, cu scopul sau efectul de a aduce atingere
demnităţii unei persoane sau de a crea un mediu intimidant, ostil,
degradant, umilitor sau ofensator. Atât cât este posibil, protecţia
împotriva hărţuirii legate de unul din motivele enumerate nu trebuie să
vizeze numai comportamentul autorului hărţuirii ci şi al altor persoane.
De exemplu, angajatorul trebuie tras la răspundere pentru hărţuirea
comisă de colegi, alţi salariaţi sau de terţi (cum ar fi clienţii şi furnizorii).
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Paragraful 16 al Recomandării
36.

Conform paragrafului 16 al Recomandării, legea trebuie să prevadă
obligaţia de a suprima finanţarea publică a partidelor politice care
promovează rasismul. De exemplu, finanţarea publică prevăzută pentru
campaniile electorale trebuie refuzată acestor partide politice.

Paragraful 17 al Recomandării
37.

IV.

Conform paragrafului 17 al Recomandării, legea trebuie să prevadă
posibilitatea de dizolvare a organizaţiilor care promovează rasismul. În
toate cazurile, dizolvarea acestor organizaţii nu poate avea loc decât ca
urmare a unei decizii luate de către o autoritate judiciară. Problema
dizolvării acestor organizaţii este tratată, de asemenea, în partea a IV-a
– Dreptul penal (a se vedea paragrafele 43 şi 49 ale prezentei Expuneri
de motive).

Dreptul penal
Paragraful 18 al Recomandării
38.

Recomandarea limitează aplicarea anumitor infracţiuni penale
enumerate la paragraful 18 la situaţia în care acestea sunt comise “în
public”. Practica actuală arată că, în anumite cazuri, unele
comportamente rasiste scapă urmăririlor penale deoarece nu sunt
considerate ca prezentând un caracter public. În consecinţă, statele
membre trebuie să vegheze să nu fie prea dificil de a îndeplini condiţia
comiterii în public. Astfel, de exemplu, această condiţie ar trebui să fie
îndeplinită în cazul dezbaterilor din cadrul întâlnirilor organizaţiilor
neonaziste sau a forumurilor de discuţie din Internet.

39.

Anumite infracţiuni vizate la paragraful 18 al Recomandării se referă la
comportamentele avute faţă de o “grupare de persoane”. Practica
actuală demonstrează că dispoziţiile juridice care vizează sancţionarea
comportamentele rasiste deseori nu acoperă astfel de comportamente
decât dacă acestea sunt direcţionate împotriva unei anumite persoane
sau a unui grup de persoane. Astfel, expresiile orientate împotriva unui
ansamblu mai larg de persoane, cum ar fi cazul referitor la solicitanţii de
azil sau la străini în general, deseori nu sunt acoperite de aceste
dispoziţii. De aceea paragraful 18 a), b), c), şi d) al Recomandării
vizează nu numai un “grup” ci un “ansamblu” de persoane.

40.

Termenul de “defăimare” utilizat în paragraful 18 b) al Recomandării
trebuie înţeles în sens larg, cuprinzând în special calomnia.

41.

În paragraful 18 e) Recomandarea se referă la genocid, la crimele
împotriva umanităţii şi la crimele de război. Genocidul trebuie înţeles aşa
cum este definit în articolul II al Convenţiei pentru prevenirea şi
reprimarea genocidului şi în articolul 6 al Statutului Curţii penale
internaţionale (a se vedea paragraful 45 al prezentei Expuneri de
motive). Crimele împotriva umanităţii şi crimele de război trebuie
înţelese aşa cum sunt definite în articolul 7 şi 8 al Statutului Curţii penale
internaţionale.
19

Recomandarea de politică generală nr. 7 a ECRI

42.

În paragraful 18 f), Recomandarea se referă la difuzarea, distribuţia,
producţia sau stocarea înscrisurilor, imaginilor sau a altor suporturi care
conţin manifestări rasiste. Aceste noţiuni cuprind difuzarea acestor
materiale pe Internet. Astfel de materiale cuprind suporturi muzicale cum
ar fi discurile, casetele audio şi CD-urile, accesoriile informatice (de
exemplu: dischete, software), casetele video, DVD-urile şi jocurile.

43.

La paragraful 18 g) Recomandarea prevede intrarea în sfera penalului a
anumitor acte referitoare la grupurile care promovează rasismul.
Noţiunea de grup cuprinde în special acele grupuri de facto, organizaţii,
asociaţii şi partide politice. Recomandarea prevede că înfiinţarea unui
grup care promovează rasismul trebuie interzisă. În sensul prezentei
Recomandări, crearea unui grup care promovează rasismul cuprinde, în
egală măsură, păstrarea sau reconstituirea unui grup care a fost interzis.
Problema dizolvării unui grup care promovează rasismul este
menţionată în partea a III-a – Drept civil şi administrativ (a se vedea
paragraful 37 al prezentei Expuneri de motive) şi mai jos (a se vedea
paragraful 49 al prezentei Expuneri de motive). Mai mult, prin “susţinere”
se înţelege mai ales furnizarea banilor către grup, satisfacerea altor
necesităţi materiale, producerea sau obţinerea de documente.

44.

În paragraful 18 h) Recomandarea prevede că legea trebuie să
transforme în infracţiune penală discriminarea rasială apărută în
exercitarea unei funcţii publice sau a unei profesii. Referitor la acest
punct, definiţiile conţinute în paragrafele 1 b), c) şi 5 ale Recomandării
se aplică mutatis mutandis. Discriminarea rasială apărută în exercitarea
unei funcţii publice sau a unei profesii cuprinde în special refuzul
discriminatoriu al unei prestaţii destinate publicului, cum ar fi: refuzul
discriminatoriu al unui spital de a îngriji o persoană, refuzul
discriminatoriu de a vinde un produs, de a acorda un credit bancar sau
de a permite accesul într-o discotecă, cafenea sau restaurant.

Paragraful 19 al Recomandării
45.
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Paragraful 19 al Recomandării dispune că legea trebuie să transforme
genocidul în infracţiune penală. În acest sens, genocidul trebuie înţeles
după cum a fost difuzat în articolul II al Convenţiei privind prevenirea şi
pedepsirea genocidului şi în articolul 6 al Statului Curţii penale
internaţionale şi anume “ca oricare dintre actele următoare, comise cu
intenţia de a distruge, în totalitate sau în parte, un grup naţional, etnic,
rasial sau religios, cum ar fi: omorârea unui membru al grupului,
atentarea gravă la integritatea fizică sau mentală a membrilor grupului,
supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care să
conducă la distrugerea totală sau parţială a acestuia, măsuri care să
vizeze împiedicarea apariţiei naşterilor în sânul grupului, transferul forţat
al copiilor unui grup într-alt grup”. Recomandarea vizează în special
trecerea în sfera penalului a genocidului şi nu a crimelor de război şi a
crimelor împotriva umanităţii, pentru că acestea din urmă nu prezintă în
mod obligatoriu un caracter rasist. Totuşi, dacă este cazul, circumstanţa
agravantă prevăzută la paragraful 21 al Recomandării trebuie să se
aplice.

Legislaţia naţională referitoare la lupta împotriva rasismului şi a discriminării rasiale

Paragraful 20 al Recomandării
46.

Paragraful 20 al Recomandării prevede că incitarea, complicitatea sau
tentativa se pedepsesc în cazul infracţiunilor prevăzute la paragrafele 18
şi 19. Această Recomandare nu se aplică decât infracţiunilor la care
incitarea, complicitatea sau tentativa sunt posibile.

Paragraful 21 al Recomandării
47.

Conform paragrafului 21 al Recomandării, motivaţia rasistă a autorului
unei infracţiuni alta decât cele vizate în paragrafele 18 şi 19, trebuie să
constituie o circumstanţă agravantă. Totuşi, legea poate sancţiona
infracţiunile comune ca infracţiuni penale specifice dar numai dacă
acestea sunt fondate pe motivaţii rasiste.

Paragraful 22 al Recomandării
48.

Conform paragrafului 22 al Recomandării, legea trebuie să prevadă
responsabilitatea penală a persoanelor juridice. Această responsabilitate
trebuie angajată atunci când infracţiunea a fost comisă în contul
persoanei juridice de orice persoană care acţionează în special ca
reprezentantă a organismelor sale (de exemplu preşedinte sau director)
sau a sa. Responsabilitatea penală a persoanelor juridice nu exclude pe
cea a persoanelor fizice. Autorităţile publice pot fi excluse din sfera
responsabilităţii penale a persoanelor juridice.

Paragraful 23 al Recomandării
49.

V.

Conform paragrafului 23 al Recomandării, legea trebuie să prevadă
pedepse auxiliare sau alternative. Printre aceste pedepse se pot cita:
munca în folosul general, participarea la cursuri de formare, pierderea
anumitor drepturi civile sau politice (de exemplu dreptul de a exercita
anumite profesii sau funcţii, dreptul de vot sau cel de a fi ales) sau
publicarea în totalitate sau în parte a deciziei judecătoreşti. În ce
priveşte persoanele juridice, lista sancţiunilor posibile poate include, în
afară de amenzi, refuzarea sau suprimarea prestaţiilor sau a ajutorului
public, interdicţia exercitării unei activităţi comerciale, plasarea sub
observare judiciară, închiderea stabilimentului care a servit la comiterea
infracţiunii, confiscarea materialului care a servit la comiterea infracţiunii
şi dizolvarea persoanei juridice (la acest ultim punct a se vedea
paragrafele 37 şi 43 ale prezentei Expuneri de motive).

Dispoziţii comune
Paragraful 24 al Recomandării
50.

Conform paragrafului 24 al Recomandării, legea trebuie să instituie un
organism specializat independent pentru lupta împotriva rasismului şi a
discriminării rasiale la nivel naţional. Principiile fundamentale referitoare
la statutul unui asemenea organ, formele pe care ar putea să le ia,
funcţiile şi responsabilităţile, administrarea sa, funcţionarea sa şi
modurile sale de operare sunt indicate în Recomandarea de politică
generală nr. 2 a ECRI referitoare la organismele specializate de
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combatere a rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei la
nivel naţional.
51.

Funcţiile atribuite unui astfel de organism trebuie prevăzute prin lege.
Recomandarea precizează un anumit număr de astfel de funcţii.
Asistenţa victimelor cuprinde consilierea generală a victimelor şi
asistenţa judiciară, inclusiv reprezentarea la tribunal în cazul proceselor.
Ea cuprinde, de asemenea, asistenţa în cazul tentativei de a obţine o
înţelegere amiabilă între părţi.

52.

În ce priveşte puterea de a conduce anchete, pentru ca organismul
naţional specializat să poată conduce anchete eficiente este esenţial ca
legea să-I confere puterea necesară, sub rezerva regulilor de procedură
a sistemului juridic naţional. Este vorba, în special, în cadrul unei
anchete de puterea de a solicita aducerea pentru verificare şi examinare
a documentelor şi a altor elemente, de a confisca documente şi alte
elemente pentru a fi copiate sau pentru a se face extrase. Organul
naţional specializat trebuie să fie, de asemenea, competent pentru a
acţiona în justiţie şi pentru a interveni la tribunal în calitate de expert.

53.

Funcţiile organului naţional specializat trebuie să cuprindă în egală
măsură supravegherea legislaţiei împotriva rasismului şi a discriminării
rasiale şi controlul conformităţii legislaţiei cu principiile de egalitate. În
acest sens, organismul naţional specializat trebuie să deţină competenţa
de a formula recomandări autorităţilor executive şi legislative privind
ameliorarea legislaţiei, reglementărilor şi a practicii.

54.

În ce priveşte sensibilizarea populaţiei la problemele rasismului şi
discriminării sociale şi promovarea politicilor şi practicilor care vizează
asigurarea egalităţii de tratament, organismul naţional specializat poate
organiza campanii în cooperare cu societatea civilă, poate prevede
cursuri de pregătire pentru grupurile-cheie, poate stabili coduri de
conduită, susţine şi încuraja organizaţiile care acţionează în domeniul
luptei împotriva rasismului şi discriminării rasiale.

55.

În afara acestor funcţii, organismului naţional specializat i se atribuie şi
alte responsabilităţi. Astfel, un alt organism poate avea ca
responsabilitate să statueze asupra plângerilor prin intermediul unor
decizii legale obligatorii, în limitele fixate de lege.

Paragraful 25 al Recomandării
56.
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Conform paragrafului 25 al Recomandării, organizaţiile precum
asociaţiile, sindicatele şi alte entităţi juridice care au un interes legitim
trebuie să deţină dreptul de a acţiona în judecată. Această dispoziţie
este importantă, de exemplu când unei victime îi este teamă de
represalii. În plus, în ce priveşte cazurile de discriminare rasială,
posibilitatea acestor organizaţii de a intenta o acţiune fără a se referi la o
victimă anumită este fundamentală pentru un caz de discriminare în care
este dificil de a identifica o astfel de victimă sau pentru cazurile care
afectează un număr nedeterminat de victime.

Legislaţia naţională referitoare la lupta împotriva rasismului şi a discriminării rasiale

Paragraful 27 al Recomandării
57.

Conform paragrafului 27 al Recomandării, legea trebuie să prevadă o
protecţie împotriva oricăror măsuri de răzbunare. Această protecţie nu
trebuie limitată la persoana care acţionează în judecată sau care
depune o plângere ci ar trebui extinsă asupra oricui care furnizează
elemente de probe, informaţii sau orice formă de ajutor în raport cu
acţiunea din justiţie sau plângerea. O astfel de protecţie este esenţială
pentru încurajarea victimelor infracţiunilor rasiale sau de discriminare de
a-şi supune plângerile lor autorităţilor şi pentru încurajarea martorilor de
a aduce elemente probatoare. Pentru a fi eficiente, dispoziţiile juridice
care protejază împotriva răzbunării trebuie să prevadă o sancţiune
adecvată şi clară. Aceasta ar putea include existenţa unei hotărâri
judecătoreşti care să oprească actele de răzbunare şi/sau să
compenseze victimele unor astfel de acte.
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