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(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice fără privilegii și fără
discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

� Egalitatea în drepturi este un principiu general al dreptului întâlnit în toate ramurile de drept.
Este prevăzută ca principiu și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în art. 20.

Art. 16 din Constituția României



� Acest principiu este exprimat atât legal, cât și
doctrinar și jurisprudențial.

� De-a lungul timpului, egalitatea s-a cristalizat atât
ca principiu de drept, cât și ca drept fundamental și
categorie juridică specifică.

� Pe scară evolutivă s-a trecut de la inegalitate la
egalitate și mai apoi chiar la discriminare pozitivă,
ca mijloc de protecție a anumitor categorii
defavorizate.



� Egalitatea este un principiu constituțional 
complex ce se definește atât prin raportare 
la diferență, cât și prin raportare la 
discriminare.

� Egalitatea nu înseamnă uniformitate pentru 
că oamenii nu sunt egali de la natură.

� Egalitatea înseamnă, în primul rând, oferirea 
de șanse egale tuturor cetățenilor. 
Complexitatea acestui principiu a condus în 
jurisprudența Curții Constituționale a 
României la proclamarea unui drept la 
diferență ca expresie a egalității cetățenilor 
în fața legii. 



� Legea trebuie să ofere șanse egale tuturor
cetățenilor.

� Acesta este sensul prevederii constituționale
conform căreia cetățenii sunt egali în fața legii și a
autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.

� Faptul că nimeni nu este mai presus de lege ne
arată că intenția legiuitorului este de a crea un stat
de drept în care legea este cea care guvernează și
nu voința indivizilor.

� Doar legea poate fi egală pentru toți.

� Voința individului exprimă nevoile concrete ale
fiecăruia în funcție de situația în care se găsește.



� Principiul general al egalităţii, reglementat de art.
16 din Constituţie, se referă la o egalitate juridică
formală şi nu la o egalitate de condiţii.

� Cu toate acestea, egalitatea în faţa legii şi a
autorităţilor publice nu poate implica ideea
de uniformizare, în sensul de a aplica tuturor
cetăţenilor acelaşi regim juridic, indiferent de
situaţia naturală sau socio-profesională a
acestora.



� Principiul egalităţii presupune ca la 
situaţii egale să se aplice un tratament 
juridic egal. 

� În acelaşi timp, presupune şi dreptul la 
diferenţiere în tratament juridic, dacă 
situaţiile în care se află cetăţenii sunt 
diferite. 

� Situaţiilor egale trebuie să le 
corespundă un tratament juridic egal, 
iar situaţiilor diferite, un tratament 
juridic diferit. 



� În doctrină se admite existenţa unei discriminări pozitive, reglementată chiar de unele texte
constituţionale, care impun măsuri de protecţie socială.

� Jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la limitele principiului constituţional al egalităţii,
variază între o egalitate strictă, uneori asimilată cu principiul nediscriminării,
şi o egalitate relativă, egalitate de tratament care acceptă diferenţierea
regimului juridic, în funcţie de particularităţile obiective ale situaţiilor concrete.



� Dispoziţiile constituţionale româneşti sunt în consens cu
reglementările internaţionale în materie, în acest sens, fiind
exemplificate dispoziţiile art. 14 şi 26 din Pactul
internaţional privind drepturile civile şi politice, care
consacră acest principiu şi art. 24, care reglementează cauzele
de discriminare.

� Principiul egalităţii este prevăzut şi de art. 14 din Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale.



� Principiul egalităţii în drepturi vizează combaterea stereotipurilor şi rolurilor atribuite femeilor şi
bărbaţilor indiferent de etnie, religie, dizabilităţi, vârstă şi orientare sexuală, precum şi
necesitatea modificării comportamentelor, atitudinilor, normelor şi valorilor care aduc atingere
demnităţii umane.

� Acţiunile prevăzute în această direcţie se referă la înlocuirea modelelor, care reflectă
stereotipurile la nivelul societăţii şi cu integrarea deplină a persoanelor în viaţa cotidiană.



Discriminarea
� Constituie orice deosebire, excludere, limitare sau favorizare, care se bazează pe criteriile de rasă,

culoarea pielii, gen, limbă, religie, opinii politice, statut naţional sau social, proprietate sau de altă natură şi
care are drept scop sau urmăreşte să umilească drepturile şi libertăţile fundamentale utilizate de toate
fiinţele umane.

Discriminarea



� Prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă pe baza criteriilor prevazute de legislaţia în vigoare.

� Criteriile stabilite de legislaţia romanească sunt: rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor omului şi a libertaţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale
vieţii publice.



Directivele Uniunii Europene (UE) privind nediscriminarea, vizează criteriile protejate care se referă
în mod expres la:

� sex;

� rasă sau origine etnică;

� vârstă;

� handicap;

� religie;

� convingeri şi orientare sexuală.



În concepția Convenției Europeane a Drepturilor Omului, criteriile protejate sunt deschise şi pot fi
dezvoltate de la caz la caz.

Astfel, o serie de elemente se încadrează în criteriul protejat al rasei sau originii etnice așa cum se
stipuleazp în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectiv:

� culoarea;
� ascendenţa;
� naţionalitatea;
� limba;
� religia.



Discriminarea îmbracă mai multe forme, între care, cele mai importante sunt:
� discriminarea directă;
� discriminarea indirectă;
� discriminarea prin asociere;
� segregarea rasială;
� hărţuirea;
� victimizarea. instigarea la discriminare.



Discriminare directă
� Tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puţin

favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă, reprezintă modalitate a
discriminării directe.

� Discriminarea directă se caracterizează prin tratament diferenţiat, astfel că trebuie să se
demonstreze că presupusa victimă a fost tratată mai puţin favorabil din cauza faptului că deţine
o caracteristică ce se încadrează la criterii protejate.

Discriminare directă



� Tratamentul mai puţin favorabil se stabileşte printr-o comparaţie între presupusa victimă şi o altă
persoană aflată într-o situaţie similară care nu deţine caracteristica protejată.

� Criteriul protejat poate să nu fie motivul expres care se află la baza tratamentului diferenţiat.

� Este suficient ca motivul expres să fie imposibil de disociat de criteriul protejat.



Discriminare indirectă

� Discriminarea indirectă constă în orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră
care are drept efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza criteriilor
stipulate de lege, în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se
justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt
proporţionale, adecvate şi necesare.

Discriminare indirectă



� Discriminarea indirectă se caracterizează prin impact diferit sau efecte diferite.

� Trebuie să se demonstreze că un grup este defavorizat de o decizie atunci când este comparat
cu un grup folosit ca termen de comparaţie.

� Pentru a demonstra discriminarea indirectă, o persoană trebuie să prezinte dovezi conform
cărora, ca grup, cei care deţin caracteristica protejată fac obiectul unor efecte diferenţiate sau al
unui impact diferenţiat, prin comparaţie cu cei care nu au acea caracteristică.



Discriminare prin asociere
� Discriminare prin asociere constă în orice faptă de discriminare săvîrşită împotriva unei

persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor
stipulate de lege, este asociată cu una sau mai multe persoane aparţinînd unei astfel de
categorii de persoane.

Discriminare prin asociere



� Curtea Europeană de Justiție (CEJ) şi instanţele naţionale au acceptat noţiunea de discriminare
prin asociere, în cadrul căreia o persoană este tratată mai puţin favorabil din cauza asocierii sale
cu o altă persoană care deţine caracteristica protejată.



� Segregarea rasială constă în orice acţiune sau inacţiune care conduce direct sau indirect la
separarea ori diferenţierea persoanelor pe baza criteriilor de rasă, culoare, origine naţională sau
etnică.

Segregare rasială



Hărţuirea
� Hărțuirea reprezintă orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant,

ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnităţii unei
persoane pe baza criteriilor stipulate de lege.

� Cu toate că este tratată separat în dreptul Uniunii Europene (UE), hărţuirea este o manifestare
particulară a discriminării directe.

Hărțuirea



Directivele privind egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei prevăd, de asemenea, că hărţuirea
sexuală este un tip specific de discriminare, în cadrul căreia conduita indezirabilă verbală,
nonverbală sau fizică are conotaţie sexuală.



Victimizarea
� Victimizarea are ca obiect orice acţiune sau inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca urmare

a depunerii unei plângeri sau înaintării unei acţiuni în instanţa de judecată în scopul asigurării
aplicării prevederilor legii sau în scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se
referă la plângerea sau acţiunea înaintată de către o altă persoană.

Victimizarea



� Protecţia împotriva discriminării în Europa este reglementată atât de dreptul Uniunii Europene
(UE), cât şi în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

� Deşi aceste două sisteme sunt în mare măsură complementare şi se consolidează reciproc,
există totuşi unele diferenţe care trebuie cunosute și însușite.



� Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează toate persoanele aflate în jurisdicţia celor
47 de state membre, în timp ce directivele Uniunii Europene (UE) privind nediscriminarea oferă
protecţie doar cetăţenilor din cele 28 de state membre.



� În baza articolului 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, discriminarea este interzisă
numai în legătură cu exercitarea unui alt drept garantat prin tratat.

� În baza Protocolului nr. 12, interdicţia discriminării devine de sine stătătoare.



� În baza dreptului Uniunii Europene (UE) privind nediscriminarea, interdicţia discriminării este de
sine stătătoare, dar se limitează la anumite contexte, cum ar fi ocuparea forţei de muncă.



� Instituţiile Uniunii Europene (UE) au obligaţia legală de a respecta Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dispoziţiile acesteia privind nediscriminarea.

� Statele membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie, de asemenea, să respecte Carta atunci
când pun în aplicare dreptul Uniunii Europene.



� În temeiul directivelor Uniunii Europene (UE), protecţia faţă de discriminare are o
sferă de aplicare variată, repectiv:

a. rasa şi apartenenţa etnică sunt criteriile care beneficiază de protecţia cea mai largă,
fiind protejate în legătură cu accesul la încadrarea în muncă, sistemul de protecţie
socială, bunuri şi servicii;



b. discriminarea pe criterii de
sex este interzisă în contextul
accesului la încadrarea în
muncă, securitatea socială
(care este mai limitată decât
sistemul mai larg al protecţiei
sociale), bunuri şi servicii;



c.orientarea sexuală, handicapul,
religia sau convingerile şi vârsta
sunt protejate în prezent numai în
contextul accesului la încadrarea în
muncă.



� Ununea Europeană (UE) a aderat la
Convenția privind Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități (CRPD) şi la Convenția
Europeană a Drepturilor Omului, acest lucru
plasând Uniunea Europeană (UE) sub
supravegherea organismelor externe de
monitorizare.

� În acest sens, persoanele fizice pot formula
plângeri referitoare la încălcări ale
Convenției Europene a Drepturilor Omului
de către Uniunea Europeană (UE) direct în
faţa Curții Europene Drepturilor Omului.



Prezumţia de discriminare poate fi respinsă dacă se
dovedește că:

� victima nu este într-o situaţie similară cu cea a
termenului de comparaţie;

� diferenţa de tratament se bazează pe un factor
obiectiv, fără legătură cu criteriul protejat.

� În situația în care făptuitorul nu reuşeşte să respingă
prezumţia, acesta poate încerca în continuare să justifice
un tratament diferenţiat.



Vă multumim!
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