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demnităţii umane. Instanţa este chemată să stabilească dacă o campanie 
publicitară desfăşurată de reclamant poate fi calificată ca o instigare la 
discriminare şi violenţă împotriva comunităţii LGBT, respectiv dacă aduce 
atingere demnităţii acestor persoane. 
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Instanțele naționale și Carta:  
Dialogul judiciar în abordarea 
obstacolelor prezente și viitoare 
privind nediscriminarea1 
 
 

Partea I 
 

I. Situație actuală 
Legislația UE privind nediscriminarea a suferit transformări importante în ultimele (aproape)  
două decenii. A evoluat de la un corp de legi strict adaptat pentru discriminarea privind 
ocuparea forței de muncă și piața la un regim complex care acoperă o varietate mai largă de 
domenii de aplicare și câteva motive protejate specificate. 

Există trei categorii de obstacole cu care se confruntă instanțele naționale actualmente în 
implementarea prevederilor Cartei privind nediscriminarea, sau, mai exact, în scopul acestui 
modul, al Articolului 21 al Cartei.2 Aceste obstacole rezultă din: (1) multitudinea de surse 
juridice europene privind nediscriminarea și faptul că nediscriminarea este un domeniu al 
competenței comune a UE și statelor membre; 3  (2) evoluția jurisprudenței CJUE în 
conformitate cu Articolul 21; și (3) mai multe obstacole sistemice, cum ar fi inegalitatea 
socială, prejudecățile înrădăcinate și rolurile de gen, precum și subraportarea cronică a 
incidentelor de nediscriminare. 

La nivel național, juriștii s-au aflat în fruntea schimbărilor sociale în domeniul 
nediscriminării, precum și în abordarea obstacolelor vechi. Evoluțiile progresive ale legislației 
privind nediscriminarea sunt explicate atât printr-o serie de decizii judiciare favorabile și 
evoluții legislative, cât și, mai ales, prin referire la acțiunile individuale sau concertate ale 
diferiților actori – cum ar fi organismele specializate în egalitate, ombudsmanii, ONG-urile, 
autoritățile de poliție – mai degrabă decât printr-un nou consens social sau politic. 

Această transformare (a) a imprimat un acces sporit la justiție și la abordarea centrată pe 

                                                        
1 Acest manual este complementar Manualului privind principiul nediscriminării pe motiv de vârstă, rasă, sex, 
dizabilități și orientare sexuală al Centrului pentru Cooperare Judiciară, disponibil la adresa 
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Publications/Index.aspx   
2 Alte prevederi ale Cartei privind nediscriminarea reprezintă predecesorul imediat al acesteia, Articolul 20, care 
stipulează o garanție generală a egalității, și Articolul 23 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Dacă, 
mai degrabă decât să pună accentul pe o structură comună a egalității și nediscriminării, accentul se pune pe 
motivele specifice, atunci celelalte prevederi ale Cartei, cum ar fi drepturile persoanelor în vârstă din Articolul 25 
sau integrarea persoanelor cu dizabilități în Articolul 26, sunt de asemenea interdependente. 
3 De exemplu, UE nu solicită statelor membre ale UE să extindă dreptul la cuplurile de același sex. În cauza 
Römer, Curtea a evidențiat faptul că „așa cum stipulează în prezent legislația Uniunii Europene, legislația privind 
starea civilă a persoanelor ține de competența statelor membre”. Autorii Cartei UE a Drepturilor Fundamentale 
împărtășeau aceeași opinie atunci când, în Explicațiile Referitoare la Carta Drepturilor Fundamentale, s-a 
evidențiat faptul că Articolul Cartei care stipulează dreptul la căsătorie (Articolul 9) „nu interzice și nici nu poate 
impune acordarea statutului de căsătorie uniunilor între persoane de același sex”. Nu este foarte clar dacă refuzarea 
dreptului unui cetățean LGB al Uniunii de a fi însoțit în statul membru gazdă de către soțul sau soția sa de același 
sex poate reprezenta un obstacol în aplicarea prevederilor legislației UE privind libera circulație și reîntregirea 
familiei. 
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victimă a nediscriminării, cu eforturi orientate către sporirea încrederii victimelor în sistemul 
judiciar;4 (b) a lăsat în seama juriștilor la nivel național rolul de forță motrice a abordării 
obstacolelor vechi, cum ar fi combaterea stereotipurilor și prejudecăților, precum și 
subraportarea;5 (c) a pus mai mult accentul pe căile de atac: căile de atac corespunzătoare pot 
avea un efect disuasiv asupra celor care comit infracțiuni, dar pot și să remedieze daunele 
suferite de victime.6 

Acest modul are ca scop identificarea tendințelor și bunelor practici ale instanțelor naționale 
care, întrucât au dus la o implementare mai bună a cadrului juridic existent prin aplicarea 
Cartei – în unele cazuri chiar extinderea domeniului de aplicare a protecției – pot fi reproduse 
și în alte state membre. 7 

 

II. Egalitate și nediscriminare în UE 

1. Prezentarea generală a legislației8 
 

Principiul nediscriminării este un principiu fundamental al ordinii juridice a UE și al 
Convenției. Nediscriminarea funcționează atât în UE, cât și în cadrul Convenției pe baza unei 
liste exhaustive de motive, însă cele două sisteme garantează aplicarea unui set diferit de 
tratamente. În același timp, principiul este stabilit în ordinele juridice interne ale statelor 
membre ca principiu constituțional.9  

 

În plus, în calitate de state care au semnat numeroase instrumente internaționale referitoare la 
drepturile omului, cum ar fi Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu 
Handicap, statele membre ale UE trebuie să se asigure că atât legislația națională, cât și cea 
europeană își respectă obligațiile în conformitate cu Tratatele respective.  
 

Următoarele alineate oferă o scurtă descriere a regimurilor juridice relevante care guvernează 
principiul nediscriminării în Europa.  

  

                                                        
4  Articolul 25 al Directivei privind Victimele obligă statele membre să se asigure că personalul care 
interacționează cu victimele, cum ar fi ofițerii de poliție și angajații instanțelor, beneficiază de o formare 
corespunzătoare pentru a-i ajuta să se ocupe de victime într-o manieră imparțială, respectuoasă și profesionistă. De 
exemplu, Curtea de Apel din Helsinki (Helsingin hov ioikeus) a preluat inițiativa realizării unui studiu intern 
privind discriminarea și rasismul. Au fost descoperite cazuri de comportament intolerant și rasist în rândul 
judecătorilor și angajaților instanțelor, inclusiv glume rasiste și limbaj înjositor folosit cu privire la minorități în 
situații legate de locul de muncă și o utilizare evidentă a expresiilor derogatorii. Tuohino, T. și Ojala, T. (2013), 
Yhdenvertaisuuja tasa arvoselvitys, yhteenveto, Helsinki, Curtea de Apel din Helsinki.  
5  De exemplu, instanțele apelează la prevederile Cartei pentru a asigura un echilibru mai bun între viața 
profesională și personală pentru ambii părinți, perturbând în mod explicit rolurile de gen „tradiționale”; consultați 
Partea II, fișa de caz 4.  
6 Pentru mai multe informații, consultați studiile realizate de Comisia Europeană (2009) și de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale (2011 și 2016) cu referire la „Accesul la justiție”; Raportul Comun al Comisiei Europene 
privind Implementarea Directivei privind Rasa și Directivei-Cadru Generale (2014); Eurobarometrul (2015); 
Raportul Equinet „Regimul Sancțiunilor în Cazurile de Discriminare și Efectele Acestuia”. 
7  Pentru informații complementare, consultați Opinia Agenției pentru Drepturi Fundamentale (ADF) privind 
situația egalității în Uniunea Europeană la 10 ani de la implementarea inițială a directivelor privind egalitatea, 
disponibilă la adresa http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-opinion-eu-equality-directives_en.pdf 
8 Această prezentare generală este parțial bazată pe, și, în același timp, complementară cu cea din Manualul cu 
privire la principiul nediscriminării pe motive de vârstă, rasă, gen, dizabilitate și orientare sexuală emis de Centrul 
de Cooperare Judiciară, disponibil la adresa 
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Publications/Index.aspx   
9  McCrudden, Christopher, și Sacha Prechal „Conceptele egalității și nediscriminării în Europa: o abordare 
practică”. 
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A. Nivelul UE:  

Norme bazate pe Tratatul UE:  

 Articolele 2 și 3 ale TUE:  nediscriminarea este o valoare fundamentală a ordinii 
juridice a UE;  

 Art. 10 al TFUE 1  stipulează șase motive pentru principiul nediscriminării: sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală, și reflectă protecția minimă împotriva discriminării în directivele UE privind 
tratamentul egal, în timp ce Articolul 21 al Cartei UE a Drepturilor Fundamentale 
include o listă mai lungă de motive, printre care: limba, apartenența la o minoritate 
națională și averea. 

 Art. 18 al TFUE: principiul nediscriminării bazate pe naționalitate. Acest lucru 
trebuie interpretat în conjuncție cu aplicarea sa specifică în domeniul liberei circulații 
a lucrătorilor (Art. 45 TFEU);  

 Art. 19 al TFUE: Consiliul are puterea de a adopta legislația pentru combaterea 
discriminării pe o serie limitată de motive (sex, origine rasială sau etnică, religie sau 
convingere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală); 

 Art. 157 al TFUE: principiul nediscrimării bazate pe sex (salarii egale între femei și 
bărbați), care a fost anunțat ca principiu general al UE începând cu cauza Defrenne 
II10 

 

Carta UE: 

 Art. 21 (mai jos) 

 Articolele 20 și 23 și Articolul 21 au aceeași structură a egalității și nediscriminării. 
Articolul stipulează o garanție generală a egalității în fața legii, iar Articolul 23 
stipulează o garanție generală a egalității între femei și bărbați.  

 

Principiile generale ale legislației UE dezvoltate de CJUE 

 Principiul nediscriminării a fost inițial aplicat de către CJUE în manieră limitată la 
expresiile sale bazate pe Tratat - cauza Defrenne II privind salariile egale. Aceste 
cauze s-au ocupat în special cu menținerea corectitudinii în practicile comerciale și 
eradicarea măsurilor discriminatoare pe motiv de naționalitate care ar împiedica 
exercitarea libertăților economice (în special, libertatea de circulație a lucrătorilor, 
libertatea de circulație a serviciilor și libertatea de stabilire). De-a lungul timpului, s-a 
extins la toți cetățenii (nu numai la persoanele care au un rol pe piața internă) și a 
devenit un drept fundamental de sine stătător, fiind recunoscut ca principiu general al 
legislației UE privind nediscriminarea. În cauza Mangold, CJUE a bazat principiul pe 
prevederile Tratatului. Cauza Kücükdeveci s-a bazat și pe Articolul 21 într-o perioadă 
în care Carta a devenit obligatorie din punct de vedere juridic. 
În cauza Dansk Industries, un alt caz de discriminare pe motiv de vârstă, Curtea și 
Avocatul General au răspuns că judecătorul național a fost corect atunci când a 
considerat că Directiva nu este aplicabilă ca atare, dat fiind faptul că respectiva cauză 
a implicat un litigiu între persoane private. În continuare, a clarificat faptul că, chiar 

                                                        
10 Consultați Cauza 43/75 Gabrielle Defrenne c. Societății pe Acțiuni Sabena de Navigație Aeriană din Belgia 
[1976] R.C.E. 455: „Principiul potrivit căruia femeile și bărbații trebuie să primească salarii egale, care este stabilit 
în Articolul 119, poate fi invocat în fața instanțelor naționale.” Consultați Cauzele Conexe C-402/07 și C-432/07 
Sturgeon și Alții, în care principiul egalității dedus din legislația primară a fost confirmat cu privire la 
despăgubirile pentru întârzierea zborurilor. 
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dacă directiva care stabilește obigația de nediscriminare nu este aplicabilă, totuși 
principiul și Carta se pot aplica.11 

 

Legislația secundară:  

 Directiva privind Egalitatea Rasială, 12  care interzice discriminarea „pe motiv de 
origine rasială sau etnică” 13  se aplică pentru ocuparea forței de muncă, prestații 
sociale și acces la bunuri și servicii.14 

 Directiva-Cadru privind Egalitatea în Muncă15 se aplică numai pentru ocuparea forței 
de muncă 16  și interzice discriminarea „pe motive de religie sau convingere, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală”. Reforma legislativă este actualmente în 
discuție pentru extinderea domeniului său de aplicare la toate cele trei sfere ale 
Egalității Rasiale. 

 Directiva privind Egalitatea de Tratament între Femei și Bărbați (Reformă) 17  și 
Directiva privind Egalitatea de Tratament între Femei și Bărbați privind Accesul la 
Bunuri și Servicii,18 care interzic discriminarea sexuală, se aplică în cazul ocupării 
forței de muncă19  și al accesului la bunuri și servicii20 , dar nu pentru accesul la 
sistemul de asistență socială. 

 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru, articolele 25, Considerentele 
63 și 66. 

 

 

Consultați graficul de mai jos pentru o prezentare generală a domeniului de aplicare a 
Directivelor privind Egalitatea în funcție de motiv și domeniu:21 

 
 Angajare 

și formare 
profesională 
 

Organizațiile 
lucrătorilor 
și 
angajatorilor 

Protecție 
socială, 
inclusiv 
asigurări 
sociale 

Protecție 
socială, 
inclusiv 
servicii 
medicale 

Avantaje 
sociale 

Educație Bunuri 
și 
servicii 
publice, 
inclusiv 
locuințe 

                                                        
11 Consultați Modulul I. 
12Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 care implementează principiul tratamentului egal între 
persoane, indiferent de origine rasială sau etnică OJ L 180, 19 iulie 2000, 22-26. 
13Art. 2(1). 
14 Art. 3(1). 
15  Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea 
tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, OJ L 303, 2 decembrie 2000, 16-22. 
16Art. 3(1) și (3). 
17Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 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 (reformă) OJ L204, 26 iulie 2006, 23-36. 
18 Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului egalității de 
tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la și furnizarea de bunuri și servicii, OJ L 373, 21 
decembrie 2004, 37-43. 
19Consultați Art. 1 al Directivei 2006/54/CE. 
20Consultați Art. 4 al Directivei 2004/113/CE. 
21 Bazat pe „Graficul D” de la pag. 63 a raportului privind discriminarea intersectorială în legislația UE privind 
egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, al Rețelei Europene de Experți în Domeniul Egalității între 
Bărbați și Femei și Nediscriminării, de Sandra Fredman, mai 2016, disponibil la adresa 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/intersectionality.pdf  
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Origine 
rasială sau 
etnică 

Dir. 2000/43 Dir. 2000/43 
Dir. 

2000/43 
Dir. 

2000/43 
Dir. 

2000/43 
Dir. 

2000/43 
Dir. 

2000/43 

Sex 

Dir. 2006/54 
Dir. 2010/41 

(activități 
independente) 

Dir. 2006/54 

Dir. 79/7 
(doar 
asigurare 
socială 
legală) 
Dir. 
2006/54 
(doar 
asigurare 
socială la 
locul de 
muncă) 

   
Dir. 

2004/113 

Orientare 
sexuală Dir. 2000/78 Dir. 2000/78      

Religie sau 
convingere Dir. 2000/78 Dir. 2000/78      

Dizabilități 
Dir. 2000/78 Dir. 2000/78      

Vârstă 
Dir. 2000/78 Dir. 2000/78      

 
 Există alte Reglementări și Directive care garantează libertatea de circulație și de 

ședere a lucrătorilor și cetățenilor.22 Aceste legi pot include prevederi care au scopul 
de a elimina măsurile discriminatorii, dar care, în marea lor majoritate, nu sunt 
incluse în domeniul de aplicare a prezentului manual. 

 

În plus, următoarele instrumente sunt aplicabile în domeniul dreptului penal: 

 

 Decizia-Cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea 
anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal privind Infracțiunea motivată de ură și Discursul de incitare la ură. 

 Articolul 1 – „Discursul de incitare la ură” - Statele membre trebuie să se 
asigure că faptele menționate în continuare, săvârșite cu intenție, sunt 
pedepsibile atunci când sunt săvârșite împotriva unui grup de persoane sau a 
unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, 
descendență sau origine etnică sau națională:  

o instigarea publică la violență sau la ură, inclusiv prin difuzarea 
publică sau distribuirea de înscrisuri, imagini sau alte materiale;  

o apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în 
mod public a gravității:  

 crimelor de genocid, a crimelor contra umanității și a 
crimelor de război, astfel cum sunt definite la Articolele 6, 7 
și 8 din Statutul Curții Penale Internaționale (denumită în 
continuare „CPI”); sau  

 crimelor definite la Articolul 6 al Cartei Tribunalului Militar 
Internațional anexate la Acordul de la Londra din 8 august 

                                                        
22 Cel mai important, Consultați Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora, OJ L 158, 30 aprilie 2004, 77–123. 
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1945, atunci când comportamentul respectiv este de natură 
să incite la violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau 
membru al unui astfel de grup.  

o Articolul 1(2) al Deciziei-Cadru: statele membre pot alege să 
pedepsească numai faptele care fie (i) sunt de natură să tulbure 
ordinea publică, fie (ii) reprezintă amenințări, injurii și insulte;  

o Articolul 1(4): orice stat membru poate să facă o declarație potrivit 
căreia acțiunea de negare sau minimizare vădită a gravității 
infracțiunilor menționate mai sus se pedepsește doar în cazul în care 
aceste infracțiuni au fost stabilite printr-o hotărâre definitivă dată de 
o instanță națională a statului membru și/sau de o instanță 
internațională, sau doar printr-o hotărâre definitivă dată de o instanță 
internațională. Această posibilitate nu este stipulată pentru acțiunea 
de apologie a infracțiunilor menționate mai sus. 

 Articolul 4 – „Infracțiunea motivată de ură” – statele membre trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că motivația rasistă și xenofobă este 
considerată o circumstanță agravantă sau, dacă este cazul, pentru a se asigura 
că instanțele judecătorești pot ține seama de această motivație în stabilirea 
pedepselor. 

 

 Directiva privind Drepturile Victimelor folosește termenii „infracțiuni săvârșite pe 
motive de discriminare” (Considerentul 56), „infracțiuni inspirate de prejudecăți” 
(Considerentul 56), „infracțiuni motivate de ură” (Considerentele 56 și 57), și 
„infracțiuni săvârșite pe motive de discriminare sau pe motive de prejudecată” 
(Articolul 22(3)). Toți acești termeni trebuie să fie interpretați ca drept individual la 
protecție împotriva discriminării în conformitate cu Articolul 21 al Cartei și, în mod 
corespunzător, în conformitate cu Articolul 14 al Convenției. Directiva privind 
Victimele a înlocuit Decizia-Cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 martie 2001 
privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale. 

 

B. Instrumente juridice internaționale: Convenția, CEDR, CNUDPH printre altele:  

 Articolul 14 al Convenției este prevederea centrală care stabilește principiul egalității. 
Totuși, acesta nu are o aplicare autonomă, întrucât asigură tratamentul egal cu privire 
la celelalte drepturi din Convenție; Protocolul 12 (2000) face ca nediscriminarea să 
fie un drept de sine stătător, însă numai 7 state membre ale UE l-au ratificat până în 
prezent (18 în total).  

Interacțiunea dintre CJUE și CEDO s-a intensificat de-a lungul timpului. CJUE s-a 
inspirat din Convenție, precum și din jurisprudența corespunzătoare pentru a 
interpreta drepturile fundamentale ale UE.23 În prezent, Articolul 52(3) al Cartei se 
constituie pe baza Art. 6 al TUE și include obligația de a intrepreta drepturile Cartei 
care corespund cu drepturile garantate de Convenție în același fel ca pe cele stabilite 
prin Convenție. În același timp, această prevedere nu va împiedica legislația Uniunii 
să asigure o protecție mai extinsă.  

În schimb, CEDO s-a inspirat și din sursele juridice ale UE, inclusiv Tratatele, Carta, 
legislația secundară sau jurisprudența CJUE, pentru a interpreta drepturile 

                                                        
23 Consultați Partea II, fișa de caz 6 în care CJUE s-a bazat pe hotărârile privind drepturile romilor din CEDO  
(Nachova c Bulgariei și Sejdic și Finci c Bosniei și Herțegovinei) și în care s-a invocat pentru prima dată Articolul 
1 al CIEDR. 
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Convenției.24  Citându-se reciproc, aceste instanțe și-au îmbunătățit legitimitatea și 
autoritatea cu privire la statele membre. Astfel, în ciuda unor momente de tensiune, 
Convenția și CJUE au dezvoltat un dialog pozitiv.25 26  
 

 Articolul 4 al Convenției Internaționale privind Eliminarea Tuturor Formelor de 
Discriminare Rasială (denumită în continuare „CEDR”) obligă statele să ia „măsuri 
imediate și pozitive”; paragraful (a) are ca cerință obligația de a declara drept delict 
pedepsit prin lege „orice difuzare de idei bazate pe superioritate sau ură rasială, orice 
incitare la discriminare rasială, ca și orice acte de violență sau provocare la astfel de 
acte, îndreptate împotriva oricărei rase sau oricărui grup de persoane de o altă culoare 
sau de o altă origine etnică”. 
 

 Articolul 3 al Convenției de la Istanbul 27 definește violența împotriva femeilor ca 
formă de discriminare împotriva femeilor. 
 

 CNUDPH a fost ratificată de către 25 de state membre ale UE și de însăși UE.  Unele 
țări ale UE au extins protecția împotriva discriminării pe motiv de dizabilitate dincolo 
de ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, domenii care sunt deja incluse în 
legislația UE.28 Aplicarea prevederilor și conceptelor specifice, cum ar fi definiția 
dizabilității și amenajările corespunzătoare, se va aborda în secțiunea  3. 

 

2. Actori: dialog între instanțele naționale și organismele pentru 
egalitate.  

 
Evoluțiile progresive în domeniul nediscriminării sunt explicate prin tendințele deciziilor 
judiciare și evoluțiile legislative - la care a contribuit aplicarea Cartei - dar și prin referire la 
acțiunile individuale sau concertate ale diferiților actori – cum ar fi instanțele, organismele 
pentru egalitate, ombudsmanii, ONG-urile și autoritățile polițienești. 29 

                                                        
24 O puternică influență a Cartei este vizibilă în cauza Schalk și Kopf c. Austriei. Articolul 9 al Cartei a făcut 
posibilă o nouă interpretare a Articolului 12 al Convenției privind dreptul la căsătorie. Curtea a evidențiat faptul că 
în cauza Christine Goodwin s-a menționat deja faptul că au existat schimbări sociale majore în instituția căsătoriei 
după adoptarea Convenției. Pentru două exemple ale impactului cauzei Schalk și Kopf c. Austriei, consultați Partea 
II, fișele de caz 10 și 11. 
25 Există multe lucrări de specialitate despre interacțiunea dintre instanțele din Luxemburg și Strasbourg, printre 
altele, Dean Spielmann, Jurisprudența Drepturilor Omului în instanțele din Strasbourg și Luxemburg: Conflicte, 
Neconcordanțe și Complementarități, și Bruno de Witte, Rolul Trecut și Viitor al Curții Europene de Justiție în 
Protecția Drepturilor Omului, în Philip Alston (ed.), UE și Drepturile Omului, OUP 1999; Francis G. Jacobs, 
„Dialogul Judiciar și Fertilizarea Încrucișată a Sistemelor Juridice: Curtea Europeană de Justiție (2003) 38 
Evaluarea Legislației Internaționale din Texas 547, 550-552; Sionaidh Douglas-Scott; Johan Callewaert, 
„Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Legislația Uniunii Europene: Drumul Lung către Armonie” (2009) 
6 Evaluarea Legislației Europene a Drepturilor Omului 768. Douglas-Scott, Sionaidh; „Povestea a două instanțe: 
Luxemburg, Strasbourg și sporirea acquis-ului european în domeniul drepturilor omului (iunie 24, 2014) 43 
(2014). 
26 În mai 2016, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și-a pronunțat hotărârea în cauza 
Avotiņš c. Letoniei. Aceasta este prima evaluare detaliată a CEDO cu privire la așa-numita prezumție Bosfor 
(regula privind relația dintre legislația UE și Convenție) după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a 
respins în Opinia 2/13 un proiect de acord care prevede aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
(Convenția). În Opinia 2/13, instanța a considerat că aderarea UE la Convenție a reprezentat o amenințare a 
principiului de încredere reciprocă ce ar „perturba echilibrul de bază al UE și ar submina autonomia legislației 
UE” (Opinia 2/13 alineatul 194).  
27  Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice este disponibilă la adresa 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c  
28 Cum ar fi domeniile educației și participării la viața publică, politică și culturală. 
29 Pentru o perspectivă detaliată din partea INDO și a organismelor pentru egalitate, consultați „Raportul privind 
utilizarea Cartei UE a Drepturilor Fundamentale de către Organismele Naționale pentru Drepturile Omului și 
Orientările Practice privind utilizarea strategică a Cartei UE de către Organismele Naționale pentru Drepturile 
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Articolul 7 al Directivei privind Egalitatea Rasială prevede următoarele:  

„Statele membre trebuie să asigure punerea la dispoziția tuturor persoanelor care se 
consideră nedreptățite prin nerespectarea principiului egalității de tratament, a procedurilor 
judiciare și/sau administrative, inclusiv a procedurilor de conciliere acolo unde consideră 
necesar, în vederea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă.” 

Directiva privind Egalitatea în Muncă, Directiva privind Egalitatea de tratament între bărbați 
și femei în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și Directiva privind Egalitatea de 
tratament între bărbați și femei (încadrare în muncă și condiții de muncă), reformată, conțin 
prevederi similare. 

În plus, Directiva privind Egalitatea Rasială, Directiva privind Egalitatea de tratament între 
bărbați și femei în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și Directiva privind Egalitatea 
de tratament între bărbați și femei obligă statele membre ale UE să desemneze un organism 
(sau mai multe organisme) care:  

 oferă asistență independentă victimelor discriminării în urmărirea plângerilor depuse 
de acestea;  

 efectuează sondaje independente cu privire la discriminare;  

 publică rapoarte independente și face recomandări cu privire la orice chestiune legată 
de discriminare.  
 

Organismul sau organismele desemnate pe baza prevederilor acestor trei directive sunt în 
general menționate ca organisme pentru egalitate. Organismele pentru egalitate pot, în 
practică, să fie împărțite în două tipuri de bază: promoționale sau cvasi-judiciare. Statele 
membre ale UE dispun de unul dintre aceste tipuri sau de ambele tipuri, formând trei categorii 
de sisteme.3031 

 

                                                                                                                                                               
Omului”, din Charter click, disponibil la adresa 
http://52.58.51.113:3000/assets/documents/Report_on_the_use_of_the_Charter_by_NHRBs.pdf;  și lucrarea 
Equinet (Rețeaua Europeană a Organismelor pentru Egalitate) privind „Regimul de sancționare în cazurile de 
discriminare și efectele acestuia”, decembrie 2015, disponibilă la adresa http://www.equineteurope.org/The-
Sanctions-Regime-in  
30 Pentru mai multe informații, consultați raportul ADF privind Accesul la justiție în cazurile de discriminare în 
UE – Etapele pentru egalitate (2012) disponibil la adresa http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-
cases-discrimination-eu-steps-further-equality 
31 Pentru informații complementare, consultați raportul și instrucțiunile Charter click pentru INDO disponibile la 
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Directivele UE privind tratamentul egal nu specifică felul în care trebuie să fie structurate 
organismele pentru egalitate. Organismele pentru Egalitate pot fi: Instituția Națională pentru 
Drepturile Omului (INDO), în cazul în care aceasta respectă cerințele Principiilor de la Paris, 
Ombudsmanul sau o parte din Organismele pentru egalitate în diferite domenii. Normele 
Națiunilor Unite pentru instituțiile pentru drepturile omului, Principiile de la Paris, și Comisia 
Europeană a Consiliului European împotriva Recomandărilor Generale ale Rasismului și 
Intoleranței (CERI) Nr. 2 și Nr. 7 privind „organismele specializate” oferă îndrumare cu 
privire la stabilirea și funcționarea lor.  

Particularitățile de la nivel național determină existența diferitelor tipuri de relații dintre 
Organismele pentru egalitate și instanțele naționale, precum și dacă acestea acționează în 
calitate de organisme de decizie, în calitate de părți ale unui litigiu sau în calitate de 
consilieri/sursă de informații pentru legislatori.  

 

A APĂRUT O VARIETATE LARGĂ DE PRACTICI ÎN DIALOGUL ȘI COOPERAREA CU 

INSTANȚELE NAȚIONALE, ORGANISMELE LEGISLATIVE ȘI CU SPECIALIȘTII ÎN GENERAL.   

 

CUNOAȘTEȚI FELUL ÎN CARE ORGANISMELE PENTRU EGALITATE DIN STATUL DVS. 
MEMBRU SUNT STRUCTURATE ȘI CARE ESTE RELAȚIA ACESTORA CU INSTANȚELE 

NAȚIONALE? 

 

MAI JOS SUNT CÂTEVA EXEMPLE ALE MODULUI ÎN CARE COOPERAREA DINTRE 

INSTANȚELE NAȚIONALE ȘI ORGANISMELE PENTRU EGALITATE POATE DUCE LA UN NIVEL 

RIDICAT DE PROTECȚIE A DREPTURILOR FUNDAMENTALE. 

 

Organismele pentru Egalitate în calitate de organisme decizionale 
 

Înalta autoritate pentru lupta împotriva discriminării și pentru egalitate din Franța – HALDE 
(în prezent Defenseur des droits) – a amintit faptul că principiul tratamentului egal în 
ocuparea forței de muncă referitor la persoanele cu dizabilități determină implementarea de 
către angajatori a unor facilități care să permită accesul la ocuparea forței de muncă. Înalta 
autoritate a menționat că obligația privind amenajările corespunzătoare nu este destinată 
favorizării unei persoane în detrimentul alteia pe baza dizabilității acesteia, ci mai degrabă are 
ca scop compensarea inegalității prin punerea la dispoziție a acelor facilități necesare pentru a 
garanta tratamentul egal. Procedând astfel, a făcut referire la Articolul 21.32 

Consultați graficul de mai jos pentru o prezentare generală a relației dintre organismele pentru 
egalitate și instanțele naționale din Franța.33 

 

                                                        
32 Pentru mai multe detalii, consultați nota de caz a Opiniei prezentate de Înalta Autoritate privind accesul la 
ocuparea forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități în sectorul privat, din perspectiva principiilor 
tratamentului egal și nediscriminării, 2010-126, 18/04/2011, disponibilă în baza de date CharterClick! 
33 Graficul din raportul ADF privind Accestul la justiție în cazurile de discriminare din UE – Etapele pentru 
egalitate (2012) disponibil la adresa http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-
discrimination-eu-steps-further-equality pag. 26 
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Organismele pentru Egalitate în calitate de părți ale unui litigiu 
 
Cauza Feryn: ca urmare a unor declarații publice ale directorului societății Feryn în sensul că 
obligația sa era de a recruta instalatori, dar că nu putea să angajeze „imigranți” deoarece 
clienții săi aveau retincențe în a permite accesul imigranților în locuințe, Centrul a solicitat 
tribunalelor pentru litigii de muncă din Belgia să constate că societatea Feryn a aplicat o 
politică de recrutare discriminatorie. După ce cererea a fost inițial respinsă de către Voorzitter 
van de arbeidsrechtbank te Brussel (Președintele Tribunalului pentru Litigii de Muncă, 
Bruxelles), Centrul pentru șanse egale și combaterea rasismului (CEOOR) a făcut apel la 
l’Arbeidshof te Brussel (Tribunalul pentru Litigii de Muncă, Bruxelles), care a decis să 
adreseze întrebări Curții de Justiție pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare cu referire la 
termenii „discriminare”, „prezumție de discriminare” și „sancțiuni” în sensul Directivei 
2000/43/CE. S-a constatat că firma are intenția de a discrimina imigranții în cadrul procedurii 
de recrutare. În plus, CJUE a constatat că printre căile de atac corespunzătoare s-ar putea 
număra acordarea de despăgubiri organismului care a introdus procedura, fără a ține seama de 
faptul că organismul respectiv nu este „victimă directă”. Pentru mai multe informații cu 
privire la cauzele care au urmat cauzei Feryn, consultați fișele de caz 14 și 15. 
Acest lucru ar putea servi drept exemplu pentru Organismele pentru egalitate, promovând 
egalitatea de șanse în contextul dizabilităților.  
 
Consultați Graficul de mai jos pentru o prezentare generală a relației dintre Organismele 
pentru egalitate și instanțele naționale din Belgia.34 

                                                        
34 Graficul din raportul ADF privind Accestul la justiție în cazurile de discriminare din UE – Etapele pentru 
egalitate (2012), disponibil la adresa http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-
discrimination-eu-steps-further-equality pag. 24 
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În cauzele Benkharbouche c Sudanului și Janah c Libiei35 , Comisia pentru Egalitate și 
Drepturile Omului din Regatul Unit a intervenit în favoarea reclamanților, lucrători străini de 
la ambasadele din Londra ale țărilor terțe, care au depus plângeri cu privire la concedierea 
nedreaptă, neplata salariului minim, hărțuire și discriminare rasială, despre care s-a susținut că 
au încălcat Reglementările privind programul de lucru din 1998 și, inter alia, Articolele 6 și 
13 ale Convenției și Articolul 47 al Cartei UE. S-a susținut că Legea privind Imunitatea de 
Stat din Regatul Unit încalcă drepturile la un proces echitabil și la o cale de atac eficientă ale 
lucrătorilor domestici din ambasadele din Londra ale țărilor terțe, așa cum sunt ele consacrate 
atât în Convenție, cât și în Carta UE. În acest caz, Carta a asigurat un domeniu mai vast de 
aplicare a protecției din perspectiva căilor de atac. 

Această cauză arată felul în care relația dintre Convenție și Cartă reflectă complementaritatea 
cadrului juridic european existent care are ca rezultat un domeniu mai vast de aplicare a 
protecției persoanelor. Pentru mai multe informații cu privire la această cauză, consultați 
Partea II, fișa de caz 7. 

 

Consultați Graficul de mai jos pentru o prezentare generală a relației dintre Organismele 
pentru egalitate și instanțele naționale din Regatul Unit.36 

                                                        
35 Cauzele Benkharbouche c Sudanului și Janah c Libiei, Curtea de Apel din Regatul Unit, [2015] EWCA Civ 33. 
36 Graficul din raportul ADF privind Accesul la justiție în cazuri de discriminare în UE – Etapele pentru egalitate 
(2012) disponibil la adresa http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-
steps-further-equality pag. 29 
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Organismele pentru Egalitate în calitate de consilier/sursă de informații 
pentru legislator  

 

Ca urmare a anchetei din 2011 a Comisiei pentru Egalitate și Drepturile Omului (CEDO) cu 
referire la hărțuirea bazată pe dizabilități, care a demonstrat nivelul ridicat de hărțuire și 
violență împotriva persoanelor cu dizabilități, Guvernul Regatului Unit a luat măsuri pentru a 
aborda într-un mod mai eficient infracțiunile motivate de ură față de persoanele cu 
dizabilități. Un raport de evaluare publicat la sfârșitul anului 2013 evidențiază măsurile deja 
luate, precum și cele planificate în viitor. Una dintre modificări a fost amendamentul Legii 
privind Justiția Penală prin care s-a mărit pedeapsa pentru crimele motivate de prejudecăți în 
care victime sunt persoanele cu dizabilități la același nivel cu pedepsele pentru crimele 
rasiale. Comisia de Drept a examinat și alte infracțiuni, cum ar fi instigarea la ură pe motiv de 
dizabilitate, pentru care a susținut consultații cu câteva organizații ale societății civile. Codul 
de Practică pentru Victimele Criminalității a fost evaluat în vederea îmbunătățirii serviciilor 
pentru victime hărțuite în mod repetat, iar Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și-a 
actualizat planul de acțiune cu referire la infracțiunile motivate de ură față de persoanele cu 
dizabilități. În domeniul educației, inspectoratul școlar a investigat cazurile de hărțuire și 
consecințele acesteia.37 

 

În Italia, organismul pentru egalitate care se ocupă cu discriminarea pe motiv de origine 
rasială sau etnică – Oficiul Național pentru Combaterea Discriminării Rasiale – a înființat 
oficii anti-discriminare și puncte de lucru în câteva locații, în cooperare cu autoritățile locale 
și ONG-urile. În plus, există consilieri pentru egalitate, care abordează discriminarea sexuală, 
la nivel național și regional; aceștia sunt autorizați să primească plângeri, să furnizeze servicii 
de consiliere și de mediere. Aceștia cooperează cu inspectoratele muncii care sunt autorizate 

                                                        
37 Pentru mai multe informații, consultați răspunsul guvernului Regatului Unit și actualizarea raportului CEDO 
„Ascuns la vedere” https://www.gov.uk/government/publicatio ns/government-response-hidden-in-plain- sight-
report  



 

19 
 

pentru a stabili faptele în cazurile de discriminare. Aceștia au jurisdicție și în instanță, în 
cazurile de impact colectiv în care nu se poate identifica o victimă individuală.38 

Consultați graficul de mai jos pentru o prezentare generală a relației dintre organismele pentru 
egalitate și instanțele naționale din Italia.39 

 

 

 

Organismele pentru Egalitate și instanțele naționale: evoluția relației 
 

În cauza Belov (C-394/11), CJUE a considerat că nu are competența să răspundă întrebărilor 
care i-au fost adresate în acest caz deoarece organismul care a prezentat cazul nu a fost 
considerat a reprezenta o instanță sau un tribunal. Doar instanțele și tribunalele naționale sunt 
autorizate să solicite o hotărâre preliminară din partea CJUE, iar CJUE a considerat că 
organismul din cauza menționată nu avea competență judiciară obligatorie și nici „garanții 
suficiente cu privire la independența sa”, iar procedurile pe rolul acesteia „nu aveau ca scop 
o decizie de natură judiciară”.  

În opinia sa, Avocatul General a examinat elementele jurisprudenței care definesc „o instanță 
sau un tribunal” național autorizat să prezinte cauze Curții pentru acest gen de hotărâri și a 
ajuns la concluzia că trebuie să se considere că acest organism pentru egalitate îndeplinește 
condițiile jurisprudenței. 

Criteriile care au fost puse sub semnul întrebării de către inculpați cu privire la admisibilitatea 
unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare de către un organism cvasi-judiciar 
pentru egalitate au fost independența, caracterul obligatoriu al jurisdicției și natura judiciară a 
deciziilor. Acestea au fost examinate în detaliu de către Avocatul General cu referire la 
jurisprudența constantă a Curții și s-a constatat că singurul element care poate fi pus sub 
semnul întrebării este caracterul obligatoriu al competenței judiciare a organismului pentru 
egalitate, luând în considerare faptul că există o cale de atac juridică pentru a lua măsuri 
împotriva discriminării în fața unei instanțe civile. Cu toate acestea, interpretând termenul 
„obligatoriu” ca reprezentând caracterul imperios al deciziilor luate de organismul pentru 

                                                        
38 ADF (2012), Accesul la justiție în cazurile de discriminare în UE – Etapele pentru egalitate, pag. 28. 
39 Graficul din raportul ADF privind Accesul la justiție în cazuri de discriminare în UE – Etapele pentru egalitate 
(2012) disponibil la adresa http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-
steps-further-equality pag. 28 
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egalitate și nu exclusivitatea acestuia, Avocatul General a propus Curții să folosească ocazia 
prezentată de această cauză pentru a-și clarifica jurisprudența în această privință și să ia în 
considerare faptul că Comisia pentru Protecție împotriva Discriminării este „o instanță sau un 
tribunal”. 

În plus și pe fondul cauzei, Avocatul General Kokott a luat în considerare, pe lângă Directiva 
privind Egalitatea Rasială, Articolul 21 al Cartei. Avocatul General a motivat faptul că 
interdicția din Articolul 21 este un principiu general al legislației UE și astfel, în cazul în care 
legislația din Bulgaria nu poate fi interpretată pentru a duce la îndeplinire Directiva, Articolul 
21 ar impune neaplicarea legislației naționale pentru a asigura disponibilitatea interdicției 
privind discriminarea rasială în cauza Belov.40  
 
 

3. Rolul Articolului 21 la nivel național  
 

Articolul 21 al Cartei 

1. Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea 
etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de 
orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau 
orientarea sexuală. 
2. În domeniul de aplicare a Tratatului de Instituire a Comunității Europene și a Tratatului Privind 
Uniunea Europeană și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice 
discriminare pe motiv de cetățenie. 

Aplicarea acestui Articol este limitată la domeniul de aplicare a legislației UE - așa cum se 
definește în Articolele 51 și 52 ale Cartei. Prin urmare, existența legislației secundare este 
uneori decisivă prin faptul că are ca rezultat aplicarea garanțiilor împotriva discriminării.  

Acest lucru implică faptul că, pentru instanțe, Articolul 21 ar fi important doar atunci când 
aceste legi sunt analizate sau atunci când valabilitatea acestora este evaluată. CJUE a 
dezvoltat un principiu general al legislației UE care a devenit un drept fundamental împotriva 
discriminării pe motiv de vârstă. Ca atare, acesta ar putea să reprezinte baza unor acțiuni 
directe sau măsuri pozitive. Principiul nediscriminării, așa cum este dezvoltat de CJUE – spre 
deosebire de Cartă sau de directive – se aplică și în cazul litigiilor dintre persoanele private, în 
plus față de complexitatea regimurilor juridice suprapuse. Consultați mai jos felul în care 
instanțele au reacționat la dezvoltarea principiului. 
 
În plus, CJUE a menționat și faptul că în cazurile în care se aplică legislația UE se aplică și 
Carta41. 
 
În final, trebuie să se menționeze faptul că, referitor la Articolul 21 (2), discriminarea pe 
motiv de cetățenie este considerată ca fiind parte din prevederile libertății de circulație în 
legislația UE, mai degrabă decât din prevederile anti-discriminare. 
 
În acest context, este posibil să se identifice trei tendințe în citarea Articolul 21 la pronunțarea 
hotărârilor la nivel național: 

 

                                                        
40  Pentru mai multe informații, consultați Equinet (Rețeaua Europeană a Organismelor pentru Egalitate) 
http://www.equineteurope.org/Bulgarian-quasi-judicial-equality 
41  Cauza C‑617/10, Fransson, disponibilă la adresa 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=134202&doclang=EN  
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 Articolul 21 ca o reflecție a Directivei privind Egalitatea Rasială, Directiva privind 
Egalitatea în Muncă și Directiva privind Egalitatea între Femei și Bărbați (Scenariul 
A). 

 Articolul 21 în exercitarea puterilor și obligațiilor (Scenariul B). 

 Articolul 21 drept catalist al schimbării sau pentru menținerea statu-quoului 
(Scenariul C). 

 

Scenariul A: Reflecția Directivei privind Egalitatea 
 

Scenariul A include două grupuri diferite de jurisprudență națională.  

 

(1)  În primul rând, jurisprudența națională în care nu există nicio menționare a Articolului 21 
și în care existența legislației secundare este decisivă la inițierea sau aplicarea garanțiilor de 
nediscriminare. În aceste cazuri, instanțele naționale nu recunosc valoarea adăugată prin 
menționarea în mod explicit a Cartei. Judecătorii fac trimitere doar la prevederile legislației 
naționale privind nediscriminarea și/sau la directive. Atunci când fac trimitere la directive, 
judecătorii evaluează posibilitatea în care legislația UE a fost transpusă în mod corespunzător 
la nivel național.  

 

Grecia, Consiliul de Stat, numărul cauzei 3729/2011, Curtea Administrativă Supremă, 24 
noiembrie 2011. 

 

Consiliul de Stat a constatat că, în conformitate cu interpretarea combinată a Articolului 21, 
alineatele 2, 3 și 6 ale Constituției și prevederile relevante ale Directivei 2000/78/CE, Statul 
are o îndatorire pozitivă specială de a asigura amenajări corespunzătoare pentru persoanele 
cu dizabilități în concursurile publice, pentru ca acestea să poată participa cu șanse egale 
alături de candidații rămași. În lipsa unei legislații statale specifice cu privire la chestiunea 
respectivă, fiecare comisie de concurs are obligația de a lua toate măsurile corespunzătoare 
pentru a asigura amenajări corespunzătoare. Lipsa toaletelor pentru persoanele cu dizabilități 
a fost de ajuns pentru a submina capacitatea reclamantului de a-și îndeplini obligațiile în 
funcție de abilitățile sale și, astfel, concursul s-a anulat, iar comisia de concurs a fost obligată 
să repete examenele prin luarea de măsuri pentru a permite candidatului să aibă acces la 
facilități corespunzătoare. 4243 

 

În acest caz, întrebările deschise sunt următoarele:  

- Ar avea sens să se menționeze Carta în aceste cazuri?  

- Ar exista o valoare adăugată sau trimiterea la prevederile Cartei ar avea doar valoare 
ornamentală (ad abundantiam)? 

 

(2) În al doilea rând, jurisprudența națională care nu menționează în mod explicit Articolul 
21, dar în care existența altor prevederi ale legislației internaționale privind nediscriminarea 
are un rol de susținere și de interpretare în decizia la nivel național. Judecătorii fac trimitere la 

                                                        
42 Pentru mai multe informații cu privire la această cauză, consultați baza de date. 
43 Pentru celelalte cauze – de exemplu România, Curtea de Apel din Cluj, 408/33/2013, obișnuită, 31 mai 2013 – 
consultați baza noastră de date. 
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prevederile legislației naționale privind nediscriminarea, uneori la una dintre directivele 
privind egalitatea și la Convenție, la CNUDPH sau la alte instrumente juridice internaționale. 
Acest lucru nu rezultă neapărat din interpretările stricte ale domeniului de aplicare a 
diferitelor surse sau nu se conformează neapărat cu ierarhia normelor. În aceste cazuri, 
judecătorul optează pentru interpretatea coerentă. 

 

Grecia, Consiliul de Stat, numărul cauzei 4596/2014, Curtea Administrativă Supremă, 18 
decembrie  2014.  

Reclamantul, un preot din cadrul Bisericii Ortodoxe Răsăritene, a fost pedepsit de instanța 
judecătorească ecleziastică pentru infracțiunea ecleziastică „arsenokitia” (raporturi sexuale cu 
persoane de același sex). Acesta a fost exclus din biserică și demis din funcția publică. 
Reclamantul a atacat decizia în fața Consiliului de Stat. Consiliul de Stat a examinat pretinsa 
încălcare a articolului 14 al Convenției coroborat cu articolul 8 al Convenției. Curtea a 
menționat jurisprudența relevantă a Convenției (Marea Cameră, hotărârea judecătorească din 
12 iunie 2014, Fernandez Martinez c. Spaniei, nr. 56030/07 și hotărârea judecătorească din 23 
septembrie 2010, Obst c. Germaniei, nr. 425/03). În această privință, Consiliul de Stat a 
constatat că preoții au acceptat în mod voluntar obligațiile și restricțiile speciale care derivă 
din statutul lor de preoți și că, într-o anumită măsură, Biserica poate interveni în exercitarea 
anumitor drepturi fundamentale ale acestora, inclusiv dreptul acestora la respectarea vieții 
personale, în centrul căruia se află libertatea sexuală. Această intervenție este justificată prin 
autonomia comunităților religioase, un principiu care permite bisericilor să impună preoților 
să îndeplinească anumite standarde cu privire la comportamentul lor personal. Prin urmare, 
Curtea a constatat că nu există nicio încălcare a articolului 14 coroborat cu articolul 8 al 
Convenției și a respins cererea de anulare.44 

 

Înalta Curte din Praga Data deciziei: 17 februarie 2014 

În 2013, Curtea Supremă din Cehia a decis că Înalta Curte din Praga trebuie să reexamineze 
cererea de despăgubire financiară și să explice în mod corespunzător motivul pentru care, în 
acest caz, scuzele ar fi suficiente pentru despăgubirea reclamantului. Curtea Supremă 
menționează faptul că „discriminarea este aproape întotdeauna o încălcare a drepturilor 
personale”, în conformitate cu Articolul 13 secțiunea 1 din Codul Civil ceh. A menționat de 
asemenea decizia CEDR/C/56/D/17/1999 privind felul în care refuzarea furnizării de servicii 
pe motiv de etnie necesită compensații bănești.  

Cauza a avut ca obiect o cerere de despăgubire pentru o încălcare pe motive rasiale a 
drepturilor personale ale reclamantului. Încălcarea se referea la comportamentul unui 
proprietar de restaurant, care a expus în incinta restaurantului său o statuie a unei zeități 
grecești antice care ținea în mână o bâtă de baseball cu inscripția „Prinde-i pe țigani”. 
Reclamantul este de etnie romă. Inițial, atât Tribunalul din Praga, cât și Înalta Curte din Praga 
au respins cererea. S-a constatat că acțiunea inculpatului a fost pur și simplu „nepotrivită”. 
După ce decizia curții de apel (Înalta Curte din Praga) a fost atacată din nou de Curtea 
Constituțională în 2010, Înalta Curte a reexaminat cauza și, la sfârșitul anului 2011, a 
pronunțat pentru prima oară o hotărâre în favoarea reclamantului, constantând că acțiunea 
proprietarului restaurantului a fost discriminatorie. Cu toate acestea, instanța a respins cererea 
pentru compensațiile bănești, motivând că scuzele reprezintă o reparație adecvată în 
circumstanțele actuale.  

De data aceasta, în cadrul procedurilor repetate din 2014, Înalta Curte din Praga a constatat că 
era necesar ca reclamantul să primească compensații bănești. Instanța a acordat reclamantului 

                                                        
44 Pentru mai multe informații despre această cauză, consultați baza de date. 
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suma de 926 EUR (25.000 CZK). 45   Instanța a afirmat faptul că inculpatul „a expus o 
inscripție în magazinul său – un loc accesibil publicului, și, în virtutea scopului său, destinat 
publicului – un loc accesibil persoanelor de etnie romă și că această acțiune este și constituie 
o ingerință ilegală în drepturile personale și în dreptul la egalitate și diminuează în mod 
semnificativ valoarea de bază a personalității - valoarea deminității umane - interferând cu 
drepturile tuturor persoanelor care se consideră de etnie romă”. În conformitate cu Articolul 
13 al secțiunii 1 a Codului Civil ceh, o „persoană fizică” are dreptul de a solicita „reparație 
adecvată” în cazul în care „demnitatea umană” a fost „diminuată în mod semnificativ”. În 
acest caz, persoana respectivă are dreptul la compensații bănești pentru prejudicii nemateriale. 
46 

 

În cazul de față, întrebările deschise sunt următoarele:  

- De ce instanțele naționale au menționat Convenția, dar nu și Carta?  

- Au procedat astfel din motivul aplicării stricte a normelor privind domeniul de 
aplicare? 

- Care ar fi fost valoarea adăugată, dacă aceasta există, în cazul în care s-ar fi menționat 
Carta? 

Scenariul B: Exercitarea puterii și obligației 
 

Marea majoritate a cazurilor în care instanțele naționale au solicitat asistență din partea CJUE 
prin procedura trimiterilor preliminare (Articolul 267 al TFUE) au avut legătură cu vârsta și 
sexul. Mai exact, articolul 6 (1) al Directivei privind Egalitatea în Muncă este deschis 
interpretărilior și se află adeseori în centrul litigiului în fața CJUE atunci când este vorba 
despre discriminarea pe motiv de vârstă. Cazurile legate de rasă, orientare sexuală și 
dizabilități au fost întâlnite mai rar. Două trimiteri preliminare legate de religie și convingeri 
au ajuns în instanță în 2015. 

 

(1) În cazurile recente, instanțele naționale au căutat să clarifice noile obstacole precum 
cele din cauzele Achbita și Bougnani. 47 Ambele cauze sunt cereri pentru pronunțarea 
unor hotărâri preliminare privind interpretarea interzicerii discriminării la locul de 
muncă și au făcut referiri explicite la Articolul 21 în cadrul trimiterii preliminarii, 
însă ad abundantiam. Circumstanțele cauzelor nu sunt exact la fel, iar întrebările 
adresate de instanțele de trimitere sunt de asemenea diferite: În cauza Achbita, 
instanța din Belgia întreabă dacă regula de neutralitate a angajatorului duce la 
discriminare directă, în timp ce în cauza Bougnaoui, instanța din Franța întreabă dacă 
cerința privind neutralitatea poate constitui o cerință profesională (art 4(1), Directiva 
privind egalitatea în muncă) dacă este vorba despre o cerere a clientului. 

                                                        
45  Înalta Curte din Praga Data deciziei: 17 februarie 2014 Numele părților: František Krosčen c. Bohemia 
Travel Număr de referință: 1 Co 99/2006. 
46 Pentru mai multe informații, consultați baza noastră de date. 
47  Cauzele Bougnaoui și Achbita sunt diferite de cauza CEDO SAS c Franței, care se referea la interzicerea 
portului burqa și niqab în spațiile publice (și nu numai în cadrul unei companii private, ca în cauzele Bougnaoui și 
Achbita). CEDO s-a ocupat de această chestiune, de exemplu în cauza Eweida c Regatului Unit, în care –la fel ca 
în cauzele Bougnaoui și Achbita– a avut loc un conflict pe teme de integrare religioasă în cadrul unei companii 
private. CJUE s-a confruntat cu probleme privind libertatea religioasă, însă în contextul pieței interne (consultați 
cauza Van Duyn c Departamentului de Interne) sau al dreptului la azil (consultați cauza Bundesrepublik 
Deutschland c Y și Z). Este prima oară când s-au adresat întrebări CJUE referitoare la discriminarea religioasă în 
conformitate cu Directiva privind Egalitatea în Muncă. La nivel național, consultați cauza din Danemarca, Føtex, 
22/2004 Nr.U.2005.1265. H, Curtea Supremă, 21 ianuarie 2005; cauza din Regatul Unit, Azmi c Kirklees MBC 
[2007] ICR 1154, EAT; cauza din Belgia, Hema, Tribunalul pentru Litigii în Muncă din Tongres, 2 ianuarie 2013, 
și cauza din Franța, Asociația Baby Lou, decizia Nr. S 13/02981, Curtea de Apel din Paris, 27 octombrie 2013. 
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Până în prezent, aceste cauze au avut ca rezultat Opinii divergente, exprimate de 
Avocații Generali Kokott și Sharpston cu privire la descrierea religiei: 

 
 Avocatul General Kokott a descris religia ca fiind o chestiune legată de convingere și 

ideologie – un „fel de conduită bazată pe o decizie sau convingere subiectivă” 
(alineatul 45). 

 Avocatul General Sharpston a descris religia ca fiind o formă de identitate, în termeni 
asemănători cu rasa sau sexul: „pentru o persoană devotată credinței sale, identitatea 
religioasă este o parte integrantă a acesteia” (…) „ar fi complet greșit să se presupună 
că, din moment ce sexul și culoarea pielii sunt întotdeauna parte din noi, nu același 
lucru este valabil și cu privire la religie” (alineatul 118).48 

  
Hotărârile judecătorești nu au fost încă pronunțate în aceste cazuri. Pentru mai multe detalii 
despre Opinii, consultați partea II, fișele de caz 12 și 13. 

 

 

(2) În câteva cauze de referință, CJUE a atribuit ulterior un rol esențial Articolului 21 ca 
urmare a unei trimiteri preliminare din partea unei instanțe naționale: 

 

 În cauza Test-Achats (2011) CJUE a anulat o prevedere legislativă care 
restricționează egalitatea între femei și bărbați în Directiva 2004/113/CE pentru că 
era contrară Articolelor 21 și 23 ale Cartei. Această abordare pare să confirme 
prevederea respectivă în implementarea cadrului juridic al UE privind 
nediscriminarea la nivel național. 49 

 În cauza Mangold, cauza Kücükdeveci și, cel mai recent, în cauza Dansk Industries 
(2016), CJUE a dezvoltat principiul general al nediscriminării pe motiv de vârstă. 

În cauza Dansk Industries, CJUE clarifică diferența dintre interpretarea uniformă și 
aplicarea principiilor generale. Curtea susține că principiul nediscriminării se aplică 
atâta timp cât directiva nu este aplicabilă, oferindu-i un efect direct subsidiar. Curtea 
a reafirmat, în conformitate cu cauza AMS, că nu numai CJUE are puterea de a nu 
aplica o prevedere a UE, ci și toate instanțele naționale ale UE, cu privire la 
prevederile naționale.50  

Conceptualizarea nediscriminării cu privire la mai mult de 14 motive enumerate în 
Articolul 21 al Cartei a fost oarecum exclusă prin dezvoltarea unui nou principiu 
general (pe motiv de vârstă). Încă nu este foarte clar dacă instanțele naționale trebuie 
să concluzioneze că același statut trebuie să fie acordat pentru toate motivele de 
discriminare incluse în Cartă (Articolul 21) sau enumerate în Tratat (Articolul 19 al 
TFUE) și anume cu privire la efectul orizontal al Cartei. 51  Pentru mai multe 
informații cu privire la felul în care instanțele naționale aplică principiul general al 
nediscriminării pe motiv de vârstă, consultați Partea II, fișele de caz 1 și 2. Pentru 
exemple de cazuri de discriminare pe motiv de vârstă, consultați Partea II, fișele de 
caz 1 și 2; pentru o abordare diferită a efectului orizontal al Cartei, consultați Partea 
II, fișa de caz 7. 

 

                                                        
48 Pentru o analiză complementară, consultați Barnard și la adresa Peers 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2016/07/religious-discrimination-in-
workplace.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EuLawAnalysis+%28
EU+Law+Analysis%29 
49 Pentru mai multe informații despre cauza Test-Achats, vizitați baza noastră de date. 
50 Pentru mai multe informații despre cauza AMS și cauza DI, consultați Modulul I.  
51 Consultați Modulul I. 
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(3) În alte cazuri, CJUE a răspuns întrebărilor care menționează în mod explicit Articolul 
21, făcând referire la Directivă și/sau atribuind Cartei un simplu rol contributiv. 

 

 În cauza Servet Kamberaj c Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di 
Bolzano (IPES) și Alții C-571/10 (resortisanți ai țărilor terțe (RTT)), CJUE s-a 
pronunțat în favoarea RTT, dar a respins invitația instanței naționale de a utiliza 
articolul 21 ca mijloc de abordare a discriminării între cetățenii UE și RTT. Aceasta 
și-a bazat răspunsul pe Directiva privind RTT și pe articolul 34 al Cartei. 

 

 În cauza Tyrolean Airways C-132/11, instanța din Austria a întrebat dacă o normă a 
contractului colectiv încalcă articolul 21 al Cartei și Articolele 1, 2, 6 ale Directivei 
privind ocuparea forței de muncă. CJUE nu a făcut referire la Cartă în răspunsul său, 
ci la altă cauză a CJUE, și anume cauza Prigge. 

 

 În cauza C-40/11 Yoshikazu lida c. Stadt (Hotărârea judecătorească din 8 noiembrie 
2012), instanța de trimitere a încercat să clarifice dacă principiul general și Articolul 
21 oferă motive de protecție total separate și independente: 

 

„Drepturile fundamentale nescrise ale Uniunii Europene, astfel cum au fost 
dezvoltate de jurisprudenta Curții din Cauza 29/69 Stauder52 până la, de exemplu, 
Cauza C-144/04 Mangold53, pot să se aplice în totalitate chiar și în cazul în care 
Carta nu este aplicabilă în speță? Cu alte cuvinte, drepturile fundamentale care își 
păstrează valabilitatea ca principii generale ale dreptului Uniunii în temeiul 
articolului 6(3) al TUE există în mod autonom și independent alături de noile 
drepturi fundamentale consacrate în Cartă în concordanță cu Articolul 6 (1) al TUE?  

 

Cu toate acestea, din cauza faptului că legătura cu legislația UE nu s-a constatat pe 
baza faptelor specifice ale cauzei, această întrebare fundamentală despre statutul și 
corelația principiului nediscriminării și Cartei a rămas fără răspuns. 

 
Cauzele din Scenariul B (2) arată adesea felul în care instanțele naționale caută clarificarea 
jurisprudenței CJUE care există deja, cum ar fi cauzele identificate în Scenariul B (1). 
Abordarea CJUE a Articolului 21 – și în ciuda cauzei Test-Achats și Dansk Industries - 
rămâne aproape de cea care rezultă din domeniul de aplicare a Cartei. 

Scenariul C: Catalist al schimbării vs. menținerea statu-quoului 
 

Scenariul C include două grupuri diferite de jurisprudență națională. În acest scenariu, 
Articolul 21 are întotdeauna un rol central în definiția standardelor drepturilor fundamentale 
la nivel național. Instanțele recurg la interpretarea coerentă și/sau la utilizarea metodei 
comparative. În toate aceste cazuri, există un efect de propagare. Acestea sunt cazurile în 
care există și un dialog între instanțele naționale și legislator. 

 

(1) Scenariul C (1): Articolul 21 este menționat ca reactant pentru Directivele privind 

                                                        
52 [1969] RCE 419, alineatul 7 
53 [2005] RCE I-9981, alineatul 75 
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Egalitatea. Se face adesea trimitere la Articolul 21 pentru a susține modificarea unei 
interpretări anterioare. 

Corte di Cassazione / Curtea Supremă din Italia -19.5 – 9.9.2016 

Reclamantul a fost angajat cu contract pe termen fix pe baza unei convenții cu autoritățile 
publice, lucru care favorizează angajarea persoanelor cu dizabilități. 

Tribunalul și Curtea de Apel au decis că sistemul care favorizează angajarea persoanelor cu 
dizabilități (Legea 68/1999), care permite convențiile între autoritățile publice și societăți 
pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, stabilește reguli speciale, care nu includ regulile 
stabilite de D. Lgs. 368/2001 privind necesitatea de a indica motivele tehnice, productive, 
organizatorice sau de înlocuire, care justifică termenul fix, ca derogare de la regula generală 
potrivit căreia standardul relațiilor de angajare nu este determinat de durata angajării. Din 
contră, Curtea Supremă a afirmat că angajarea pe durată determinată a unei persoane cu 
dizabilități necesită indicarea motivelor tehnice, productive, organizatorice sau de înlocuire, 
care justifică termenul fix, ca regulă generală pentru toți lucrătorii. Curtea Supremă a 
comparat cazul cu o hotărâre națională anterioară a Curții Supreme (Cass. 13825/2010). În 
această hotărâre, a respins înțelegerea anterioară pe baza surselor europene și internaționale. 
În concluzie, legile speciale privind angajarea persoanelor cu dizabilități oferă stimulente 
fiscale pentru societăți, însă derogarea de la regulile privind controlul justificării angajării pe 
termen determinat ar duce la discriminarea acestor persoane în comparație cu alți lucrători, 
contrar Articolului 21 al Cartei.54 
 

(2) Scenariul C (2): trimitere la Articolul 21 fără trimitere la Directive. Acest lucru se 
realizează adesea în contextul evaluării constituționalității legislației – pentru a 
sprijini schimbarea legislativă sau pentru a menține statu-quoul.  

 

Așa cum demonstrează unele cazuri din partea II, Instanțele Naționale consideră uneori că, în 
domeniul nediscriminării: 

 

„[Carta] este următoarea etapă în evoluția [sa]”55 

 

Este puțin probabil ca CJUE să adopte această abordare. Domeniul de aplicare a Cartei și 
Explicațiile sunt destul de clare. CJUE a fost criticată în trecut pe motiv că aceasta ar putea să 
depășească limitele Articolului 19 al TFUE, iar astfel UE și-ar depăși competențele și ar 
încalca natura subsidiară a prevederilor nediscriminării. 56 Legislația UE nu evoluează în mod 
dinamic, schimbările legislative și jurisprudența națională conformă cu Scenariul C contribuie 
la aceeași evoluție. 

 

Trebuie să se menționeze faptul că această abordare a prevederilor Cartei permite avansarea 
simultană a pozițiilor opuse privind egalitatea și nediscriminarea, practic în același timp, în 
diferite state membre ale UE. Acest lucru facilitează o evoluție pe mai multe niveluri a 
standardelor anti-discriminare la nivelul UE. De exemplu, cu privire la orientarea sexuală, 

                                                        
54 Pentru mai multe informații cu privire la această cauză, consultați baza noastră de date. Pentru o cauză recentă în 
care CJUE a menționat articolul 33 (4) al Cartei (concediul parental) ca reacție la una dintre Directive și care 
susține un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală pentru ambii părinți, consultați Partea II, fișa 
de caz 4. 
55 Polonia/Curtea Supremă/I PK276/13 la adresa http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/21-non-discrimination  
56  Articolul 21 (1) nu creează nicio putere de a adopta legile anti-discriminare în aceste domenii ale statelor 
membre, sau o acțiune de drept privat, și nici nu formulează o „interdicție generală” a discriminării în astfel de 
domenii largi. 
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consultați cauza Curții Constituționale din Austria (Cauza B166/2013) cu privire la cauza 
Curții Constituționale din Spania (STC 198/2012, 6 noiembrie 2012). În aceste două decizii, 
Articolul 21 și cauza Schalk și Kopf (Cauza 30141/04) se interpretează pentru sprijinirea 
adoptării soluțiilor opuse la nivel național. 

 

Austria, Verfassungsgerichtshof, Cauza B166/2013, 13 martie 2014. 

Decizia Curții Constituționale din Austria se referă la un cuplu homosexual din Olanda care 
dorea să își reînnoiască jurămintele de nuntă în Tirol. Cererea cuplului, bazată pe clauza de 
nediscriminare (Articolul 21) a Cartei, a fost respinsă cu argumentul că respectiva prevedere 
națională privind nediscriminarea nu trebuie să fie conformă cu Articolul 21 al Cartei, 
deoarece nu are ca scop implementarea legislației Uniunii. În plus, prevederile naționale nu 
sunt incluse în domeniul de aplicare a directivelor UE privind egalitatea, astfel că „nu există 
nicio prevedere a legislației Uniunii care să fie specifică acestui domeniu sau care l-ar putea 
influența”. Prin urmare, a continuat Curtea Constituțională, normele Uniunii în cauza de față 
nu formulează obligații ale statelor membre, iar drepturile fundamentale ale Cartei nu se 
aplică cu privire la normele naționale care determină această cauză. Decizia conchide printr-o 
declarație ipotetică. Bazându-se pe jurisprudența CEDO, Curtea Constituțională menționează 
că, în cazul în care Carta s-ar aplica în cauza dată, rezultatul nu ar fi unul diferit. Așa cum a 
arătat CEDO în cauza Schalk și Kopf (Cauza 30141/04) – așa cum subliniază Curtea 
Constituțională – decizia privind posibilitatea în care cuplurile homosexuale trebuie să aibă 
același drept de acces la căsătorie ca și cuplurile heterosexuale presupune evaluarea 
evoluțiilor sociale, care ar putea fi diferite în statele membre ale UE. Revenind la legislația 
UE, Curtea afirmă: „Uniunii îi lipsește competența cu privire la chestiunea accesului la 
căsătorie pentru cuplurile de același sex; prin urmare, [Articolul 21 al Cartei] nu se opune 
faptului că cerințele care rezultă din interzicerea discriminării diferă de la un stat membru la 
altul, atâta timp cât – lucru care este valabil pentru cauza respectivă așa cum arată 
jurisprudența CEDO – înțelegerea și domeniul de aplicare a interzicerii discriminării 
corespund cu Art. 14 al Convenției [...].”  57 Pentru mai multe informații despre această cauză, 
consultați partea II a Modulului IV, Fișa de caz 11. 

Curtea Constituțională din Spania (STC 198/2012, 6 noiembrie 2012) 

Curtea Constituțională din Spania a respectat o interpretare evolutivă a Constituției și a 
susținut că Articolul 32 al Constituției nu l-a împiedicat pe legislator să adopte Legea 13/2005 
pentru a permite căsătoriile între persoanele de același sex. Curtea Constituțională a optat 
pentru intrepretarea coerentă a Articolului 32 al Constituției din perspectiva jurisprudenței 
CEDO și a obligațiilor UE. În cauza Schalk și Kopf c. Austriei, Curtea din Strasbourg a 
formulat o interpretare evolutivă a Articolului 12 al Convenției, bazându-se pe nuanța literală 
a Articolului 9 al Cartei UE a Drepturilor Fundamentale, care nu se referă în mod explicit la 
bărbați și femei. Trebuie să se rețină faptul că Curtea Constituțională nu menționează aceste 
autorități ad abundantiam, ci ca dovadă decisivă care a consolidat convingerea Tribunalului 
că instituția căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie dispare treptat. Curtea 
Constituțională repetă această analiză atunci când revine asupra argumentării Legii 13/2005. 
Aceasta identifică scopul legii în „echivalarea dintre statuturile juridice ale persoanelor 
homosexuale și heterosexuale” și evocă Art. 21 al Cartei UE a Drepturilor Fundamentale ca 

                                                        
57 Pentru mai multe informații privind cuplurile de același sex și libertatea de circulație în cadrul UE, consultați A. 
Tryfonidou, „Legea privind Libera Circulație în UE și Recunoașterea Legală a Relațiilor între persoanele de 
același sex: Cazul Recunoașterii Reciproce” (2015) Columbia Journal of European Law (ediția viitoare), C. 
Casonato și A. Schuster (eds), „Drepturile privind Circulația: Familiile Curcubeu în Europa: Procedurile 
Conferinței:  Trento, 16-17 octombrie 2014” disponibil la adresa http://eprints.biblio.unitn.it/4448/ și D. Gallo, L. 
Paladini și P. Pustorino (eds), Cuplurile de același sex în fața jurisdicțiilor naționale, supranaționale și 
internaționale (Springer, 2014) și Barnard & Peers disponibil la adresa 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2015/06/same-sex-marriage-eu-is-lagging-behind.html  
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dovadă că acest scop stă la baza unei tendințe generale. Jurisprudența Curții din Strasbourg 
este de asemenea menționată în mod repetat începând cu cauza Fretté c. Franței pentru a 
demonstra faptul că statele beneficiază de o marjă largă de discreție în reglementarea 
posibilității de a extinde instituția căsătoriei la cuplurile de același sex. Pentru mai multe 
informații cu privire la această cauză, consultați partea II a Modulului IV, fișa de caz 10. 

În aceste cazuri, instanțele naționale sprijină legislatorul. Cunoașteți cazuri în care aceeași 
analiză a fost aplicată împotriva legislatorului? 
 
 

III. Accesul la justiție, căi de atac și sancțiuni 

1. Prezentarea generală a legislației 
 

Accesul la justiție poate fi împărțit în cinci elemente. Acestea reflectă dreptul la un proces 
echitabil și dreptul mai larg la căi de atac cuprins în Articolele 6 și 13 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului (Convenția), Articolele 2 (3) și 14 din Pactul internațional cu 
privire la drepturile civile și politice și Articolul 47 din Cartă. Împreună, acestea cuprind 
conceptul mai larg de mijloace judiciare și nejudiciare de accesare a justiției, alcătuite din: 

 
 dreptul de acces eficient la justiție;  

 dreptul la un proces echitabil;  

 dreptul la soluționarea în timp util a litigiilor;  

 dreptul la compensare adecvată;  

 principiul eficienței și efectivității.58  
 

Următoarele paragrafe oferă o scurtă descriere a câtorva dintre prevederile juridice relevante 
care reglementează căile de atac și sancțiunile cu privire la nediscriminare în Europa.  

  

A. Nivel internațional 

 

 Articolul 13 din Convenție – prevede dreptul la căi de atac eficiente pentru persoanele 
ale căror drepturi și libertăți stipulate în convenție sunt încălcate. Prevederea 
stabilește o cerință minimă legată de protecția unor alte prevederi mai specifice, 
precum cele din Articolul 5 (4) și (5) din Convenție și Articolul 6 din Convenție 
(dreptul la un proces echitabil, etc.). Mai mult, prevederile de fond, cum ar fi 
Articolul 2 din Convenție (dreptul la viață) și Articolul 3 din Convenție (interzicerea 
torturii), prezintă și aspecte de remediere, deși cerințele Articolului 13 din Convenție 
sunt mai ample decât, spre exemplu, obligația procedurală de a efectua o anchetă 
eficientă, cuprinsă în Articolul 2 din Convenție. 

 Articolul 6 din Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială  
(CERD) – se referă la despăgubirea dreaptă și adecvată sau repararea tuturor 
prejudiciilor suferite ca rezultat al discriminării rasiale. Înțelesul conceptelor de 
despăgubire și reparare a fost explicat de Comitetul pentru Eliminarea Discriminării 

                                                        
58 Pentru informații suplimentare cu privire la aceste elemente, consultați Modulul III. 
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Rasiale, în special în Recomandarea Generală 26, în care Comitetul a menționat atât 
prejudiciile materiale, cât și cele morale. 

 Articolul 2(c) din Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor (CEDF) se referă la adoptarea măsurilor adecvate legislative și de 
alt tip, inclusiv sancțiuni, acolo unde este cazul, care interzic toate formele de  
discriminare împotriva femeilor. 

 Articolul 45 din Convenția de la Istanbul specifică faptul că infracțiunile stabilite în 
concordanță cu această Convenție trebuie pedepsite prin sancțiuni eficiente, 
proporționale și disuasive, având în vedere gravitatea lor.59 

 

 Articolul 13 din CNUDPH se referă la accesul la justiție, dar nu se referă la sancțiuni 
și căi de atac. Articolul 5 menționează amenajarea corespunzătoare, un concept care 
este dezvoltat în contextul acțiunilor referitoare la discriminare printr-un strâns dialog 
cu legiuitorii și angajatorii. CJUE în cauza Ring și Skouboe Werge a afirmat că 
„această noțiune trebuie interpretată ca referindu-se la eliminarea diverselor bariere 
care împiedică participarea deplină și efectivă la viața profesională a persoanelor cu 
handicap în condiții de egalitate cu ceilalți lucrători”. 

 

B. Nivelul UE 
 
Carta UE 

  Articolul 47 integrează accesul la justiție în contextul legislației UE și stabilește 
faptul că toate persoanele ale căror drepturi și libertăți garantate de legislația Uniunii 
sunt încălcate (prin implementarea legislației UE) au dreptul la căi de atac eficiente în 
fața unui tribunal, în conformitate cu condițiile stipulate în acest Articol.60 Articolul 
47 are o strânsă legătură cu principiul general al egalității stipulat în Articolul 20 din 
Cartă. Cele două prevederi se suprapun, întrucât căile de atac pentru încălcarea 
reglementărilor legislației UE trebuie să fie aceleași ca cele pentru încălcarea 
reglementărilor comparabile din legislația națională (și anume, principiul 
echivalenței)61. 

 

Legislația secundară 

Căile de atac prevăzute de Directivele privind egalitatea trebuie să fie și „eficiente, 
proporționale și disuasive”:  

 Paragraful 35 din preambulul Directivei 2006/54/CE menționează „penalizări 
eficiente, proporționale și disuasive”, Articolul 18 menționează „despăgubiri sau 

                                                        
59 Comisia UE  a propus ca UE să semneze și să ratifice Convenția după cum s-a procedat cu Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH). Până în octombrie 2016,  14 state membre UE au 
ratificat convenția. Pentru informații actualizate cu privire la statutul ratificării 
http://www.coe.int/en/web/conventions/home/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=EQB2dTov  

60  În Cauza C-279/09 DEB, dec. 2010, CJUE a declarat că “potrivit explicațiilor aferente acestui articol, care, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf TUE și cu articolul 52 alineatul (7) din cartă, trebuie 
luate în considerare în vederea interpretării acesteia, articolul 47 al doilea paragraf din cartă corespunde articolului 
6 alineatul (1) din CEDO.” (par. 32). 
61  Pentru mai multe informații, consultați Peers, Steve, et al., editori. Carta UE a drepturilor fundamentale: 
comentariu (The EU Charter of fundamental rights: a commentary). Bloomsbury Publishing, 2014 și Comentariul 
Cartei Drepturilor Fundamentale de către Rețeaua Europeană de Experți Independenți (The Commentary of the 
Charter of Fundamental Rights by the European Network of Independent Experts), iunie 2006, p. 359 ss. 
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măsuri reparatorii”, iar Articolul 25 introduce noțiunea de „penalizări”; 

 Articolul 15 din Directiva 2000/43/CE și Articolul 17 din Directiva 2000/78/CE 
menționează „penalizări” și „despăgubire”. 

 Decizia cadru stipulează în Considerentul 13 că „garantarea faptului că în toate statele 
membre infracțiunile de natură rasistă și xenofobă se pedepsesc prin cel puțin un 
nivel minim de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive nu poate fi 
îndeplinită într-o măsură suficientă de statele membre la nivel individual” (…) 
„Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității”. 

 Directiva cu privire la drepturile victimelor (2012/29/UE) conferă victimelor drepturi 
cu efect direct mai degrabă decât doar drepturi cu efect indirect (cum a stabilit CJUE 
în prealabil în cauza Pupino62). Există mai multe modificări de fond, precum dreptul 
de a examina o decizie de neîncepere a urmăririi penale (Articolul 11), deși Directiva 
nu merge până la obligarea tuturor statelor membre de a asigura urmărirea penală 
după fiecare plângere (pe care anumite state membre o prevăd deja în principiu). 63  

La nivel național 

Prevederile incluse în legislația secundară conferă statelor membre o autonomie procedurală 
mai mare care permite dezvoltarea unei tipologii a diverselor mecanisme: căi de atac 
civile/penale/administrative, căi de atac axate pe victimă/pe infractor/mai ample, care 
urmăresc impactul social, daune punitive/nepunitive, despăgubiri orientate spre trecut sau 
spre viitor, daune morale sau materiale care urmăresc să adreseze discriminarea în mod 
comprehensiv. 

 Căile de atac civile pot fi acordate printr-o mare varietate de mijloace. Cel mai comun 
pare a fi acordarea judiciară a daunelor. Alte căi de atac specifice au fost prevăzute 
prin hotărâri care anulau prevederile discriminatorii ale unui contract sau unei decizii 
(Belgia, Franța, România), hotărâri care dispuneau ca pârâții să înceteze încălcarea și 
să nu recidiveze (Bulgaria, Ungaria), hotărâri care prevăd un plan de înlăturare a 
actelor și efectelor discriminării (Italia, Regatul Unit) sau hotărâri care dispuneau o 
scuză privată, cum ar fi o scrisoare sau un anunț în media (Croația, Republica Cehă, 
Ungaria, Italia, Letonia, România și Slovacia). 

 Câteva țări, precum Franța, au ales să sancționeze discriminarea ca infracțiune penală 
sau infracțiune administrativă/minoră.64 

 Sunt și țări în care legislația națională nu prevede sancțiuni administrative în cazurile 
de discriminare, spre exemplu Belgia, Danemarca, Germania, Liechtenstein, 
Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Spania sau Regatul Unit. 

 Sancțiunile administrative includ avertismente administrative sau amenzi, amenzi 
penale, măsuri disciplinare, etc. Acestea pot fi emise de organismul național pentru 
egalitate (ONE) (Bulgaria, Cipru, Ungaria, Lituania, Portugalia și România), de către 
instanțe (Croația, Finlanda, Grecia, Italia, Spania, Regatul Unit) sau de entități 

                                                        
62  Consultați cauza C-105/03, 16 iunie 2005, disponibilă la 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-105/03  
63 Deși „reglementările procedurale” pentru aceste controale sunt stabilite de legislația națională, statele membre 
nu au nicio libertate de dispunere cu privire la obligația de bază de a  prevedea asemenea controale sau de a limita 
motivele de fond care ar putea fi pledate în asemenea contestări. Spre exemplu, trebuie să fie întotdeauna posibilă 
argumentarea că o decizie de neîncepere a urmăririi penale a fost discriminatorie, în lumina obligației de a trata cu 
victimele și de a răspunde la plângerile victimelor într-o manieră nediscriminatorie (Art 1(1)). Preambulul 
(considerentul 44) sugerează că acest drept se aplică și „atunci când un procuror decide să retragă acuzațiile sau să 
întrerupă procedura”. Pentru informații suplimentare, consultați EU Justice and Home Affairs Law, EU Justice and 
Home Affairs Law: Volume II, Oxford European Union Law Library, 2016. 
64 Pentru o evaluare, consultați 
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speciale cu competențe în ceea ce privește munca (Austria, Republica Cehă, Ungaria, 
Slovacia, Portugalia), educația (Ungaria, Slovacia) sau protecția consumatorilor 
(Ungaria). În anumite cazuri, organismele naționale pentru egalitate pot publica  
opinii fără caracter obligatoriu (Austria, Țările de Jos) sau pot emite recomandări și 
apoi pot iniția proceduri în fața autorităților sau instanțelor relevante în cazul 
neimplementării recomandărilor (Austria). O limitare care merită remarcată în ceea ce 
privește urmărirea cazurilor de discriminare ca plângeri penale minore este că în 
anumite țări doar victimele, procurorii sau organismele naționale pentru egalitate pot 
depune plângeri, astfel limitând de facto rolul potențial al ONG-urilor (Austria, 
Croația, Finlanda, Ungaria). 

 În țările în care legislația generală anti-discriminare sau clauzele anti-discriminare din 
legislația generală prevăd amenzi, acestea pot fi emise fie de o instanță, fie de 
organismele naționale pentru egalitate și agențiile specializate, instanțele fiind 
împuternicite să impună amenzi pentru  formele de discriminare percepute a avea un 
impact mai mare și clasificate drept infracțiuni minore. Amenzile dispuse de instanțe 
par mult mai mari decât cele percepute de  ONE-uri, creând o „ierarhie a egalității” în 
care sunt aplicabile regimuri diferite de sancționare a discriminării în funcție de 
motivul protejat sau de ratione materiae – domeniul în care apare discriminarea. În 
practică, acest fapt poate ridica probleme cu privire la accesibilitatea mecanismelor 
juridice disponibile, ținând cont de faptul că sesizarea instanțelor fără susținerea 
profesionistă a ONE-urilor poate fi mai intimidantă și mai dificilă pentru victime; 
prin urmare, solicitarea reparării daunelor devine mai dificilă. Nivelurile minime sau 
maxime ale amenzilor pot fi stabilite lăsând libertate de dispunere sau se poate 
specifica o amendă forfetară pentru o anumită infracțiune. În Cipru, legislația 
specifică amenzi în cuantumuri diferite în funcție de emitent: instanțele 65  sau 
Organismul pentru Egalitate, deși până acum nu s-au raportat hotărâri sau amenzi 
impuse.66 În Croația, amenzile aplicate de instanțe pentru infracțiuni minore sunt între 
133 € și 46.666 €. În Estonia, amenzile pentru discriminare ca infracțiune minoră 
variază de la 12 € la 1.200 €, iar sancțiunea pecuniară pentru infracțiuni penale 
conexe discriminării variază între 96 € și 1.600,34 €. Instanțele penale din Grecia pot 
impune o amendă între 1.000 € și 5.000 €, o sumă semnificativă ținând cont de 
salariul mediu. Amenzile penale pot ajunge la maximum 75.000 € în Franța. Legea 
slovenă care implementează principiul egalității de tratament stabilește amenzi 
diferite pentru infracțiuni minore în funcție de infractor, iar nivelul amenzii depinde 
de gravitatea infracțiunii și neglijenței sau intenția infractorului.67 68 

 

                                                        
65 Cipru, Legea pentru combaterea discriminării rasiale și de alte tipuri nr. 42(1)/ 2004 (19.03.2004), Secțiunile 18, 
26(1). Când sunt emise de organismul pentru egalitate, amenzile nu pot depăși 598 € pentru comportament, 
tratament sau practici discriminatorii; 427 € pentru discriminare rasială la exercitarea unui drept sau a unei 
libertăți; 598 € pentru nerespectarea recomandărilor organismului pentru egalitate în limita de timp specificată; și 
85,44 € zilnic pentru continuarea nerespectării după termenul limită stabilit de organismul pentru egalitate pentru 
încălcări ale principiului nediscriminării care sunt de competența sa. 
66 Cipru, Legea pentru combaterea discriminării rasiale și de alte tipuri nr. 42(1)/ 2004 (19.03.2004), Secțiunile 18, 
26(1). Când sunt emise de organismul pentru egalitate, amenzile nu pot depăși 598 € pentru comportament, 
tratament sau practici discriminatorii; 427 € pentru discriminare rasială la exercitarea unui drept sau a unei 
libertăți; 598 € pentru nerespectarea recomandărilor organismului pentru egalitate în limita de timp specificată; și 
85,44 € zilnic pentru continuarea nerespectării după termenul limită stabilit de organismul pentru egalitate pentru 
încălcări ale principiului nediscriminării care sunt de competența sa. 
67 Slovenia, Art. 24 din legea slovenă pentru implementarea principiului tratamentului egal: o persoană fizică ce 
comite o infracțiune minoră va primi o amendă între 250 € și 1200 €, în vreme ce o persoană juridică sau un 
antreprenor individual va primi o amendă între 2500 € și 40.000 €. Un funcționar al unui organism statal sau al 
unei comunități locale în care s-a comis o infracțiune va primi o amendă între 250 € și 2500 €. 
68 Pentru mai multe informații, consultați http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/adlr-19-2014-final.pdf  
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2. Rolul judecătorilor naționali 
 

Implementarea Directivelor (privind egalitatea) 
 

 Instanțele naționale ca instituții care soluționează conflicte 

Trimiterea la Articolul 47 din Carta UE poate asigura o modalitate de a eluda normele 
domeniului de aplicare și de a permite complementaritatea suplimentară dintre Convenție și 
Cartă. În aceste cazuri, instanțele naționale apelează la interpretarea coerentă. V-ați 
confruntat vreodată cu un asemenea caz? 
 
Cauzele Benkharbouche împotriva Sudanului și Janah împotriva Libiei au ilustrat relația 
dintre Convenție și Cartă în Regatul Unit. Cauza a implicat doi muncitori care au depus 
plângeri legate de dreptul muncii, care au răspuns la plângeri prin pretinderea imunității 
statale, în baza unui act al Parlamentului Regatului Unit (Legea imunității statale), care 
transpune o Convenție a Consiliului Europei cu privire la acea chestiune.  
 
Invocarea imunității statale pentru aceste reclamații legate de dreptul muncii a reprezentat o 
încălcare a drepturilor omului în temeiul Articolului 6 din Convenție și Articolului 47 din 
Cartă? O parte din reclamații priveau chestiuni de legislație UE (Directivele privind 
egalitatea). Alte reclamații, cum ar fi cele pentru salarii și concediere nelegală, nu erau 
corelate cu legislația UE. 
 
Cu privire la căile de atac, Curtea de Apel, ca urmare a hotărârii prealabile a Tribunalului de 
Apel în Dreptul Muncii: (1) a recurs la interpretarea coerentă a jurisprudenței CEDO, trăgând 
concluzia că imunitatea statală nu putea fi invocată împotriva tuturor reclamațiilor legate de 
dreptul muncii, ci doar împotriva reclamațiilor care privesc personalul de bază al ambasadei – 
emițând o „declarație de incompatibilitate”; 69  (2) a dispus neaplicarea prevederilor Legii 
imunității statale, în măsura în care acestea au fost aplicate ca barieră pentru reclamațiile în 
temeiul legislației UE. 70  Doar instanța superioară ar putea lua în calcul emiterea unei 
declarații de incompatibilitate cu Convenția, deși instanțele de orice grad pot să nu aplice 
legea în baza Articolului 47 din Cartă. În plus, calea de atac a neaplicării actului adoptat de 
Parlament are clar un impact mai mare decât o declarație de incompatibilitate, permițând 
cauzei să continue pe fond (în măsura în care privește legislația UE), mai degrabă decât să 
aștepte ca Parlamentul să amendeze legea în acest scop.7172 
 
Pentru informații complementare cu privire la această cauză, consultați Partea a II-a, fișa de 
caz nr. 7.  
 

 Instanțele naționale ca apărători ai principiului echivalenței și principiului efectivității 

                                                        
69 La niveluri mai mici, tribunalele nu pot dispune în reclamațiile referitoare la încălcarea Convenției, deoarece 
Legea drepturilor omului din Regatul Unit stipulează că doar instanțele superioare pot emite o „declarație de 
incompatibilitate” a unei Legi a Parlamentului bazată pe încălcarea Convenției. Prin urmare, Curtea de Apel a fost, 
prin urmare, prima instanță care putea emite o astfel de declarație, ceea ce a și făcut în această cauză.  
70 O instanță națională sau un tribunal are competența de neaplicare a unei legi a Parlamentului dacă acest fapt este 
necesar pentru punerea în aplicare a legislației UE. 
71 Regatul Unit, Curtea de Apel din Anglia și Țara Galilor, [2015] EWCA Civ 33, A2/2013/3062, Benkharbouche 
& Anor împotriva Ambasadei Sudanului (Rev. 1), Apel, 5 februarie 2015) disponibilă la 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/benkharbouche-and-janah-v-embassy-republic-
sudan-others.pdf  
72 Pentru mai multe informații cu privire la impactul acestei cauze, consultați Barnard & Peers, „Drepturi, căi de 
atac și imunitate statală: hotărârea Curții de Apel din cauza Benkharbouche and Janah” (Rights, remedies and state 
immunity: the Court of Appeal judgment in Benkharbouche and Janah), 6 februarie 2015, 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2015/02/rights-remedies-and-state-immunity.html 
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Aceste două principii limitează și îndrumă autonomia procedurală a statelor membre. 73 
Instanțele naționale asigură certitudinea și coerența juridică atunci când analizează legislația 
națională care implementează directivele sau când hotărăsc cu privire la aplicarea unei 
anumite căi de atac sau sancțiuni. 

În practică, principiul echivalenței este o extensie a principiului general al nediscriminării în 
cadrul legal al căilor de atac, iar principiul efectivității cere ca exercitarea drepturilor UE la 
nivel național să atingă un prag de bază al protecției judiciare. 

Printre cauzele de referință din acest domeniu sunt cauzele Von Colson, Dekker și Pontin.74 În 
cauza Van Colson, instanța a stabilit că un stat membru care implementează Directiva 
egalității de gen trebuie să facă acest lucru aplicând sancțiuni care descurajează încălcarea și 
care garantează protecția jurisdicțională reală și eficientă, inter alia, printr-un „efect 
descurajator real” pentru persoanele care încalcă obiectivele Directivei. Mai mult, absența 
unei prevederi specifice din Directivă conferă statelor membre libertatea de a stabili regimul 
sancțiunilor – publice, private, administrative sau penale – câtă vreme acestea sunt „stabilite 
în condiții analoge celor aplicabile în dreptul național pentru încălcări de aceeași natură și 
gravitate și care conferă sancțiunii caracter efectiv, proporțional și disuasiv”. 75  

Îndrumări cu privire la aplicarea acestui principiu al echivalenței au fost stabilite în cauza 
Pontin, o cauză împotriva concedierii unei femei însărcinate, în care s-a aplicat o reparație de 
anulare a concedierii, dar s-a respins cererea de daune, care ar fi fost disponibilă în temeiul 
legislației din Luxemburg. Instanța a considerat că aceasta reprezenta o încălcare a 
efectivității și echivalenței. 

Atât Articolul 21, cât și Articolul 47 reprezintă acum aceste principii în domeniul de aplicare 
al Cartei. Utilizarea lor mai largă de către instanțele naționale prin interpretare coerentă ar 
putea contribui la asigurarea coerenței aplicării standardelor legislației UE în cadrul gamei 
largi de căi de atac și sancțiuni care rezultă din autonomia procedurală a statelor membre 
UE.76 

 

 Instanțele naționale care utilizează procedura trimiterii preliminare drept cale de atac 
eficientă 

 

Hotărârea CEDO în  cauza Schipani împotriva Italiei din 21 iulie 2015 a confirmat încălcarea 
Convenției de către o instanță națională prin neefectuarea unei trimiteri preliminare. Cauza 
Schipani împotriva Italiei reafirmă hotărârea din cauza Dhahbi împotriva Italiei (2014) în 
care CEDO a stipulat că refuzul unei curți de ultim grad de a face o trimitere la Curtea de 
Justiției, nefurnizând niciun motiv pentru a-și justifica decizia, implică încălcarea Articolului 
6 din Convenție (dreptul la un proces echitabil). 

Lui Dhahbi i s-a refuzat acordarea alocației familiale deoarece era cetățean tunisian 
(resortisant al unei țări terțe), nu italian. Dhahbi a făcut apel, argumentând că alocația 
familială reprezenta o „asigurare socială” în temeiul Acordului euro-mediteranean și, prin 

                                                        
73 Pentru mai multe informații, consultați Modulul III. 
74 Consultați Cauza 14/83 Van Colson [1984] ECR 1891, Dekker v Stichting voor Jong Volwassen (VJV) Plus 
[1990] ECR I-3941, Cauza C-63/08 Pontin [2009] ECR I-10467. Consultați Cauza C-186-98 Nunes et de Matos 
[1999] ECR I-4883 [9] – [11] prin raportare la Cauza 68/88 Comisia împotriva Greciei [1989] ECR 2965 [23]. 
75  Cauza C-186/98 Nunes et de Matos [1999] ECR I-4883 [9]-[11] prin raportare la Cauza 68/88 Comisia 
împotriva Greciei [1989] ECR 2965 [23]. 
76 Spre exemplu, în cauza C-200/14 instanța de trimitere – Tribunalul Sibiu din Romania – a încadrat principiile 
echivalenței și efectivității în Articolele 21 și 47 din Cartă. În C-543/14, instanța de trimitere a încadrat dreptul la o 
cale de atac eficientă și principiului egalității părților în Articolele 21 și 47 din Cartă. 
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urmare, avea dreptul de a se bucura de tratament egal cu muncitorii italieni. Autoritățile 
italiene au argumentat că beneficiul reprezenta „asistență socială”, prin urmare era în afara 
domeniului de aplicare a Acordului. Dhahbi a replicat că această clasificare se referea la 
legislația națională și nu la criteriile dezvoltate de CJUE. Cauza sa a ajuns la Curtea de 
Casație din Italia. Dhahbi a solicitat instanței să adreseze o întrebare preliminară la CJUE 
pentru a clarifica dacă, în temeiul Acordului euro-mediteranean, unui muncitor tunisian îi 
putea fi respinsă alocația familială plătibilă muncitorilor italieni. În alte cauze, Curtea de 
Casație din Italia a adresat întrebări la CJUE. Totuși, nu a adresat la CJUE nicio întrebare 
referitoare la cauza Dhahbi.  

Ca urmare a cauzei Schipani împotriva Italiei, în cauza Ferreira da Silva, în ciuda faptului că 
aceasta nu era o cauză în domeniul nediscriminării, CJUE, a constatat pentru prima oară în 
istorie că o instanță supremă și-a încălcat obligația de a face o trimitere preliminară în temeiul 
Articolului 267 (3) TFUE.  

Asimetriile din cele două ordini juridice care rezultă în cauze precum Schipani împotriva 
Italiei și Dhahbi împotriva Italiei au creat situații de dialog orizontal real între CEDO și 
CJUE, având ca rezultat o mai bună protecție a persoanelor. 

Esența Articolului 47, care încorporează accesul la justiție, poate fi utilizată la nivel național 
pentru a spori recurgerea la procedura trimiterii preliminare, stimulând astfel cooperarea 
verticală și dialogul dintre instanțele naționale și CJUE. Aceasta poate fi un instrument 
deosebit de util pentru progresarea domeniului de aplicare a protecției resortisanților țărilor 
terțe în UE și prevenirea situațiilor precum cea din cauza Dhahbi împotriva Italiei (2014). 
Pentru mai multe informații cu privire la cauză, consultați Partea a II-a, fișa de caz nr. 5. 

 

 Instanțele naționale ca revoluționari ai căilor de atac eficiente, proporționale și disuasive 
în domeniul de aplicare a Directivelor privind egalitatea. 

Pentru întrunirea cerințelor directivelor se pot stabili fie sancțiuni civile, fie sancțiuni penale. 
Indiferent de metoda aleasă, aceasta trebuie să fie eficientă, proporțională și disuasivă.  
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Două evoluții la nivelul UE ar trebui luate în calcul la nivel național. 

 Conform CJUE, formularea „pe motiv de” din Directive nu trebuie să se limiteze la 
protejarea celor care realmente posedă caracteristicile protejate. Protecția ar trebui să 
se extindă asupra celor asociate cu grupul protejat sau doar percepute (chiar și în mod 
eronat) ca fiind membre ale grupului protejat. În cauza Coleman (2008), CJUE a 
extins domeniul de aplicare a protecției asupra îngrijitorilor persoanelor cu dizabilități 
(discriminare prin asociere). În cauza CHEZ (2015), CJUE a extins domeniul de 
aplicare asupra unui reclamant care nu era de etnie romă. Se pune accentul pe 
condamnarea stereotipurilor stigmatizante și există discriminare din cauza 
prejudecăților existente împotriva reclamantului în baza statutului său real sau doar 
perceput. Pentru mai multe informații, consultați Partea a II-a, fișa de caz 6. 

 În cauza ACCEPT din 2013, CJUE a declarat că o sancțiune pur simbolică nu poate fi 
considerată compatibilă cu implementarea corectă și efectivă a Directivei 2000/78/CE 
și că această cerință ar trebui aplicată individual fiecărei căi de atac disponibile.77  În 
mod interesant, Curtea de Apel, continuând acțiunea principală în lumina hotărârii 
preliminare, nu a constatat discriminarea. Totuși, această cauză a avut un puternic 
efect de propagare și are efecte în câteva state membre UE. Pentru mai multe 
informații, consultați Partea a II-a, fișa de caz 15. 

 

                                                        
77 CJUE, C-81/12, Asociaţia ACCEPT, par. 64. 
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Pentru o privire de ansamblu asupra modului în care jurisprudența CJUE a contribuit la 
definirea căilor de atac eficiente, proporționale și disuasive, consultați graficul de mai jos: 
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La pragurile superioare, regula generală este că nu se aplică. În plus, o sumă forfetară nu este, în 
esență, disuasivă (Marshall, par. 32) decât dacă efectul negativ (neacordarea slujbei) ar fi avut loc 
oricum, indiferent de discriminarea care a avut loc (Draehmpaehl, par. 33). În cazul unor situații din 
trecut, trebuie să se acorde dobânzi (par. 32). La nivel național, majoritatea țărilor nu impun o limită a 
sumelor acordate drept despăgubiri. Anumite îndrumări care stabilesc limite au fost impuse de Curțile 
Supreme din Croația și Suedia. Regatul Unit a aplicat „evaluarea performanțelor” sancțiunilor din 
Regatul Unit, stabilind trei niveluri. Germania, spre exemplu, a stipulat o despăgubire echivalentă cu 
salariul pe trei luni în cazul neangajării. 

Instanțele naționale stabilesc nivelul sancțiunilor prin interpretare coerentă și, în același timp, 
beneficiind de o marjă largă de apreciere. Este posibilă identificarea unei tendințe de creștere a 
despăgubirilor sau de a căuta reparații adecvate. 

În Italia, un student cu dizabilități care s-a confruntat cu o atitudine ostilă din partea profesorului său a 
primit despăgubiri calculate prin luarea în considerare a „gravității infracțiunilor, numărului și duratei 
lor, precum și a stresului emoțional”. În această cauză, instanța a menționat Carta. 78 

Încă o cauză deosebit de interesantă privind discriminarea pentru utilizarea burquini-ului și niqabului 
pe plajele lacustre din zona Varallo (un oraș mic la nord de Milano). Primarul și municipalitatea locală 
au afișat prin oraș mai multe postere care pretindeau în mod incorect că hotărârea Tribunalului din 
Milano era contrară poziției reclamanților. Posterele menționau reclamanții, indicând numele lor 
complete, numindu-i oameni similari comuniștilor, care solicitau utilizarea fondurilor municipalității 
pentru asemenea reclamații fără sens. Instanța din Vercelli a afirmat că dreptul la libertatea de 
exprimare nu putea proteja textele de pe postere și a stabilit aplicarea sancțiunilor față de 
municipalitatea locală în baza criteriilor prevăzute în cauza Firma Feryn și pe baza criteriilor 
eficienței, proporționalității și disuasiunii sancțiunilor. 
 
Raportul Comisiei Europene din ianuarie 2014 cu privire la situația actuală din statele membre la 13 
ani după adoptarea Directivelor de referință UE anti-discriminare cu privire la egalitatea rasială și în 
muncă stipulează că, deși transpunerea corectă a regulilor și sancțiunilor s-a dovedit a fi dificilă în 
etapele inițiale, „sancțiunile prevăzute de lege sunt, în general, adecvate”. În același timp, raportul 
Comisiei mai remarcă și că autoritățile naționale „încă trebuie să se asigure că furnizează protecție 
eficientă victimelor discriminării pe acest motiv.” Raportul observă în special tendința de a aplica 
nivelul mai scăzut al sancțiunilor prevăzute în legislația națională și de a acorda nivelul și cuantumul 
minim de despăgubiri. Pentru justificarea nevoii de monitorizare continuă a reparațiilor prevăzute, 
raportul citează cauza Asociația ACCEPT din 2013.79 

 

Infracțiunile și discursurile motivate de ură: crimă și pedeapsă 
 
Infracțiunile și discursurile motivate de ură sunt manifestări extreme de intoleranță și încalcă 
principiul egalității. Aceste infracțiuni se produc din cauza prejudecății sau urii infractorului față de 
victimă pe baza statutului real sau perceput al acesteia. Victima individuală a acestor tipuri de atacuri 
este adesea „irelevantă”, aleasă la întâmplare ca simplu reprezentant al grupului său definit în baza 
rasei, religiei, originii naționale sau etnice, a genului, a identității de gen, a orientării sexuale sau 
dizabilității. Comunitatea victimei este cea vizată de mesajul de respingere – explicit în cazul 
discursurilor motivate de ură și implicit în cazul infracțiunilor motivate de ură. Acesta este motivul 
pentru care atât discursurile motivate de ură, cât și infracțiunile motivate de ură conțin sâmburii 

                                                        
78 Tribunalul din Livorno, hotărârea din 6 iulie 2015. 
79 COM(2014)2, Raportul comun cu privire la aplicarea Directivei Consiliului 2000/43/CE din 29 iunie 2000 prin care se 
implementează principiul tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială sau etnică, și a Directivei 
Consiliului 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, disponibil la: http://ec.europa.eu/ 
justice/discrimination/files/com_2014_2_en.pdf (20.01.2014). 
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represaliilor, escaladării conflictului și al unui potențial conflict societal mai mare, reprezentând astfel 
și o chestiune de securitate. 80 81 
 
Atât discursurile motivate de ură, cât și infracțiunile motivate de ură sunt simptome ale aceleiași 
intoleranțe. Grupurile vizate de acestea vor fi adesea marginalizate și/sau vor fi victimele 
discriminării. Discriminarea și discursul intolerant creează mediul în care pot prolifera infracțiunile 
violente motivate de ură. 
 
Sistemul de justiție penală este instrumentul principal disponibil pentru adresarea infracțiunilor 
motivate de ură, iar statele membre UE sunt obligate să incrimineze anumite forme de discurs motivat 
de ură, deși limitele libertății de exprimare trebuie să fie reexaminate cu atenție în fiecare caz de 
discurs motivat de ură. Având în vedere impactul nociv asupra victimei individuale, asupra 
comunității victimei și asupra coeziunii societății în general, precum și „mecanismul de trimitere a 
unui mesaj” și riscul de represalii și escaladare a conflictului, rolul judecătorilor din aceste cauze 
penale nu poate fi supraestimat: 
 
 Prin abordarea aspectului discriminatoriu al anumitor infracțiuni, instanțele naționale adresează 

comunităților o replică redutabilă, care poate opri ciclul escaladării discursului și violenței 
motivate de prejudecăți. 

 
 Infracțiunile motivate de ură 

 
Infracțiunile motivate de ură sunt infracțiuni penale săvârșite ca urmare a unor prejudecăți. Definiția 
cu două niveluri înseamnă că orice infracțiune din Codul Penal poate „deveni” o infracțiune motivată 
de ură dacă infractorul a acționat din cauza unor prejudecăți. Prejudecățile se pot manifesta la alegerea 
țintei infracțiunii din cauza rasei, religiei, originii etnice sau naționale, genului, identității de gen, 
orientării sexuale, dizabilității sau altor caracteristici protejate sau la demonstrarea ostilității în baza 
motivelor de mai sus, în timpul sau după săvârșirea infracțiunii. 
 
Fiecare caz de infracțiune motivată de ură trebuie interpretată ca o încălcare a dreptului unei persoane 
de a fi protejată împotriva discriminării, conform Articolului 21 din Cartă și, corespunzător, conform 
Articolului 14 din Convenție.82 
 
Rolul judecătorilor naționali față de urmărirea penală (procurorii și poliția de investigare) depinde de 
măsura în care care natura sistemului de justiție penală la nivel național este mai degrabă inchizitorie 
sau acuzatorie. În plus, rolul judecătorilor naționali din urmărirea penală a infracțiunilor motivate de 
ură depinde, în mare, și de tipul prevederilor naționale cu privire la infracțiunile motivate de ură: 
 

 Infracțiunea motivată de ură ca infracțiune autonomă de sine stătătoare.  
 Circumstanțele agravante califică infracțiunea, delictul de bază, iar motivarea prin 

prejudecată devine un element al acestei forme de infracțiune calificată.  
 Mărirea pedepsei este o prevedere referitoare la stabilirea pedepsei, care poate fi de obicei 

utilizată în conexiune cu orice infracțiune din Codul Penal. Acest tip de prevedere nu 
agravează infracțiunea, ci statutul infractorului. 83 

                                                        
80 Consultați „Ghid practic pentru legile referitoare la infracțiunile motivate de ură” (Hate Crime laws, A practical guide), 
disponibil la http://www.osce.org/odihr/36426?download=true  
81 Se poate argumenta că aceasta este situația și în cauzele de discriminare acoperite de directivele privind egalitatea. Spre 
exemplu, în Franța, discriminarea la locul de muncă, la recrutare sau la furnizarea bunurilor și serviciilor poate fi pedepsită 
cu până la trei ani de închisoare și/sau o amendă de până la 45.000 €.  
82 Aceasta este evaluarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA). Consultați paginile 13, 15 și 27 din Opiniile 
FRA cu privire la „Sporirea vizibilității infracțiunilor motivate de ură în UE: recunoașterea drepturilor victimelor” (Making 
hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights), disponibilă la 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf  
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„În spiritul nediscriminării”, ar fi preferabilă extinderea prevederilor legale penale existente (sau 
interpretarea celor deschise existente) pentru a include toate motivele de discriminare acoperite de 
Articolul 14 din Convenție sau Articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene84. 
Deși cele mai multe țări dispun de o combinație a diferitelor tipuri de legi referitoare la infracțiunile 
motivate de ură de mai sus, în mod clar, rolul judecătorilor este mai important când prevederea tip 
mărire a pedepsei este cea dominantă. În caz contrar, 
 

 Judecătorul poate declanșa utilizarea acestor prevederi referitoare la infracțiunile motivate de 
ură și, astfel, poate reclasifica o infracțiune ordinară drept infracțiune motivată de ură. 

Multe infracțiuni motivate de ură nu sunt raportate niciodată autorităților. Mai mult, marea majoritate 
a acestor infracțiuni motivate de ură care sunt raportate din diverse motive nu sunt urmărite penal și 
pedepsite ca infracțiuni motivate de ură. Atunci când autoritățile reacționează corect, este vital ca 
 

 Judecătorul să includă în mod foarte clar o dezbatere cu privire la aspectul de prejudecată din 
cauză, în versiunea publică a hotărârii – chiar dacă aceasta este doar una din câteva 
circumstanțe agravante care au fost luate în calcul. 

La nivelul UE a existat o secvență de cauze care subliniază rolul practicienilor în efectuarea unor 
investigații riguroase atunci când infracțiunea în cauză ar fi putut fi comisă cu prejudecată: 
 

 În hotărârea de referință din cauza Nachova și alții împotriva Bulgariei,85 Curtea a susținut că 
autoritățile statale aveau obligația să investigheze posibilele motive rasiste din spatele actelor 
de violență, iar neîndeplinirea acestei obligații de către statul bulgar reprezenta o încălcare a 
prevederii de nediscriminare din Articolul 14 al Convenției. 

 Într-o serie ulterioară de cauze, Curtea a extins această motivare pentru a acoperi și 
infracțiunile inspirate de ură și motivate de prejudecăți pe baza religiei86, opiniei politice87 și 
orientării sexuale.88 

 În cauza Balázs împotriva Ungariei (nr. 15529/12), CEDO a confirmat necesitatea investigării 
riguroase și a elaborat concluziile, subliniind utilizarea indicatorilor prejudecății pentru 
identificarea infracțiunilor inspirate de ură din hotărâre. CEDO a constatat că autoritățile 
statale nu au investigat în mod eficient un atac rasist împotriva unei persoane de origine romă. 
Instanța a reiterat faptul că infracțiunile împotriva membrilor unei anumite populații 
vulnerabile necesită investigații riguroase și a constatat – cu șase voturi pentru și unul 
împotrivă – încălcarea Articolului 14 (interzicerea discriminării), coroborat cu Articolul 3 
(interzicerea torturii, tratamentelor inumane și degradante) din Convenție. A ordonat Ungariei 
să plătească reclamantului daune în cuantum de 10.000 €. În temeiul Articolului 43(1) din 
Convenție, Guvernul Ungariei a solicitat trimiterea hotărârii la Marea Cameră a instanței. 

 
Deși Curtea nu a solicitat introducerea legislației specifice împotriva infracțiunilor motivate de ură, a 
recunoscut expres că infracțiunile motivate de ură necesită un răspuns al justiției penale proporțional 
cu daunele cauzate. CEDO a aplicat principiile în: 
 

                                                                                                                                                                             
83 Organizațiile internaționale au tipologii diferite de înregistrare a practicilor la nivel național. Deși Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a UE (FRA) distinge doar două tipuri, „sancțiuni sporite” și „circumstanțe agravante”, OSCE utilizează 
tipologia tripartită mai sus menționată. 
84 Consultați „Sporirea vizibilității infracțiunilor motivate de ură în UE: recunoașterea drepturilor victimelor” (Making hate 
crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights), disponibilă la http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-
2012_hate-crime.pdf 
85 Nachova și alții împotriva Bulgariei, hotărârea CEDO (Marea Cameră), 6 iulie 2005, alineatele 160-168, disponibilă la 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=   
86 Milanovic împotriva Serbiei, hotărârea CEDO din 14 decembrie 2010 (cererea nr. 44614/07) 
87 Virabyan împotriva Armeniei, hotărârea CEDO din 2 octombrie 2012 (cererea nr. 40094/05) 
88 M.C. și A.C. împotriva României, hotărârea CEDO din 12 aprilie 2016 (cererea nr. 12060/12) 
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 Cauza Secic împotriva Croației, care privește atacarea unui bărbat de etnie romă de către 
neonaziști. În cauză, Curtea a reiterat faptul că „… la investigarea incidentelor violente, 
autoritățile statului au obligația adițională de a lua toate măsurile rezonabile de a demasca 
orice motiv rasist și de a stabili dacă ura sau prejudecățile etnice au avut sau nu un rol în 
eveniment.  Neîndeplinirea acestei obligații și tratarea violenței și brutalității pe motive rasiale 
pe picior de egalitate cu cauzele care nu au conotații rasiste ar reprezenta închiderea ochilor la 
natura specifică a actelor care sunt deosebit de distructive în raport cu drepturile 
fundamentale.”89 

 Curtea Supremă din Austria a emis o hotărâre de referință în care susținea că utilizarea 
motivului din spatele unei infracțiuni de incitare la ură ca circumstanță agravantă la stabilirea 
pedepsei nu încalcă interdicția de încălcare a principiului non bis in idem. Cauza viza o 
persoană condamnată pentru incitare la ură împotriva evreilor și cetățenilor israelieni în 
temeiul secțiunii 283 (2) din Codul Penal. În hotărâre, s-a aplicat o pedeapsă mai mare din 
cauza motivului rasist care stă la baza infracțiunii. Austria, Curtea Supremă (Oberster 
Gerichtshof, OGH), 15Os75/15s, 22 iulie 2015.90 

 
 Discursul motivat de ură 

Nu există nicio definiție aprobată a discursului motivat de ură, iar noțiunea este mult mai amplă decât 
acele forme de discurs motivat de ură care sunt adesea incriminate.91 
 
În cauza Feryn, Avocatul General și-a început Opinia declarând: „Contrar celor acceptate în mod 
general, cuvintele pot răni.”92 Decizia cadru stipulează mai multe forme de discurs pe care statele 
membre ar fi trebuit să le incrimineze (incitarea publică la violență și ură; tolerarea, banalizarea și 
negarea Holocaustului, incitarea prin difuzarea sau distribuirea publică de înscrisuri, imagini sau alte 
materiale).93 
 
Formele penale de discurs motivat de ură sunt infracțiunile legate de discursuri în care elementul 
discriminatoriu este intrinsec infracțiunii însăși. La nivel național, discursul motivat de ură este 
întotdeauna o infracțiune autonomă, de sine stătătoare. În codurile penale naționale figurează de obicei 
sub titlul de „incitare la ură” sau „incitare la violență”, dar în practică este inclus în categoria 
„hărțuire”. Spre exemplu: 
 

 După ce o adolescentă a fost ucisă în Kiskunlacháza, primarul local a instigat la sentimente 
anti-romi prin diverse acte de vorbire. Comitetul Helsinki din Ungaria ca reclamant actio 
popularis a depus o plângere împotriva sa la Autoritatea pentru Tratament Egal (denumită în 
continuare „ATE”). Ca urmare a unei bătălii legale îndelungate, Curtea Supremă a susținut 
hotărârea ATE în care primarul se făcea răspunzător de hărțuirea unui membru al minorității 
naționale rome și a dispus publicarea hotărârii. Publicarea hotărârii face parte, în această 
cauză, din seria de căi de atac care consolidează ideea că sancționarea discursului motivat de 
ură presupune trimiterea unui mesaj puternic către comunitate, de a nu tolera comportamentul 
discriminatoriu și de a împiedica escaladarea conflictului. În această cauză, instanța a citat 

                                                        
89  Secic împotriva Croației, hotărârea CEDO, (Hotărârea Camerei), 31 mai 2007, alineatul 66, disponibilă la 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c= 
90 Pentru mai multe informații cu privire la această cauză, consultați baza noastră de date. 
91 Consultați Recomandarea Generală nr. 15 a ECRI cu privire la combaterea discursului motivat de ură. 
92 Opinia Avocatului-General în cauza C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme bestrijding c. Firma 
Feryn NV, [2008], par. 1. 
93 In cauza M’Bala M’Bala împotriva Franței (nr. 25239/13), CEDO a susținut că spectacolul stand-up al unui comediant – 
care promova ura, antisemitismul și negarea Holocaustului – nu a putut fi privit ca divertisment, ci reprezenta exprimarea 
unei ideologii contrare valorilor CEDO, și anume justiția și pacea. Prin urmare, instanța a  hotărât că spectacolul 
reclamantului nu era îndreptățit la protecția Articolului 10 din Convenție, care garantează libertatea de exprimare. 
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cauza Feryn. Pentru informații suplimentare cu privire la această cauză, consultați Partea a II-
a, fișa de caz nr. 15. 94 

 
Cu privire la discursul motivat de ură și infracțiunile motivate de ură, rămân deschise următoarele 
întrebări:  

- V-ați confruntat cu o cauză în care erau citate prevederi referitoare la motivarea prin 
prejudecăți sau incitarea la ură? 

- În cauzele mai sus menționate, de ce instanțele (naționale) citează adesea Convenția, dar nu și 
Carta? 

- Acest fapt avea loc ca urmare a strictei aplicări a reglementărilor cu privire la domeniul de 
aplicare? 

- Care ar fi fost valoarea adăugată a citării Cartei, dacă ar fi existat vreuna? 

Implementarea Conceptelor CNUDPH 

 

Articolele 21 și 26 din Cartă pot asista judecătorii în domenii relativ noi, precum implementarea 
conceptelor consacrate în CNUDPH, care sunt cruciale pentru stabilirea căilor de atac și sancțiunilor. 
În aceste cauze, instanțele naționale fie au urmat modelul CJUE, în cazul definirii dizabilității 
(Scenariul A), fie au hotărât ex officio să exploreze relația de sprijinire reciprocă dintre CNUDPH și 
Cartă în cazul definirii accesibilității sau amenajării corespunzătoare (Scenariul B). 

 SCENARIUL A: DEFINIRE 
 
Definirea „persoanelor cu dizabilități” a reprezentat subiectul cauzelor CJUE din ultimii ani. În 
special, de la ratificarea CNUDPH de către UE, Curtea și-a modificat abordarea în cauza Chacon 
împotriva Navas pentru a o alinia cu interpretarea Articolului 1 din CNUDPH de către Curte. Prin 
urmare, Curtea a susținut că „dizabilitățile” trebuie înțelese ca „incapacități fizice, mentale, 
intelectuale sau senzoriale pe termen lung, care, în interacțiune cu diferite bariere, pot împiedica 
participarea lor deplină și efectivă la viața socială în condiții de egalitate cu ceilalți”. Deși această 
abordare nouă reprezintă o îmbunătățire considerabilă a abordării anterioare a Curții, sunt motive de 
îngrijorare că aceasta continuă să nu îndeplinească cerințele CNUDPH. În special, necesitatea de a 
demonstra piedica pusă „vieții profesionale” pare să fie incompatibilă cu CNUDPH. 
 
 
X împotriva organismului de conducere al unei școli [2015] UKUT 0007 (AAC), 6 ianuarie 2015 
 
În X împotriva organismului de conducere al unei școli, o fetiță de șase ani al cărei autism rezultase 
într-un comportament violent față de alții nu a putut să susțină că excluderea sa din școală a 
reprezentat un caz de discriminare pe bază de handicap (spre exemplu, prin neasigurarea amenajărilor 
corespunzătoare) din cauză că „tendința ei de a fi abuzivă fizic” o situa în afara domeniului de aplicare 
a sensului termenului de „dizabilitate”. Așa cum a fost sugerat, aceste excluderi sunt problematice și 
potențial incompatibile cu Directiva privind egalitatea în ocuparea forței de muncă și cu CNUDPH.  
 
Această cauză nu citează Carta. Interpretarea obligațiilor CNUDPH și ale Directivelor privind 
egalitatea ar fi beneficiat de aplicarea Articolelor 21 și 26 din Cartă? 
  
Consultați Partea a II-a, fișa de caz nr. 8 pentru cea mai recentă cauză CJUE cu privire la definiția 
dizabilității. 
 

 SCENARIUL B: AMENAJAREA CORESPUNZĂTOARE 

                                                        
94 Consultați Partea a II-a, fișa de caz 14; Curtea Supremă din Ungaria, Kfv.III.37.848/2014/6, 29 octombrie 2014 
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CNUDPH definește „amenajarea corespunzătoare” și clasifică refuzul amenajării corespunzătoare ca 
formă de discriminare. Nu este mereu clar la nivel național ce presupune amenajarea corespunzătoare. 
Prevederile cartei au ajutat, ocazional, prin interpretarea coerentă, la concretizarea conceptului de 
către instanțele naționale. 
 
Curtea Constituțională slovenă, hotărârea nr. U-I-146/07-34 din 13 noiembrie 2008. 
 
În Slovenia, în 2008, Curtea Constituțională a declarat neconstituționalitatea Legii de procedură civilă 
deoarece aceasta nu prevedea accesul persoanelor cu deficiențe de vedere la actele depuse în instanță 
și înscrisurile instanței într-un format accesibil și a dispus ca legiuitorul să modifice legea în decurs de 
un an. Curtea a citat Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care subliniază faptul că 
persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze nu numai de egalitate formală (legală), ci și egalitate 
de facto (de fond), care este menită să asigure oportunități egale și egalitate de rezultate în scopul 
eliminării inegalităților de facto. Conform Curții, primul paragraf al Articolului 21 din Cartă nu numai 
că subliniază faptul că discriminarea pe bază de dizabilitate este interzisă, ci și că Articolul 26 
recunoaște și garantează explicit dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri proiectate 
să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității. 
 
În acest caz, Articolele 21 și 26 din Cartă au fost cheia clarificării măsurilor practice care trebuiau să 
fie luate pentru respectarea legislației existente. Acest tip de cale de atac urmărește introducerea unor 
modificări sistemice. Nu numai că răspund la suferința victimei (cum o fac căile de atac civile în 
general), sau la nevoia statului de a pedepsi infracțiunile minore (cum o fac căile de atac 
administrative și penale), ci creează și condițiile pentru a împiedica discriminarea suplimentară, 
educarea și creșterea gradului de conștientizare. Pentru mai multe informații cu privire la această 
cauză, consultați Partea a II-a, fișa de caz nr. 9. 
 
 

IV. Utilizarea tehnicilor de dialog judiciar în nediscriminare95 
 

Adesea, judecătorii naționali ocolesc prevederile Cartei și utilizează legislația secundară. Atunci când 
instanțele naționale fac referire la Articolul 21, o fac pentru o interpretare coerentă 96  sau prin 
procedura de trimitere preliminară (Articolul 267 TFUE).97 Este adevărat, de asemenea, că instanțele 
naționale vor cita prevederile Cartei în scopul sublinierii, dar fără a fi întotdeauna clare cu privire la 
valoarea adăugată în raport cu legislația secundară (ad abundantiam).98 

În câteva cauze, dialogul dintre instanțele naționale și CJUE a avut un impact asupra jurisprudenței 
ulterioare la nivel național și internațional.99 În majoritatea cauzelor, efectul nu este numai intern, ci și 
extern. Se poate observa că aceeași motivare de la baza unei hotărâri CJUE a fost utilizată pentru 
decizii cu rezultat opus.100 Acest rezultat demonstrează câteodată diferite niveluri de colaborare dintre 
instanțele naționale și CJUE, conducând la conflicte de interpretare ulterioare. 

În anumite cauze, dialogul dintre instanțele naționale și CJUE a avut și un impact asupra deciziilor 

                                                        
95 Această evaluare este complementară celei din Manualul cu privire la principiul nediscriminării pe motive de vârstă, rasă, 
gen, dizabilitate și orientare sexuală de către Centrul pentru Cooperare Juridică, pag. 11-28, disponibil la 
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Publications/Index.aspx , precum și în Manualul Final cu privire la 
Tehnicile de Interacțiune Judiciară – potențialul și utilizarea lor cu privire la hotărârile referitoare la drepturile fundamentale 
europene, disponibil la 
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Documents/JUDCOOPdeliverables/FinalHandbookUseofJudicialI
nteractionTechniquesinthefieldofEFRs.pdf  
96 Spre exemplu, Partea a II-a, fișele de caz 1 și 2. 
97 Spre exemplu, Partea a II-a, fișele de caz 12 și 13. 
98 Spre exemplu, Partea a II-a, fișa de caz 3. 
99 Spre exemplu, Partea a II-a, fișa de caz 15. 
100 Spre exemplu, Partea a II-a, fișele de caz 10 și 11. 
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legiuitorului.101 Și aici există efecte de propagare la alte state membre în sensul evitării neaplicării 
prevederilor naționale considerate neconforme cu legislația UE. Acest rezultat nu este imediat, întrucât 
depinde de mai mulți factori: în primul rând, de natura hotărârii CJUE, deoarece un asemenea rezultat 
este mai probabil în cauze în care Curtea asigură o hotărâre finală clară, stabilind nu numai conflictul, 
ci și soluția pe care o poate adopta judecătorul național; în al doilea rând, depinde de impactul pe care 
soluția indicată de CJUE o poate avea asupra sistemului național și, în final, de nivelul de reacție al 
legiuitorului față de deciziile UE. 

În general, tehnicile de dialog judiciar se prezintă în cauzele de nediscriminare ca mecanisme 
transnaționale de învățare reciprocă. Din fișele de caz din Partea a II-a este posibil să se tragă 
concluzia că această cooperare a contribuit la depășirea conflictelor și îmbunătățirea aplicării 
constante a cadrului juridic existent la nivel național și internațional, chiar și atunci când Carta nu este 
menționată în mod explicit. În câteva cauze, menționarea explicită a Cartei a permis chiar lărgirea 
domeniului de aplicare a protecției, schimbând astfel statu-quoul. 

                                                        
101 Spre exemplu, Partea a II-a, fișa de caz 10. 
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Partea a II-a – Selecția de cauze 
1. Observații introductive 

Fișele de caz care urmează se bazează pe cauzele care au fost prevăzute de experții naționali care au 
participat la grupul de lucru ACTIONES cu privire la nediscriminare. 

Selecția a fost efectuată conform următoarelor criterii: 

1. Bazată pe probleme: jurisprudența națională reflectă pe cât posibil problemele, întrebările și 
ambiguitățile cu care se confruntă sistemul judiciar național în relația cu utilizarea Cartei în 
domeniul nediscriminării.  

2. Relevanța UE: jurisprudența națională identifică pe cât posibil chestiunile relevante pentru întreaga 
UE, care ating aplicarea (sau omiterea aplicării) Cartei în legătură cu aplicarea surselor UE 
primare și secundare în domeniul nediscriminării.  

3. Carta Drepturilor Fundamentale a UE: Se acordă prioritate cauzelor care citează Carta 
Drepturilor Fundamentale a UE. În plus, se poate pune accentul pe cauzele care ar fi putut cita 
Carta, însă nu au făcut-o (și anume, când Carta era aplicabilă), precum și motivele posibile 
pentru acest fapt.  

4. Nivelul de protecție al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE: se acordă atenție deosebită 
jurisprudenței naționale în care Carta UE a fost utilizată pentru a extinde domeniul de 
protecție prin comparație cu protecția asigurată de legislația secundară UE.  

5. Dialogul judiciar: se acordă atenție deosebită jurisprudenței naționale care a utilizat una sau mai 
multe din următoarele tehnici de interacțiune judiciară: trimiterea preliminară în temeiul Art. 
267 TFUE, trimiterea directă la jurisprudența CJUE sau CEDO, trimiteri la jurisprudența 
instanțelor naționale străine, neaplicarea legislației naționale care implementa legislația 
secundară UE.  

6. Pozițiile divergente ale sistemului judiciar: se ia în calcul jurisprudența națională care subliniază 
pozițiile divergente ale instanțelor naționale: instanțele de grad inferior versus instanțele 
superioare/curțile constituționale/alte instanțe naționale specializate.  

7. Conexiunea cu jurisprudența CJUE: jurisprudența națională care sublinia diferențele sau 
abordarea comună a chestiunilor juridice cu care s-a confruntat și CJUE. 

2. Seturile de cauze selectate 

Pe baza deciziilor experților naționali, fișele de caz de mai jos abordează cele mai interesante cauze în 
care utilizarea Cartei UE, a tehnicilor de dialog judiciar și a căilor de atac specifice pot furniza 
perspective interesante pentru evoluții ulterioare în jurisprudență la nivel național. 

i. Vârsta 

Fișa de caz nr. 1 – (Italia) Tribunal de Milano, 7 ianuarie și 22 iulie 2005; Curtea de Apel Firenze, 27 
martie 2006. 

Fișa de caz nr. 2 – (Italia) Curtea de Apel din Milano, Lavoro e Previdenza, RG 1044/13 (cauza 
Abercrombie), 15 aprilie 2014. 
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ii. Sexul, identitatea de gen 
 
Fișa de caz nr. 3 – (Polonia) Judecătoria din Wrocław, Śródmieście, X P 20/16, 3 august 2016 
Fișa de caz nr. 4 – (Grecia) Consiliul de Stat, cauza nr. 1113/2014, Curtea Supremă Administrativă, 
20 martie 2014 
 
iii. Naționalitate 
 
Fișa de caz nr. 5 – Dhabhi împotriva Italiei 2014 (CEDO) 
 
iv. Rasă, culoarea pielii, originea etnică sau socială, caracteristici genetice 
 
Fișa de caz nr. 6 – Cauza C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD c Komisia za zashtita ot 
diskriminatsia, hotărârea Curții (Marea Cameră), 16 iulie 2015 [Lilla] 
 
Fișa de caz nr. 7 – Regatul Unit, Curtea de Apel din Anglia și Țara Galilor, [2015] EWCA Civ 33, 
A2/2013/3062, Benkharbouche & Anor c. Ambasadei Sudanului (Rev 1), apel, 5 februarie 2015) 
 
v. Dizabilitate 
 
Fișa de caz nr. 8 – Danemarca, Judecătoria din Kolding, Fag og Arbejde (FOA), acționând în numele 
dlui Karsten Kaltoft împotriva Kommunernes Landsforening (KL), acționând în numele 
municipalității Billund, instanță de prim grad, 25 iunie 2013 (Definiție) 
 
Fișa de caz nr. 9 – Curtea Constituțională a Republicii Slovenia (2014) (Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, US RS), Decizia Nr. U-I-156/11, Up-861/11, 13 mai 2014 (amenajare corespunzătoare) 
 
vi. Orientare sexuală 
 
Fișa de caz nr. 10 – Curtea Constituțională din Spania, STC 198/2012, 6 noiembrie 2012  
 
Fișa de caz nr. 11 – Curtea Constituțională din Austria, Cauza B166/2013  
 
vii. Religie și credință 
 
Fișa de caz nr. 12 – Asma Bougnaoui, Association de defense des droits de L’Homme (ADDH) 
împotriva Micropole Univers SA, C-188-15 
 
Fișa de caz nr. 13 – Samira Achbita, Centrum voor gelihkheid van kansen en voor racismebestrijding 
v G4S Secure Solutions NV (Cauza C-157/15) 
 
viii. Combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței aferente 
 
Fișa de caz nr. 14 – Curtea Supremă din Ungaria, Kfv.III.37.848/2014/6, 29 octombrie 2014 
 
Fișa de caz nr. 15 – Curtea de Apel din București, hotărârea din 12 octombrie 2011 dintre ONG 
ACCEPT (reclamant) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
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Fișa de caz nr. 1 (Italia) Trib. Milano, 7 ianuarie și 22 iulie 2005; Curtea de Apel Firenze, 27 
martie 2006.102 
 

Contractele colective pot prioritiza concedierile angajaților care se apropie de vârsta 
pensionării? 

Instanțele ordinare: Nu, egalitatea prevalează asupra autonomiei contractuale. 

Curtea Supremă: Da, criteriu rezonabil (analiza proporționalității) 

 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței 

Reclamanții au solicitat instanțelor ordinare italiene (Tribunalul din Milano și Curtea de Apel 
din Florența) să declare ilegalitatea concedierii lor pe motivul pretins al discriminării pe motiv 
de vârstă. În ambele cazuri, reclamanții fuseseră selectați pentru concediere în conformitate cu 
îndrumările stipulate în contractul colectiv încheiat de angajator, care identifica atingerea 
vârstei minime de pensionare drept criteriu prioritar la concedierea în cazul procedurilor de 
concediere colectivă. 103 

Aceste clauze, care erau de obicei incluse în contractele colective încheiate de reprezentanții 
sindicali și asociațiile patronale, au fost considerate legale de-a lungul timpului. În special, 
Curtea Supremă din Italia a susținut în mod repetat că apropierea de vârsta pensionării 
reprezintă o justificare rezonabilă a tratamentului diferențiat. Chiar dacă această reglementare 
ar putea avea, de fapt, un impact negativ asupra angajaților mai în vârstă, impactul social ar fi 

                                                        
102 În baza notei de caz din Manualul privind principiul nediscriminării pe motive de vârstă, rasă, gen, dizabilități și orientare 
sexuală de către Centrul pentru Cooperare Judiciară, disponibil la 
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Publications/Index.aspx   
103 Trib. Milano, 7 ianuarie și 22 iulie 2005; Curtea de Apel Firenze, 27 martie 2006. 
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mai mic decât dacă ar fi afectați angajații tineri și, în orice caz, criteriul obiectiv era legitim în 
măsura în care nu era lăsat la discreția angajatorului.104 

Chestiunea discriminării pe motiv de vârstă în domeniul relațiilor de muncă este reglementată 
de Directiva 2000/78, transpusă în legislația italiană prin Decretul legislativ nr. 216/2003. La 
interpretarea acestei surse, judecătorii ordinari din cauzele analizate au susținut că criteriul 
apropierii de vârsta pensionării este indirect discriminatoriu, deoarece dezavantajează clar 
angajații mai în vârstă. La evaluarea justificărilor rezonabile formulate pentru susținerea 
acestei discriminări, instanțele au considerat că efectul discriminatoriu este ilegal în acele 
situații în care numărul de angajați care vor fi concediați pe motiv de surplus de personal este 
stabilit fără o trimitere la nevoile organizatorice ale firmei. În acele situații, nu este posibilă 
revizuirea legăturii logice dintre ajustările industriale necesare implementării programului de 
disponibilizare și concedierea unică.105 

Totuși, Curtea Supremă a confirmat faptul că contractele colective trebuie să respecte 
principiul nediscriminării, deși este încă dispusă să accepte clauze care permit angajatorului 
să rezilieze relația pe motiv că angajatul a atins vârsta de pensionare. În special, Curtea 
Supremă a anulat106 o altă hotărâre a Curții de Apel din Florența, considerând că alegerea 
apropierii de vârsta de pensionare în baza vechimii în muncă mai degrabă decât a vârstei nu 
reprezenta o situație de discriminare pe motiv de vârstă și, în orice caz, constituia un criteriu 
absolut rezonabil conform căruia să se întocmească un program de disponibilizare.107 Curtea 
Supremă, reamintind jurisprudența sa anterioară, a oferit asigurări că această abordare este 
compatibilă cu obligațiile care rezultă din angajamentele Italiei față de UE. 

 

3. Analiză 

a. Rolul Cartei 

Altfel spus, instanțele ordinare, făcând trimitere la motivarea CJUE în cauza Mangold,108 au 
subliniat aplicarea orizontală a principiului general al nediscriminării pe motiv de vârstă și au 
revizuit compatibilitatea anumitor clauze tipice ale contractelor colective în raport cu 
interzicerea discriminării din Decretul legislativ nr. 216/2003, interpretat în conformitate cu 
obligațiile din legislația UE. Concluziile lor priveau în special argumentarea justificării 
politicilor discriminatorii: apropierea de vârsta de pensionare nu poate, în sine, să constituie o 
justificare rezonabilă, cu excepția cazului în care programul de disponibilizare clarifică 
obiectivul organizațional care ar putea fi atins prin concedierile planificate. Deși principiul 

                                                        
104 Consultați, spre exemplu, Curtea Supremă, hotărârea nr. 9866 din 24 aprilie 2007: ‘va considerato razionalmente 
adeguato il criterio della prossimità al trattamento pensionistico (…) stante la giustificazione costituita dal minore impatto 
sociale e il potere dell’accordo di cui alla legge n. 223 del 1991, art. 5 comma 1 di sostituire i criteri legali e di adottare 
anche un unico criterio di scelta, a condizione che il criterio adottato escluda qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro 
(Cass. n. 1760/1999; n. 13691/1999; n. 4140/2001; n. 13962/2002; n. 12781/2003).’ 
105 Consultați Tribunale di Milano, hotărârea din 22 iulie 2005: ‘viene ad essere pregiudicata ogni possibilità di 
controllo sull’effettivo nesso causale tra la prospettata riduzione e l’esigenza riorganizzativa dell’impresa e quindi sulla 
giustificatezza di ogni singolo licenziamento.’ 
106 Curtea Supremă, hotărârea din 26 aprilie 2011, nr. 9348, consultați 
http://www.cslavoro.it/archivio/fonti/fonte33_11pp02.pdf.  
107 Consultați alineatul 26: ‘una volta accertato che sussisteva la necessità di licenziare parte dei lavoratori, la scelta, 
condivisa dai sindacati, di individuare i lavoratori da licenziare in coloro che avevano i requisiti per passare dal lavoro alla 
pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di 
fonti di reddito, è una scelta di cui è difficile negare la ragionevolezza.’ Consultați decizia similară a Curții Supreme 
22914/2015; 11690/2015 și 13794/2015.  
108 Cauza C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981. 
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general al nediscriminării nu era bazat pe Articolul 21 din Cartă în acel moment, în prezent se 
bazează pe acesta. 

b. Dialog judiciar 

vertical (instanța națională – CJUE) 

Judecătorii ordinari se confruntă cu precedentele CJUE și se pot inspira pentru interpretarea 
prevederilor naționale, chiar distanțându-și interpretarea de cea adoptată de curțile supreme. 

Instanțele ordinare naționale pot exclude (neaplicare) normele domestice (inclusiv cele 
cuprinse în contractele colective) în temeiul unui conflict cu legislația UE. Instanțele ordinare 
au obiectat la o abordare consacrată urmată de Curtea Supremă, invocând obligațiile din 
legislația UE și doctrina Mangold cu privire la aplicarea orizontală a principiului general al 
nediscriminării pe motiv de vârstă. În viziunea instanțelor ordinare, aceste elemente implicau 
o interpretare coerentă a statutelor domestice, ducând la ilegalitatea prevederilor relevante din 
contractele colective. Totuși, Curtea Supremă a contestat această interpretare, pretinzând că 
utilizarea vechimii drept condiție indispensabilă preferată pentru concediere este perfect 
rezonabilă și nu are neapărat legătură cu vârsta angajatorului. 

Cu justificare, instanțele supreme pot anula interpretările coerente efectuate de instanțele 
inferioare. Interpretarea lor rămâne un precedent valabil cu excepția cazului în care CJUE 
emite o hotărâre cu efect opus (posibil ca urmare a unei cereri de pronunțare a unei hotărâri 
preliminare). O hotărâre preliminară ar putea clarifica domeniul de aplicare real al 
prevederilor relevante ale Directivei 2000/78 și Art. 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
UE și ar putea reconcilia părerile divergente care au apărut în sistemul judiciar italian. 
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 Fișa de caz nr. 2 (Italia) Corte d’Appello di Milano – sezione Lavoro e Previdenza RG 
1044/13 (cauza Abercrombie) 
 

 

Contractele speciale de angajare pentru muncitori tineri și în vârstă – Concedierea unui 
angajat doar din cauza împlinirii unei vârste date (25 ani) – Incompatibilitate cu legislația UE 
și cu principiul general al nediscriminării. 

 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței 

Muncitorul a fost angajat cu contract de muncă ocazională în temeiul unei legi naționale care 
permitea încheierea unui asemenea contract pentru o persoană cu vârsta sub 25 de ani sau 
peste 45 de ani (dacă persoana este șomeră). Muncitorul a reclamat că a fost concediat la 
împlinirea vârstei de 25 de ani, pretinzând că acesta este un caz discriminare pe motiv de 
vârstă, și solicita încetarea discriminării prin reluarea relației de muncă și despăgubiri. 
Ca urmare a respingerii de către Tribunalul din Milano, care a declarat că decizia companiei 
era conformă legii, discriminarea fiind proporțională crizei actuale de pe piața muncii, Curtea 
de Apel din Milano a anulat hotărârea, neaplicând legea națională contrară legislației și 
principiilor UE, și a dispus încetarea comportamentului discriminatoriu al angajatorului prin 
reangajarea muncitorului în funcția deținută anterior. 
 

3. Analiză 

a. Rolul Cartei 

Curtea de Apel din Milano, ca urmare a motivării din procedura specială prevăzută de 
Decretul legislativ nr. 216/2003, care implementa Directiva 2000/78/CE, a observat că 
reglementările pentru activitatea ocazională stipulate de art. 34 din Decretul legislativ nr. 
276/2003, care se refereau doar la vârstă, sunt contrare art. 6 din Directiva 2000/78/CE, care 
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solicită justificarea obiectivă și rezonabilă printr-un obiectiv legitim, inclusiv o politică de 
angajare legitimă, obiectivele legate de piața muncii și pregătire profesională, și mai solicită 
ca mijloacele de atingere a respectivului obiectiv să fie adecvate și necesare. 
Curtea reamintește hotărârile CJE din cauzele Mangold (22.05.2005, cauza C-144/04) și  
Kucukvedeci (19.01.2010, cauza C-555/07). 
Curtea ajunge la concluzia că legislația națională, care nu solicita justificarea obiectivă și 
rezonabilă a discriminării pe motiv de vârstă, nu era proporțională cu obiectivul favorizării 
angajării tinerilor muncitori, în special atunci când permitea concedierea automată la 
împlinirea vârstei de 25 de ani, prin urmare trebuia neaplicată. 
Curtea afirmă că principiul nediscriminării este un principiu general al legislației UE, 
consacrat în art. 21 CDFUE, care are aceeași valoare juridică cu Tratatele UE în baza art. 6 
TUE, și se aplică și în relații private. 
 

c. Dialog judiciar 

Cooperarea verticală (instanțele naționale – CJUE) 

Instanțele naționale aplică o interpretare a legislației naționale conformă cu jurisprudența 
CJUE pentru a soluționa conflictele de interpretare juridică ce implică drepturi fundamentale 
consacrate în Carta UE. Prin excluderea (neaplicarea) prevederii naționale care exclude 
relevanța concediului fără plată, Tribunalul a ajustat regimul național fără a trebui să recurgă 
la o instanță superioară.  
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Fișa de caz nr. 3 - (Polonia) Judecătoria din Wrocław, Śródmieście, X P 20/16, 3 august 
2016 

 
Rezilierea contractului 

Discriminarea pe motiv de gen 

 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței109 

Reclamanta, doamna Ewa W., a fost angajată timp de câțiva ani ca secretară în biroul 
pârâtului. Reclamanta a avut rezultate foarte pozitive la evaluări până când a rămas 
însărcinată cu primul ei copil. Reclamanta suferă de diabet și hipotiroidism și, din acest 
motiv, sarcina ei a fost în pericol. 
Când reclamanta și-a informat angajatorul cu privire la sarcina sa, acesta a refuzat să-i 
plătească stipenda suplimentară alocată angajatelor însărcinate conform regulamentului 
biroului. 
Din cauza riscului de avort spontan, reclamanta a solicitat să intre mai devreme în concediul 
de maternitate. După nașterea copilului, reclamanta a solicitat o prelungire a concediului de 
maternitate cu un concediu de odihnă, în temeiul prevederilor 163 § 3 din Codul Muncii din 

                                                        
109  Pentru textul complet al cauzei, consultați http://orzeczenia.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/content/ 
$N/155025500005021_X_P_000020_2016_Uz_2016-08-03_002 
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Polonia. Angajatorul a refuzat din cauza absenței îndelungate de la locul de muncă. După ce 
Inspectoratul de Muncă a efectuat un control, angajatorul i-a permis reclamantei să intre în 
concediul de odihnă, însă nu i-a plătit remunerația pentru acea perioadă.  
În timpul concediului de odihnă, reclamanta și-a dat seama că era din nou însărcinată și că 
suferea de o tumoare ovariană. În lumina acestor împrejurări, reclamanta a intrat în concediu 
medical. Când reclamanta a intrat în concediu medical, pârâtul angajator a trimis informații la 
Parchet cu privire la posibilitatea obținerii concediului sub pretexte false. În temeiul unei 
hotărâri adoptate pe 30 martie 2016, Parchetul a încetat procedurile împotriva reclamantei, 
deoarece nu a constatat niciun comportament fals sau incorect în prescrierea concediului 
medical. 
Ulterior, angajatorul a informat ZUS (Oficiul de Asigurări Sociale) cu privire la suspiciunea 
sa legată de comportamentul reclamantei și efortul său zadarnic de a obține asigurări sociale 
în timpul concediului medical. În urma unei verificări, ZUS nu a constatat niciun 
comportament fals sau incorect în prescrierea concediului medical de către un doctor sau 
exploatarea concediului medical de către reclamantă. Între timp, angajatorul a desfășurat 
propriile investigații cu privire la modul în care reclamanta utiliza concediul medical și a 
ordonat efectuarea câtorva inspecții cu privire la absența reclamantei de la domiciliu. Ca 
rezultat al acestor controale, s-a constatat că reclamanta se afla la domiciliu, însă a lipsit o 
singură dată când a mers la spital. 
La data de 15 aprilie 2016, reclamanta a primit decizia unilaterală a angajatorului de reziliere 
a contractului de muncă pe motive disciplinare. Angajatorul a clarificat că reclamanta Ewa W. 
și-a încălcat obligația de loialitate întrucât aceasta a utilizat mai multe concedii medicale, nu a 
menținut contactul cu angajatorul și, probabil, a dorit să obțină ajutoare sociale în mod 
incorect.  
S-a formulat un apel la hotărârea angajatorului. Hotărârea nu este încă definitivă. 

 

3. Analiză 

a. Rolul Cartei 

Hotărârea care reinstaura reclamanta la 3 august 2016 era întemeiată pe articolele 45 § 3,  56 
§ 2, 177 § 1 din Codul Muncii și articolele 21 și 33 din Carta Fundamentală a UE, art. 18 din 
Constituția Poloniei și art. 10 din Directiva 92/85/EWG, precum și pe jurisprudența 
consacrată a CJUE: Dekker împotriva Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen, 
sygn. C-177/88. 

Instanța a susținut că toate probele demonstrau că concedierea disciplinară a reclamantei era 
legată de sarcina și boala acesteia. În opinia instanței, concedierea reprezenta un caz de 
discriminare directă pe motiv de gen, care este interzisă. 

b. Dialog judiciar 

Cooperarea verticală (instanțele naționale – CJUE): interpretarea coerentă. 

Legea națională trebuie interpretată în conformitate cu obligațiile din legislația UE. Instanțele 
naționale sunt solicitate să respecte aceste obligații, cel puțin prin obligația de interpretare 
coerentă a conținutului acestora și a jurisprudenței conexe. 
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Fișa de caz nr. 4 – (Grecia) Consiliul de Stat, cauza nr. 1113/2014, Curtea Supremă 
Administrativă, 20 martie 2014 

Cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Politică socială — Directiva 
96/34/CE — Acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului — Clauza 2.1 — 
Dreptul individual la concediu pentru creșterea copilului, pe motiv de naștere a unui copil — 
Legislația națională care respinge dreptul la acest concediu unui angajat a cărui soție nu 
lucrează — Directiva 2006/54/CE — Egalitatea de tratament între femei și bărbați în materie 
de încadrare în muncă — Articolele 2(1)(a) și 14(1)(c) — Condiții de lucru — Discriminare 
directă 

Prevederile Directivelor 96/34 și 2006/54 trebuie interpretate ca opunându-se prevederilor 
naționale conform cărora un funcționar public nu are dreptul la concediu pentru creșterea 
copilului în cazul în care soția sa nu lucrează și nu exercită nicio profesie, în afara cazului în 
care aceasta se află în incapacitate de a face față necesităților legate de creșterea unui copil 
din cauza unei boli grave sau a unei dizabilități? 

 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței 

Reclamantul, un judecător din Grecia, a depus o cerere la Ministerul Justiției în care solicita 
acordarea concediului plătit de creștere a copilului pe o perioadă de nouă luni, în scopul 
creșterii copilului. Conform legislației naționale relevante, un funcționar public (sau un 
judecător) de sex masculin nu este îndreptățit la concediu pentru creșterea copilului dacă soția 
sa nu lucrează și nu exercită nicio profesie. Legislația greacă reducea acest beneficiu în două 
moduri: în primul rând, prin limitarea concediului la mame și, în al doilea rând (într-un mod 
cam contradictoriu), prin punerea unor condiții stricte pentru tați, care nu se aplicau în cazul 
mamelor. Dacă mama rămâne acasă pentru a-și îngriji copilul (ca în acest caz), tatăl poate 
obține concediul doar dacă mama nu a putut îngriji copilul din cauza bolii sau accidentării. 
Reclamantul a declarat că soția sa era în acel moment șomeră, prin urmare cererea lui a fost 
respinsă. În final, reclamantul a depus o plângere (solicitare de anulare) împotriva acelei 
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hotărâri la Consiliul de Stat din Grecia. Instanțele grecești hotărâseră deja că prima limitare 
era neaplicabilă. Apoi, Consiliul de Stat din Grecia a întrebat CJUE dacă a doua limitare 
încălca legislația UE (conformitatea prevederii mai sus menționate din Codul Funcționarilor 
Publici cu Directivele 96/34 și 2006/54). 

 

3. Analiză 

a. Rolul Cartei 

În primul rând, Consiliul de Stat a analizat jurisprudența CJUE cu privire la concediul de 
creștere a copilului (Comisia împotriva Luxemburgului, C-519/03, EU:C:2005:234, 
alineatul 33, Chatzi, C-149/10, EU:C:2010:534, alineatul 37), subliniind faptul că muncitorii 
au dreptul individual de a intra în concediul de creștere a copilului pentru a armoniza viața 
profesională cu cea de familie, pe de o parte, și pentru a promova participarea femeilor în 
forța de muncă, pe de altă parte. Totuși, Curtea a observat faptul că nu era clar și că CJUE nu 
clarificase dacă legislația națională care nu acorda taților beneficiul concediului de creștere a 
copilului în situația în care soțiile lor erau șomere sau nu exercitau nicio profesie era 
compatibilă cu Directivele 96/34/CE and 2006/54/CE. 
Curtea a citat prevederile anti-discriminare relevante din Cartă (imediat după citarea 
prevederilor relevante din Constituția Greciei privind egalitatea) și a menționat că egalitatea 
dintre femei și bărbați este un principiu fundamental al legislației UE. Hotărârea nu a cuprins 
nicio analiză suplimentară a Cartei. 

CJUE a răspuns că legislația UE trebuie interpretată ca opunându-se prevederilor naționale 
conform cărora un funcționar public nu este îndreptățit la concediu pentru creșterea copilului 
în situația în care soția sa nu lucrează sau nu exercită nicio profesie, în afara cazului în care 
aceasta se află în incapacitatea de a face față necesităților legate de creșterea unui copil din 
cauza unei boli grave sau a unei dizabilități. (alineatul 53). “dispoziția în cauză în litigiul 
principal stabilește o discriminare directă pe criteriul sexului, în sensul articolului 14 alineatul 
(1) din Directiva 2006/54 coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din această directivă, 
în privința taților care sunt funcționari, cu referire la acordarea unui concediu pentru creșterea 
copilului.” (alineatul 52). 
Constituie discriminare directă deoarece: 

 Acordul privind concediul pentru creșterea copilului declară că concediul pentru 
creșterea copilului este un „drept individual” „netransferabil” aplicat fiecărui părinte 

(consultați, în acest sens, hotărârea din cauza Comisia împotriva Luxemburgului, C‑
519/03, EU:C:2005:234, alineatul 33) (alineatele 32 și 33). Limitările posibile la care 
se face trimitere în Directivă nu prevăd refuzarea concediului pentru creșterea 
copilului în baza statutului profesional al soțului/soției. Această interpretare literală 
este consolidată de contextul general al acordului:  „să ofere femeilor și bărbaților 
posibilitatea de a-și concilia obligațiile profesionale cu cele familiale”; Bărbații trebuie 
să fie încurajați să-și asume „responsabilități egale în familie”, inter alia, prin luarea 
concediului pentru creșterea copilului (par. 40). „Cu același obiectiv” s-a inclus 
dreptul la concediu pentru creșterea copilului în Articolul 33 (2) din Cartă (alineatul 
39). 

 
 În al doilea rând, reglementarea greacă încălca și Directiva, deoarece concediul pentru 

creșterea copilului era o condiție de lucru, iar poziția bărbaților și femeilor cu privire 
la creșterea copiilor era „comparabilă” (consultați hotărârile din cauzele Comisia 
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împotriva Franței, 312/86, EU:C:1988:485, alineatul 14; Griesmar, C ‑ 366/99, 

EU:C:2001:648, alineatul 56; și Comisia împotriva Greciei, C ‑ 559/07, 

EU:C:2009:198, alineatul 69). Legislația greacă punea taților o condiție pe care nu o 
punea mamelor, prin urmare constituia discriminare pe motiv de sex. 

Această distincție „este mai degrabă de natură să perpetueze o distribuire tradițională a 
rolurilor între bărbați și femei prin menținerea unui rol subsidiar al bărbaților în raport cu cel 
al femeilor în ceea ce privește exercitarea funcției lor părintești (a se vedea în acest sens 

Hotărârea Lommers, C‑476/99, EU:C:2002:183, punctul 41, și Hotărârea Roca Álvarez, C‑
104/09, EU:C:2010:561, punctul 36)” (alineatul 50). Deși Directiva prevede că „nu aduce 
atingere” acordului privind concediul pentru creșterea copilului și Directivei privind 
lucrătoarele gravide, „interzicerea dreptului la concediu pentru creșterea copilului în privința 
tatălui acestuia (...) nu constituie în niciun caz o măsură pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide sau care au născut de 
curând”, care este scopul Directivei din urmă. 
 

b. Dialog judiciar 

Cooperarea verticală (instanțele naționale – CJUE) 
Trimiterea preliminară la CJUE (Cauza C-222/14).110 Curtea a constatat că norma națională 
nu putea fi armonizată cu legislația UE și, prin urmare, a căutat interpretarea clară a 
Directivelor relevante de către CJUE. 
Cooperarea orizontală (instanțele naționale) 
Curtea citează jurisprudența proprie cu privire la chestiuni aferente concediului pentru 
creșterea copilului (Symvoulio tis Epikrateias 2/2006, 1006/2010 și 4519/2012). În acele 
hotărâri, Consiliul de Stat a extins dreptul la concediul pentru creșterea copilului asupra 
bărbaților care exercită profesia de judecător și a specificat că termenii și condițiile în care 
judecătorii au dreptul la concediu pentru creșterea copilului sunt similare celor expuse în 
Codul Funcționarilor Publici. 
 

c. Impactul hotărârii CJUE 

Prevederea națională în discuție în prezenta cauză fusese deja anulată prin Legea nr. 
4210/2013 (și anume, la doi ani după respingerea cererii solicitantului), probabil din cauză că 
legiuitorul național a anticipat că s-ar fi constatat incompatibilitatea prevederii cu legislația 
UE. Instanța de trimitere (Symvoulio tis Epikrateias) nu a emis încă o decizie după hotărârea 
preliminară a CJUE (hotărârea din 16 iulie 2015, C-222/14). 
 

                                                        
110 Disponibilă la 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165905&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=359055  
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Fișa de caz nr.  5 – (Italia) Dhahbi împotriva Italiei, 8 aprilie 2014 

 
 

 CEDO a dispus că Articolul 6(1) cere instanțelor statelor membre UE să justifice 
refuzul de a trimite o întrebare preliminară la CJUE sau în cazul în care aplicarea 
corectă a legislației UE este atât de evidentă, încât nu lasă loc de îndoieli rezonabile. 

 Instanța a concluzionat că refuzul de a plăti alocație familială s-a bazat strict pe 
naționalitatea reclamantului. 

 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței111  

Un cetățean tunisian, Dl Dhahbi, locuia în Italia cu permis de muncă și era asigurat de 
Agenția de Asigurări Sociale din Italia întrucât plătise contribuțiile obligatorii. Fiind căsătorit 
și având copii, domnul Dhahbi a solicitat alocație familială de la Agenție, pretinzând că 
îndeplinea condițiile din Acordul euro-mediteranean dintre Uniunea Europeană și Tunisia. 
Tribunalul din Marsala a respins cererea, întrucât reclamantul era cetățean tunisian și nu 
cetățean italian. În hotărârea de apel de la Curtea de Apel din Palermo, instanța a afirmat că 
alocația în discuție se baza strict pe venitul și situația familială a destinatarilor, intrând în 
domeniul de aplicare a asistenței sociale (assistenza sociale). Inițial, alocația era destinată 
doar cetățenilor italieni și a fost ulterior extinsă pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Totuși, 
Acordul euro-mediteranean privea doar prestațiile de asigurare socială (prestazioni 
previdenziali) și era, prin urmare, neaplicabil alocației familiale prevăzute în secțiunea 65 din 
Legea nr. 448 din 1998. Cauza a ajuns într-un final la Curtea de Casație din Italia, care a 
respins apelul.  

                                                        
111 Cauza Dhahbi împotriva Italiei, disponibilă la 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["dhahbi"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid
":["001-142504"]}  
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În fiecare acțiune, domnul Dhahbi a solicitat instanțelor să trimită o întrebare preliminară la 
CJUE pentru a clarifica dacă, conform Acordului euro-mediteranean, unui muncitor tunisian i 
se putea refuza alocația familială plătibilă muncitorilor italieni. Totuși, nicio instanță nu a 
depus o asemenea hotărâre preliminară, nejustificând această decizie. 

În lipsa oricărei căi de atac adiționale, domnul Dhahbi a făcut apel la CEDO, plângându-se de 
o încălcare a Articolului 6(1) din Convenție privind dreptul la un proces echitabil întrucât 
Curtea de Casație nu a justificat legal refuzul de a adresa întrebări preliminare în cauza sa. Dl 
Dhahbi s-a mai plâns și în temeiul Articolului 14 (interdicția discriminării) că legea asigurării 
sociale din Italia încălca principiul egalității. 

CEDO a dispus că Articolul 6(1) solicita instanțelor statelor membre UE să ofere motive 
atunci când refuză adresarea unei întrebări preliminare, întrucât aceasta este considerată 
irelevantă sau deja interpretată de CJUE sau dacă aplicarea corectă a legislației UE este atât 
de evidentă încât nu lasă loc îndoielilor rezonabile. Hotărârea Curții Supreme, în opinia 
CEDO, nu prevedea informații în acest sens și nu exista nicio trimitere la jurisprudența CJUE 
cu privire la chestiunea de drept. Prin urmare, CEDO a constatat încălcarea Articolului 6(1).  

Conform Articolului 14, CEDO a remarcat că domnul Dhahbi plătea impozite și contribuții de 
asigurări sociale ca oricare cetățean UE, contribuind astfel la resursele țării. Instanța a conchis 
că refuzul de a plăti alocație familială s-a bazat strict pe naționalitatea reclamantului. Prin 
urmare, tratamentul diferit al guvernului cădea sub incidența Articolului 14 și Articolului 8 
(dreptul la viața de familie). CEDO a susținut că tratamentul diferit bazat exclusiv pe motivul 
naționalității trebuie să se bazeze pe motive foarte întemeiate pentru a fi justificat și că 
argumentele bugetare înaintate de Italia nu constituie o justificare suficientă.  

 

3. Analiza  

a. Rolul Cartei 

Nu se menționează Carta. 

 

b. Dialog judiciar 

Vertical (instanțe naționale – CEDO – în final CJUE) 

Orizontal (CEDO – CJUE) 

Deși CEDO nu a menționat în nicio parte a motivării sale jurisprudența CJUE (invocată în 
argumentele părților și în observațiile guvernului italian), coordonarea dintre cele două 
instanțe este confirmată de faptul că CEDO nu a interferat cu competențele CJUE, ci, mai 
degrabă, asigură doar o formă de control „extern” al conformității cu jurisprudența CJUE (în 
special hotărârea Cilfit): instanța nu verifică fondul analizei cu privire la hotărârea instanței 
naționale de a refuza să adreseze întrebarea preliminară, ci, mai degrabă, solicită instanței 
naționale să furnizeze cel puțin o explicație a acestei hotărâri.  

 

c. Căi de atac 

Cauza abordează problema accesului la justiție, ținând cont de limitarea statutului aplicabilă 
prezentării unei întrebări preliminare la CJUE. CJUE adresase deja obligațiile instanțelor 
naționale acționând ca instanțe împotriva hotărârilor cărora nu există nicio cale de atac, în 
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exercitarea competenței lor de a emite o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare. În 
hotărârea Cilfit, CJUE a declarat că o instanță împotriva hotărârilor căreia nu există nicio cale 
de atac conform legii naționale are obligația, atunci când o problemă de drept UE este ridicată 
în fața acesteia, de a se conforma obligației sale de a aduce chestiunea înaintea CJUE, cu 
excepția cazului în care a stabilit deja că problema ridicată este irelevantă sau prevederea 
legislației UE în cauză a fost deja interpretată de Curte (acte éclairé) sau dacă aplicarea 
corectă a legislației UE este atât de evidentă încât nu lasă loc de îndoieli rezonabile (acte 
clair). Jurisprudența consacrată mai indică și faptul că instanțele naționale sunt libere, în orice 
caz, să sesizeze CJUE în cazul în care consideră că acest lucru este adecvat.  
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Fișa de caz nr. 6 – (Bulgaria) C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD c Komisia za 
zashtita ot diskriminatsia, hotărârea Curții (Marea Cameră), 16 iulie 2015 

 

 

Directiva 2000/43/CE — Principiul egalității de tratament între persoane, fără deosebire de 
origine rasială sau etnică – Cartiere urbane populate în principal de persoane de origine romă 
– Amplasarea contoarelor de energie electrică pe stâlpii care fac parte din rețeaua liniei 
electrice aeriene, la o înălțime de șase-șapte metri – Noțiunile „discriminare directă” și 
„discriminare indirectă” – Sarcina probei – Justificare eventuală – Prevenirea manipulărilor 
contoarelor de energie electrică și a racordărilor nelegale – Proporționalitate – Caracter 
generalizat al măsurii – Efect jignitor și stigmatizant al acesteia – Directivele 2006/32/CE și 
2009/72/CE – Imposibilitatea utilizatorului final de a controla consumul de energie 
electrică112 

 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței  

1. În decembrie 2008, doamna Nikolova a depus o reclamație la Comisia Bulgară pentru Protecția 
împotriva Discriminării (KZD) în care a afirmat că motivul practicii în cauză era faptul că majoritatea 
locuitorilor districtului „Gizdova mahala” erau de origine romă și că, prin urmare, dumneaei a fost 

                                                        
112  C-83/14 CHEZ împotriva Nikolova, disponibilă la http://curia.europa.eu/juris/document/ 
document.jsf?text=&docid=165912&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7777 
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victima discriminării directe pe motive de naționalitate („narodnost”). Reclamanta s-a plâns în special 
de faptul că nu a putut să-și verifice contorul de electricitate în scopul monitorizorii consumului ei și 
pentru a se asigura că facturile pe care le primea erau corecte, deoarece, după părerea sa, era taxată în 
plus. 

2. La 6 aprilie 2010, KZD a emis o hotărâre care concluziona că practica în cauză reprezenta 
discriminare indirectă pe motive de naționalitate, care era înterzisă prin lege. 

3. Acea hotărâre a fost anulată printr-o hotărâre emisă de Varhoven administrativen sad (Curtea 
Administrativă Supremă) la 19 mai 2011, în special pe motiv că KZD nu indicase cealaltă naționalitate 
față de deținătorii căreia dna Nikolova fusese victima discriminării. Cauza a fost trimisă înapoi la 
KZD. 

4. La data de 30 mai 2012, KZD a adoptat o nouă hotărâre care constata că CHEZ RB a supus-o 
discriminării directe împotriva doamnei Nikolova pe motivul „situației ei personale”, punând-o, din 
cauza locației afacerii ei, într-o poziție dezavantajoasă prin comparație cu ceilalți clienți CHEZ RB, 
ale căror contoare se aflau în locuri accesibile. 

5. CHEZ RB a contestat acea hotărâre în fața Administrativen sad Sofia-grad (Curții Administrative, 
Sofia). În ordonanța de trimitere, instanța constată ca punct preliminar că RED implementează 
principiul general care interzice discriminarea pe bază de origine rasială sau etnică [corect: origine 
rasială sau etnică!], care este consacrat îndeosebi în Articolul 21 din Cartă, și că situația din acțiunea 
principală intră în domeniul material de aplicare al RED. Instanța de trimitere, fără să pună sub semnul 
întrebării aplicabilitatea legislației UE, nu adresează o întrebare preliminară în acea privință, 
respectând faptul că Curtea de Justiție va fi solicitată, în orice caz, să evalueze această chestiune 
înainte de a dispune asupra întrebărilor adresate. 

Conform instanței de trimitere, motivul protejat trebuie privit în legătură cu „originea etnică” romă 
comună a majorității locuitorilor districtului „Gizdova mahala”, în vreme ce comunitatea romă 
reprezintă o comunitate etnică, organizată în Bulgaria ca o minoritate etnică. [Întrebarea pare să se 
refere la posibilitatea în care, în temeiul RED, sunt protejate grupurile de cetățeni percepuți mai 
degrabă ca un colectiv monolitic decât ca indivizi.] 

Forma discriminării trebuie clarificată. Chiar dacă instanța de trimitere este înclinată să fie de acord cu 
concluzia KZD că practica în cauză dă naștere discriminării directe, instanța remarcă faptul că, în 
Opinia ei din cauza Belov (C-394/11, EU:C:2012:585, punctul 99), Avocatul General Kokott a 
concluzionat că o practică precum cea în cauză reprezenta prima facie un caz de discriminare 
indirectă. Instanța mai remarcă faptul că în cauze similare, Varhoven administrativen sad a 
concluzionat că nu era vorba de discriminare directă sau indirectă pe motiv de origine etnică. În cazul 
în care practica în cauză reprezenta discriminare indirectă, instanța de trimitere se îndoiește că aceasta 
poate fi privită ca fiind justificată obiectiv, adecvată și necesară în înțelesul respectivei prevederi. Mai 
indică în special lipsa probelor în această privință. 

Întrebările adresate CJUE se referă la: 

1. înțelesul sintagmei „origine etnică” în Directiva privind egalitatea rasială și în Cartă, 

2. permisibilitatea comparării districtelor pe motiv de origine etnică, 

3. dacă s-a aplicat un tratament mai puțin favorabil în cauză, 

4.  aplicabilitatea conceptului de discriminare directă și indirectă în prezenta cauză în lumina 
sintagmei utilizate pentru definirea discriminării directe („tratament mai puțin favorabil”) și 
discriminării indirecte („într-o situație specială dezavantajoasă”) în temeiul Articolului 2(2) din 
Directiva privind egalitatea rasială. Discriminarea directă acoperă doar cazuri grave, evidente și 
deosebit de semnificative de tratament inegal? 
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3. Analiză 

a. Rolul Cartei 

Articolul 21 are un rol pivotal în răspunsul întrebării 1, deoarece legitimează o interpretare utilă și 
amplă a domeniului personal de aplicare a Directivei privind egalitatea rasială. Directiva „nu este 
decât expresia, în domeniul avut în vedere, a principiului egalității care este unul dintre principiile 
generale ale dreptului Uniunii, recunoscut la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, domeniul de aplicare a directivei nu poate fi definit în mod restrictiv” (hotărârea din 
cauza Runevič-Vardyn și Wardyn, C391/09, EU:C:2011:291, alineatul 43)” (alineatul 42 din CJUE). 

Conceptul de „discriminare pe motive de origine etnică”, în scopul Directivei privind egalitatea 
rasială, trebuie interpretat ca fiind menit să aplice protecția împotriva discriminării pe motive de 
origine rasială sau etnică pe care directiva este proiectată să o garanteze vor beneficia „toate” 
persoanele (alineatul 57) pentru persoanele care au o anumită origine etnică sau acelea care, fără a fi 
de acea origine, sunt victimele, împreună cu cele din urmă, tratamentului mai puțin favorabil sau al 
unui dezavantaj special.  

Conform CJUE (alineatul 58), acest fapt rezultă din formularea Articolului 19 din TFUE și principiul 
nediscriminării pe motive de origine rasială și etnică consacrat în Articolul 21 din Cartă, pe care 
directiva le concretizează în domeniile de drept material pe care le acoperă (consultați hotărârea din 
cauza Runevič-Vardyn și Wardyn, C391/09, EU:C:2011:291, alineatul 43, și, prin analogie, hotărârea 
din cauza Felber, C529/13, EU:C:2015:20, paragrafele 15 și 16). Curtea mai invită și la consultarea, 
prin analogie, a hotărârii din cauza Coleman, C303/06, EU:C:2008:415, paragraf 38). 

Articolul 21 încadrează răspunsurile la Întrebările 2-4 întrucât “Directiva 2000/43 constituie expresia 
concretă, în domeniul de aplicare a acesteia, a principiului nediscriminării bazate pe originea rasială și 
etnică, consacrat la articolul 21 din cartă.” (alineatul 72). Articolul 21 este utilizat pentru susținerea 
unui nivel mai ridicat de protecție împotriva practicii în cauză. În răspunsurile la întrebările 2-4, CJUE 
stabilește că practicile CHEZ RB sunt „ofensatoare și stigmatizante” (alineatele 84, 87, 108) și 
reprezintă discriminare directă (76), însă aceasta este o chestiune care trebuie stabilită de instanța de 
trimitere (alineatul 91). 

Conform CJEU, comparatorul în joc este reprezentat de celelalte districte urbane (care sunt 
aprovizionate cu energie electrică de CHEZ) și nu districtele cu aceleași niveluri de interferență cu 
contoarele: „în principiu, totalitatea utilizatorilor finali de energie electrică deserviți de același 
distribuitor în cadrul unei entități urbane trebuie considerați, independent de cartierul în care locuiesc 
acești utilizatori, ca aflându-se într-o situație comparabilă față de acest distribuitor” (alineatul 90). 

CJUE împuternicește instanțele naționale stipulând că este obligația „instanței menționate (…) de a lua 
în considerare toate împrejurările aferente practicii în litigiu” (…) „și de a se asigura că refuzul 
pârâtului, în speță CHEZ RB, de a acorda accesul la informații în cadrul dovedirii unor asemenea fapte 
nu riscă să compromită realizarea obiectivelor urmărite de Directiva 2000/43 (a se vedea în acest sens 
hotărârea din cauza Meister, C415/10, EU:C:2012:217, alineatul 42).” CJUE subliniază că CHEZ RB 
a declarat că, după părerea sa, „degradările și racordările nelegale sunt cauzate în principal de 
resortisanții bulgari de origine romă”. Aceste afirmații sugerează că practica în cauză se bazează pe 
„stereotipuri sau pe prejudecăți de ordin etnic”. În plus, fără a aduce atingere solicitărilor în acest sens 
de la instanța de trimitere cu privire la sarcina probei, CJUE subliniază că CHEZ RB a afirmat că acest 
fapt este „de notorietate publică”. Curtea reamintește că o asemenea percepție poate fi relevantă și 
pentru evaluarea generală a practicii în cauză (consultați, prin analogie, hotărârea din cauza Asociația 
Accept, C81/12, EU:C:2013:275, alineatul 51). 

Pentru a răspunde Întrebărilor 5-9, CJUE dispune că o practică, precum cea din acțiunea principală, 
nu reprezintă discriminare directă în înțelesul Articolului 2(2)(a) din directivă, și poate constitui o 
„practică aparent neutră” care supune persoanele cu o anumită origine etnică unui anumit dezavantaj 
prin comparație cu alte persoane, reprezentând, așadar, discriminare indirectă. 
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Conceptul nu trebuie înțeles ca desemnând o practică a cărei neutralitate este deosebit de „evidentă” 
sau neutră „la prima vedere”, ci ca fiind „aparent” neutră. Jurisprudența constantă a Curții stipulează 
că discriminarea indirectă poate rezulta dintr-o măsură care, deși este formulată în termeni neutri, și 
anume prin referire la alte criterii care nu sunt legate de caracteristica protejată, totuși are ca rezultat 
faptul că în special persoanele care posedă acea caracteristică sunt dezavantajate (consultați, în acest 
sens, în special hotărârea în cauza Z., C-363/12, EU:C:2014:159, alineatul 53, și jurisprudența citată). 
Dacă pare că o măsură care conduce la o diferență de tratament a fost introdusă din motive conexe 
originii rasiale sau etnice, respectiva măsură trebuie clasificată ca fiind „discriminare directă” în 
înțelesul Articolului 2(2)(a) din Directiva 2000/43.  

Conform jurisprudenței Curții cu privire la discriminarea indirectă, aceasta poate apărea atunci când o 
măsură națională care, deși este formulată în termeni neutri, lucrează în dezavantajul a mult mai 
multor persoane care posedă caracteristica protejată decât în dezavantajul persoanelor care nu o 
posedă (consultați, în special, în acest sens hotărârile din cauza Z., C-363/12, EU:C:2014:159, 
alineatul 53, și jurisprudența citată, și cauza Cachaldora Fernández, C-527/13, EU:C:2015:215, 
alineatul 28, și jurisprudența citată). Nu este necesar niciun nivel specific de gravitate al 
dezavantajului specific la care se face referire în RED. 

A afirmat că: Articolul 2(2)(b) din Directiva 2000/43 trebuie interpretat în sensul: 

- această dispoziție se opune unei dispoziții naționale care prevede că, pentru a exista o 
discriminare indirectă bazată pe originea rasială sau etnică, situația specială dezavantajoasă 
trebuie să fi fost cauzată de motive de origine rasială sau etnică; 

- noțiunea de dispoziție, criteriu sau practică „aparent neutră”, în sensul dispoziției menționate, 
se înțelege ca fiind o dispoziție, un criteriu sau o practică care sunt formulate sau aplicate 
aparent în mod neutru, adică în considerarea unor factori diferiți de caracteristica protejată, iar 
nu echipolenți cu aceasta; 

- noțiunea de „situație specială dezavantajoasă”, în sensul aceleiași dispoziții, nu desemnează 
situația de inegalitate deosebit de nefavorabilă, vădită și gravă, ci înseamnă că în special 
persoanele de o anumită origine rasială sau etnică sunt cele care sunt dezavantajate, ca urmare 
a dispoziției, a criteriului sau a practicii în discuție; presupunând că o măsură precum cea 
descrisă la punctul 1 din prezentul dispozitiv nu constituie o discriminare directă în sensul 
articolului 2 alineatul (2) litera (a) din directiva menționată, o asemenea măsură poate astfel 
constitui în principiu, în sensul literei (b) a articolului 2 alineatul (2) menționat, o practică 
aparent neutră care creează o situație specială dezavantajoasă pentru persoanele care au o 
anumită origine etnică în comparație cu alte persoane. 

Cu privire la întrebarea 10 și discriminarea indirectă, CJUE a dispus că orice măsură care supune 
districtul majoritar rom unei discriminări care nu se aplică districtelor care nu sunt majoritare rome 
trebuie să fie justificate în mod obiectiv. Combaterea fraudei și criminalității constituie obiective 

legitime recunoscute de legislația UE (consultați cauza Placanica și alții, C‑338/04, C‑359/04 și C‑
360/04, EU:C:2007:133, alineatele 46 și 55), însă justificarea obiectivă trebuie interpretată cu strictețe.  

Se spune că practica este proiectată atât pentru prevenirea fraudei și abuzului, cât și pentru protejarea 
indivizilor împotriva riscurilor asupra vieții și sănătății lor la care conduce acest comportament, 
precum și pentru asigurarea calității și securității distribuției curentului electric în interesul tuturor 
utilizatorilor. 

Totuși, societatea are cel puțin sarcina de a stabili obiectiv, în primul rând, existența reală și nivelul 
comportamentului ilegal și, în al doilea rând, în lumina faptului că s-au scurs cam 25 de ani de atunci, 
motivele exacte pentru care există un risc major, așa cum stau lucrurile în prezent, că aceste degradări 
și racordări nelegale vor continua în district. CHEZ RB nu poate susține pur și simplu că acest 
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comportament și riscurile sunt „de notorietate publică”, cum pare că a făcut înaintea instanței de 
trimitere. 

Dacă CHEZ RB poate stabili că practica în cauză urmărește în mod obiectiv scopurile legitime pe care 
le invocă, va fi necesar și să se stabilească, conform Articolului 2(2)(b) din Directiva 2000/43, că 
practica respectivă constituie mijloace adecvate și necesare pentru atingerea acestor scopuri. Alte 
măsuri adecvate și mai puțin restrictive nu ar permite rezolvarea problemelor întâlnite? KZD a susținut 
în observațiile sale că celalalte companii de distribuție a curentului electric au renunțat la practica în 
cauză, preferând alte tehnici în scopul combaterii daunelor și interferențelor și au repus contoarele de 
curent electric din districtele în cauză la o înălțime normală. 

Instanța de trimitere are obligația de a stabili dacă mai există alte măsuri adecvate și mai puțin 
restrictive în scopul atingerii scopurilor invocate de CHEZ RB și, dacă da, să susțină că practica în 
cauză nu poate fi considerată necesară în înțelesul Articolului 2(2)(b) din Directiva 2000/43.  

Mai mult, presupunând că nu poate fi identificată nicio altă măsură tot atât de eficientă precum 
practica în cauză, instanța de trimitere va mai trebui să stabilească dacă dezavantajele cauzate de 
practica în cauză sunt disproporționate în raport cu scopurile urmărite și dacă practica prejudiciază în 
mod necorespunzător interesele legitime ale persoanelor care locuiesc în districtul în cauză (consultați, 
în acest sens, în special hotărârile din cauzele Ingeniørforeningen i Danmark, C-499/08, 
EU:C:2010:600, alineatele 32 și 47, și Nelson și alții, C-581/10 și C-629/10, EU:C:2012:657, alineatul 
76 et seq.).  

Instanța de trimitere va avea mai întâi obligația de a plăti cu privire la interesul legitim al 
consumatorilor finali de curent electric de a avea acces la alimentarea cu electricitate în condiții care 
nu au un efect ofensator sau stigmatizant. 

Instanța de trimitere va mai avea sarcina de a lua în considerare natura obligatorie din punct de vedere 
juridic, veche și răspândită a practicii în cauză. În evaluarea sa, instanța de trimitere va trebui, în final, 
să ia în calcul interesul legitim al consumatorilor finali care locuiesc în districtul în cauză de a putea 
să-și verifice și monitorizeze consumul de electricitate în mod eficient și regulat. 

Deși pare că faptul că practica în cauză nu poate fi justificată în temeiul RED, rezultă în mod necesar 
din toate criteriile anterioare, în contextul procedurii privind o trimitere preliminară efectuată în baza 
Articolului 267 din TFUE, că instanța de trimitere are obligația de a efectua evaluările finale necesare 
în acest sens. 

Curtea a susținut că o măsură precum cea în cauză în acțiunea principală ar putea fi justificată în mod 
obiectiv prin intenția de a asigura securitatea rețelei de transport de energie electrică și a înregistrării 
consumului de curent electric doar dacă respectiva practică nu a depășit limitele adecvate și rezonabile 
pentru atingerea acelor scopuri legitime și dacă dezavantajele cauzate nu erau disproporționate în 
raport cu obiectivele urmărite prin practică. Acesta nu este cazul dacă se descoperă, chestiune care 
trebuie stabilită de instanța de trimitere, că fie există alte mijloace adecvate și mai puțin restrictive care 
permit atingerea acelor scopuri fie, în absența acestor alte mijloace, că practica prejudiciază excesiv 
interesul legitim al consumatorilor finali de curent electric care locuiesc în districtul vizat, locuit în 
principal de persoane de origine romă, de a avea acces la alimentarea cu electricitate în condiții care 
nu sunt de natură ofensivă sau stigmatizantă și de a le fi permisă monitorizarea regulată a consumului 
lor de curent electric. 

b. Dialog judiciar 

Cooperare verticală (organismul pentru egalitate – instanțele naționale – CJUE) 

Această trimitere preliminară își are originea într-o plângere depusă în 2008. Aceasta a fost întocmită 
în contextul litigiului strategic care are ca scop limitarea și încetarea „practicii în cauză”, care a condus 
până acum la diferite hotărâri negative în instanțele din Bulgaria. În esență, era subiectul unei trimiteri 
făcute de KZD în cauza Belov în 2011, când CHEZ fusese deja controlată pentru prima oară la nivel 
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național (C-394/11, EU:C:2012:585). Totuși, cauza Belov rămăsese deja fără răspuns din partea CJUE, 
care a constatat că KZD nu avea calitatea procesuală de a efectua o trimitere preliminară. 

Instanța națională de trimitere s-a bazat pe hotărârile CJUE din cauzele Belov și Feryn în domeniul 
discriminării pe motive de origine rasială sau etnică. 

Cooperare orizontală (CJUE – CEDO) 

Pentru a defini „etnicitatea” și discriminarea rasială, CJUE s-a bazat pe hotărârile CEDO referitoare la 
drepturile persoanelor rome (Nachova împotriva Bulgariei și Sejdic și Finci împotriva Bosniei-
Herţegovina) și a invocat pentru prima oară Articolul 1 din Convenţia internaţională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (CIERD). 

c. Impactul hotărârii CJUE 

Aceasta este prima hotărâre de drept material cu privire la discriminarea împotriva romilor pronunțată 
de CJUE. Pragul de protecție este foarte ridicat și nu poate fi urmat în cauzele care tratează alte motive 
(McCrudden). 

CJUE a înapoiat cauza spre soluționare la Curtea Administrativă din Sofia. Analiza CJUE se axează 
pe descoperirea discriminării directe. Acest fapt este important deoarece cauzele anterioare nu au avut 
câștig de cauză în fața instanțelor administrative din Bulgaria. Prin contrast cu interpretarea restrictivă 
a instanțelor administrative, este important faptul că instanțele civile stabileau cu regularitate 
discriminarea indirectă pe motive de etnicitate. Cauza încă se află pe rol la nivel național. 
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Fișa de caz nr. 7 – Benkharbouche împotriva Sudanului și Janah împotriva Curții de Apel 
din Libia, 5 februarie 2015 

 

 
 

 Discriminare rasială; imunitățile și privilegiile misiunilor diplomatice; competența 
asupra litigiilor de muncă dintre personalul de serviciu al unei misiuni diplomatice și 
statul străin; 

 Compatibilitatea Legii imunității statale din 1978 cu Articolul 6 din Convenție și 
Articolul 47 din Cartă 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

2. Descrierea jurisprudenței 113 

Două reclamații separate cu privire la concediere nelegală, neefectuarea plăților (ambele reclamații) și 
discriminarea și hărțuirea rasială (una din ele) au fost înaintate de doi membri marocani ai personalului 
național și de serviciu care lucrau pentru Ambasada Sudanului și, respectiv, Ambasada Libiei la 
Londra. Comisia pentru egalitate şi drepturile omului din Regatul Unit a intervenit în favoarea 
solicitanților. 
În ambele cauze, reclamanții au argumentat încălcarea Reglementărilor referitoare la programul de 
lucru de către angajatorii lor respectivi, iar ambasadele în cauză au invocat imunitatea în temeiul Legii 
imunității statale (LIS). LIS exclude anumite categorii de angajați ai ambasadelor de la protecția în 
temeiul legislației naționale – excluderi în care se încadrau ambii reclamanți marocani. Curțile de 
primă instanță au considerat că, din acest motiv (excluderea de sub protecția în temeiul 
Reglementărilor referitoare la programul de lucru), reclamațiile nu pot fi admise. Curțile de primă 
instanță au considerat că Articolul 47 din Carta UE face parte din legislația națională și este direct 
efectiv. Totuși, au considerat că Articolul 47 nu asigura un mijloc de executare a drepturilor 
suplimentare față de cele prevăzute de Legea drepturilor omului (LDO). Cea de-a doua hotărâre a 
primei instanțe (în cauza de discriminare) adăuga că existau îndoieli semnificative asupra executării 
Cartei UE înaintea instanțelor. 
Curtea de Apel (care a audiat cele două cauze împreună) a acceptat că aparent LIS acordă imunitate 
procedurală împotriva proceselor, însă a examinat dacă aplicarea prevederilor LIS relevante naționale 

                                                        
113 Regatul Unit, Curtea de Apel din Anglia și Țara Galilor, [2015] EWCA Civ 33, A2/2013/3062, Benkharbouche & 
Anor împotriva Ambasadei Sudanului (Rev 1), Apel, 5 februarie 2015), disponibilă la https://www.judiciary.gov.uk/wp-
content/uploads/2015/02/benkharbouche-and-janah-v-embassy-republic-sudan-others.pdf  



 

67 
 

ar implica art. 6 din Convenție și, dacă da, dacă ar putea fi interpretate într-un sens conform cu acesta. 
Curtea a concluzionat că deși noțiunea de imunitate statală din LIS ar fi putut atinge în trecut 
echilibrul corect cu nevoia guvernelor străine de a-și exercita funcțiile publice guvernamentale, acest 
lucru nu mai este valabil, iar neaplicarea legislației naționale în cele două reclamații nu mai era 
justificată. Prin urmare, aplicarea LIS ar încălca art. 6 din Convenție. 
Din aceleași motive, prevederile LIS erau de asemenea contrare dreptului de acces la o instanță în 
temeiul art. 47 din Cartă, care era un principiu general și un drept fundamental în temeiul legislației 
UE. Deoarece ambele reclamații erau incluse în domeniul de aplicare al legislației UE (angajare, 
discriminare rasială, hărțuire), Curtea de Apel era obligată la neaplicarea prevederilor naționale ale 
LIS.  
Cea de-a doua curte de apel a fost de acord cu opiniile primei curți de apel și a declarat că aplicarea 
prevederilor LIS în cauză încălca articolele 6 și 14 (nediscriminare) din Convenție. Curtea a susținut 
că art. 47 din Cartă are un conținut (în sensul prezentei cauze) identic cu cel al articolului 6 din 
Convenție și a considerat că articolul 6 din Convenție este, de asemenea, încălcat. Pe baza acestor 
motive, cea de-a doua curte de apel a declarat că prevederile LIS în cauză erau incompatibile cu 
prevederile mai sus menționate din Convenție și din Cartă. Declararea incompatibilității este un 
semnal pentru parlament, dar nu afectează operarea sau valabilitatea LIS. 
 

3. Analiza  

a. Rolul Cartei 

Carta a fost menționată și analizată în diverse hotărâri naționale cu privire la domeniul său de aplicare, 
executarea directă și compatibilitatea drepturilor conferite prin aceasta cu drepturile conferite prin 
legislația națională. 

Cele două hotărâri naționale inițiale au constatat că aceste cauze se încadrau în domeniul de aplicare 
al Cartei, indicând cea de-a doua conexiune din jurisprudența Siragusa (C-206/13) și Julian 
Hernandez și alții (C-198/13) (legislația națională poate împiedica/afecta nivelul de protecție pe care 
actul UE urmărește să îl stabilească). 
 
Hotărârea de apel considera că cele două reclamații inițiale se încadrau în domeniul material de 
aplicare a legislației UE cu privire la discriminarea la muncă, precum și în cadrul dreptului 
fundamental UE de acces la o instanță, în vreme ce anumite prevederi naționale (ale LIS), prin 
restricționarea accesului reclamanților la instanțele de competență națională, au restricționat efectiv 
domeniul de protecție împotriva discriminării acordat lor în temeiul legislației UE. 
Cea de-a doua hotărâre de apel recapitulează că, în temeiul Articolelor 51 și 52(5) din Cartă, Carta nu 
se aplică reclamațiilor bazate strict pe legislația națională. Instanța a considerat că reclamanții aveau 
ambele tipuri de reclamații: în temeiul legislației naționale și în temeiul legislației UE (legislația 
națională constând în principal din Reglementarea referitoare la programul de lucru, reclamațiile de 
discriminare și hărțuire rasială). 
 
Cea de-a doua instanță de apel a tratat și chestiunea efectului direct orizontal al Cartei pentru a 
răspunde la întrebarea dacă reclamanții pot să invoce Carta chiar dacă Libia și Sudanul nu sunt state 
membre UE sau instituții UE. În acest sens, instanța citează cauzele CJUE Mangold împotriva Helm, 
Kücükdeveci împotriva Swedex și Association de Mediation Sociale (AMS) pentru a conchide că: 

 Art. 21 din Carta UE susține acum existența unui principiu general de nediscriminare; 
 Art. 47 din Carta UE conține acum dreptul la o cale de atac eficientă, care este un principiu 

general al legislației UE; și, în conformitate, 
 Ambele prevederi au efect direct orizontal. 

 
În ansamblu, curțile de primă instanță au examinat conflictul dintre art. 6 din Convenție și art. 47 din 
Cartă, pe de o parte, și prevederile LIS, pe de altă parte, și au hotărât neaplicarea prevederilor LIS. 
Aceste hotărâri au fost anulate în urma apelului, prin care prevederile naționale au fost neaplicate din 
cauza incompatibilității cu art. 6 din Convenție și art. 47 din Cartă. 
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Din perspectiva aplicării Cartei, cel mai interesant punct examinat de Curtea de Apel era aplicarea 
„efectului direct orizontal” al drepturilor din Cartă. Deoarece statele care nu sunt membre UE nu sunt 
obligate prin legislația UE în calitate de state, instanța le-a asimilat părților private. 
 

b. Dialog judiciar 

Cooperare verticală (CJUE – instanțele naționale): interpretarea coerentă 

Cauza C144/04 Mangold împotriva Helm [2005] ECR I9981 

Cauza C555/07 Kücükdeveci împotriva Swedex [2010] IRLR 346 

Cauza C176/12 Association de Mediation Sociale (AMS) [2014] ECR I000 ("AMS") 

(descrise mai sus) 

Cooperare orizontală (instanțele naționale – instanțele străine): interpretarea coerentă 

Cu privire la chestiunea imunității statale și a relației acesteia cu art. 6 din Convenție, cea de-a doua 
instanță de apel citează în mod extensiv hotărârile anterioare ale instanțelor din Regatul Unit, CEDO, 
Tribunalelor naționale, precum și cele ale surselor străine. 
 
Mai multe hotărâri ale instanțelor străine sunt menționate și discutate: Sengupta împotriva Republicii 
India (ca sursă de drept comun înainte ca LIS să intre în vigoare); Canada, Norvegia, Turcia, 
Germania, Brazilia; SUA, Australia; Noua Zeelandă, Japonia, Singapore; câteva state membre UE; 
jurisprudența CEDO și CJUE. 
 

c. Căi de atac 

Curtea de Apel:  

(1) a recurs la interpretarea coerentă a jurisprudenței CEDO, concluzionând că imunitatea statală nu 
putea fi invocată împotriva tuturor reclamațiilor referitoare la dreptul muncii, ci doar împotriva acelor 
reclamații care priveau personalul de bază al ambasadei – emițând o „declarație de 
incompatibilitate”;114  

(2) a dispus că sigurele prevederi relevante ale Legii imunității statale nu trebuiau aplicate dacă 
acestea fuseseră aplicate ca obstacol pentru reclamațiile bazate pe legislația UE.115 

Doar instanța superioară putea lua în calcul emiterea unei declarații de incompatibilitate cu Convenția, 
în vreme ce instanțele de orice grad pot renunța la aplicarea legii în baza Articolului 47. În plus, calea 
de atac a neaplicării actului adoptat de Parlament este în mod evident mai puternică decât declarația de 
incompatibilitate, permițând examinarea pe fond a cauzei (în măsura în care se referă la legislația UE) 
în loc să se aștepte modificarea de către Parlament a legii în acest sens.  

Desigur, pentru aplicabilitatea Cartei, cauza trebuie să aibă legătură cu legislația UE: doar reclamațiile 
referitoare la discriminarea pe motive rasiale și cele referitoare la programul de lucru beneficiază de 
neaplicarea prevederilor actului adoptat de Parlament, prin urmare numai acele reclamații pot fi 
admise în instanță în această situație.116 

                                                        
114 La gradele inferioare, tribunalele nu pot dispune asupra reclamațiilor referitoare la încălcarea Convenției, deoarece Legea 
drepturilor omului din Regatul Unit stipulează că doar instanțele superioare pot emite o „declarație de incompatibilitate” a 
unui act adoptat de Parlament în temeiul unei încălcări a Convenției. Astfel, Curtea de Apel a fost prima instanță care a putut 
emite o asemenea declarație, așa cum a procedat în această cauză.  
115 Orice instanță națională are puterea de neaplicare a unui act adoptat de Parlament dacă este necesară punerea în aplicare a 
legislației UE. 
116 Pentru informații suplimentare cu privire la impactul acestei cauze, consultați Barnard & Peers, Drepturi, căi de atac și 
imunitatea statală: hotărârea Curții de Apel în cauza Benkharbouche și Janah, 6 februarie 2015, 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2015/02/rights-remedies-and-state-immunity.html  
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Fișa de caz nr. 8 – Cauza C-354/13 Kaltoft împotriva municipalității din Billund, 16 
decembrie 2014 

 

Discriminarea pe motiv de obezitate săvârşită pe piaţa muncii în general sau de către un 
angajator public în special este contrară dreptului Uniunii, astfel cum se concretizează, de 
exemplu, în articolul 6 referitor la drepturile fundamentale din Tratatul privind Uniunea 
Europeană? 

O eventuală interdicţie de discriminare pe motiv de obezitate prevăzută de dreptul Uniunii 
este direct aplicabilă în privința raportului dintre un cetăţean danez şi angajatorul acestuia 
care este o autoritate publică? 

În măsura în care Curtea consideră că în Uniunea Europeană discriminarea pe motiv de 
obezitate este interzisă pe piaţa muncii în general sau din partea unui angajator public în 
special, examinarea aspectului dacă s-a încălcat o eventuală interdicţie de discriminare pe 
motiv de obezitate trebuie să aibă loc conform principiului repartizării sarcinii probei, astfel 
încât, în vederea punerii eficiente în aplicare a interdicţiei în cazul în care se probează o astfel 
de discriminare, sarcina probei trebuie să revină angajatorului pârât? 

Obezitatea poate fi considerată un handicap, inclus în protecția instituită de Directiva 
2000/78/CE ..., şi, în caz afirmativ, care sunt criteriile decisive pentru a stabili dacă obezitatea 
unei persoane implică în mod concret protecţia acestei persoane prin interdicţia cu privire la 
discriminarea unei persoane pe motiv de handicap cuprinsă în această directivă? 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

2. Descrierea jurisprudenței 117 

După 15 ani în care a fost angajat ca dădacă a municipalității din Billund și ca urmare a declinului 
numărului de copii care necesită îngrijire, domnul Kaltoft a fost concediat în noiembrie 2010. El a fost 
singurul concediat din aprox. 135 dădace. Pe parcursul întregii sale cariere, domnul Kaltoft a fost 
obez. Angajatorul său i-a oferit asistență de mai multe ori ca să-l ajute să slăbească. Obezitatea lui a 
fost menționată și într-o întrunire în care domnul Kaltoft a întrebat care era motivul care a stat la baza 
concedierii sale. Domnul Kaltoft a pretins că a fost concediat din cauza obezității sale și a înaintat o 
acțiune în fața Curții din Kolding în care pretindea concedierea discriminatorie din cauza obezității 
sale și solicita despăgubiri. 
 

                                                        
117 Textul integral al cauzei este disponibil la ur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0354    
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3. Analiză  

a. Rolul Cartei 

Instanța națională nu era sigură dacă obezitatea reprezenta un motiv de discriminare tratat în legislația 
UE împotriva discriminării și a adresat întrebări în acest sens către CJUE. Hotărârea națională invocă 
articolul 6 din TUE ca sursă potențială în care obezitatea ar putea fi găsită ca motiv discriminatoriu, 
precum și Directiva 2000/78/CE, în care obezitatea putea fi încadrată în definiția „dizabilității”. 
Factorul de legătură din această cauză este implementarea unui act al UE (Directiva 2000/78/CE) de 
către legislația națională (legea împotriva discriminării). 

CJUE a aplicat hotărârea din cauza Chacón Navas C-13/05 (Curtea a respins extinderea listei de 
motive protejate pentru a include „boala”) pentru a răspunde la prima întrebare. CJUE recunoaște 
existența principiului general al nediscriminării, însă remarcă faptul că lista exhaustivă a motivelor de 
discriminare din Articolul 1 al Directivei 2000/78/CE nu poate fi extinsă prin analogie. CJUE a 
reiterat și hotărârea din cauza Åkerberg Fransson C-617/10, indicând pe scurt neaplicabilitatea Cărții 
UE în această cauză, întrucât discriminarea pe motiv de obezitate nu intră în domeniul de aplicare al 
legislației UE. 

În Opinia sa, Avocatul General Jääskinen a declarat inaplicabilitatea Cartei din următoarele motive: 
 

 Clauza generală de nediscriminare din Articolul 10 din TFUE și baza legală a Articolului 19 
din TFUE nu se referă la obezitate; 

 Directivele privind egalitatea nu se referă nici ele la obezitate, iar faptul că această cauză 
privește un domeniu care intră în competența Uniunii (și anume, politica de angajare) „nu este 
un temei suficient pentru a concluziona că un stat membru (...) „pune în aplicare” dreptul 
Uniunii”. 

 
Așadar, chiar dacă lista motivelor de discriminare din Articolul 21 al Cartei UE este deschisă, nu 
există „o legătură de un anumit grad cu dreptul Uniunii” pentru a considera obezitatea ca motiv de 
discriminare de sine stătător în temeiul Cartei UE. 
 
Pentru a răspunde la cea de-a doua întrebare, CJUE a analizat dacă, în anumite circumstanțe, 
obezitatea ar putea să se încadreze în conceptul de dizabilitate dezvoltat în cauza HK Danmark C-
335/11 – „dizabilitatea” ca „limitare care rezultă în special din afecțiuni fizice, mentale sau psihice pe 
termen lung, care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea deplină și efectivă a 
persoanei în cauză la viața profesională în condiții de egalitate cu ceilalți lucrători” (Kaltoft, par. 53, 
citând HK Danmark, par. 38). CJUE este de acord cu Avocatul General Jääskinen că, în anumite 
circumstanțe, obezitatea poate împiedica participarea deplină și efectivă a anumitor persoane în viața 
profesională pe termen lung (și anume, dacă duce la probleme de mobilitate) și, în aceste cazuri, 
discriminarea pe motiv de obezitatea poate să se încadreze în conceptul UE de „discriminare pe motiv 
de dizabiliatte”. 

 

b. Dialog judiciar 

Cooperare verticală (instanța națională – CJUE) 
 
În această cauză, instanța națională a adresat CJUE întrebări preliminare pentru a stabili dacă 
discriminarea pe motive de obezitate intră în domeniul de aplicare al conceptului de discriminare din 
Cartă (și din alte legi UE, în speță TUE) sau, respectiv, de discriminare pe motiv de dizabilitate (în 
temeiul Directivei 2000/78/CE). 
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c. Impactul hotărârii CJUE 

CJUE a hotărât că: 

 legislația UE trebuie interpretată ca nestipulând un principiu general de 
nediscriminare pe motiv de obezitate ca atare cu privire la angajare și ocupație. 

 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă trebuie interpretată ca însemnând că obezitatea muncitorului 
reprezintă o „dizabilitate” în înțelesul acelei directive în care aceasta implică o 
limitare care rezultă îndeosebi din afecțiuni fizice, mentale sau psihice pe termen lung, 
care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea deplină și efectivă 
a persoanei în cauză la viața profesională în condiții de egalitate cu ceilalți lucrători. 
Instanța națională are obligația de a stabili dacă aceste condiții sunt întrunite în 
acțiunea principală. 

 În fața Tribunalului danez, sindicatul danez, în numele domnului Kaltoft, a pretins că 
obligațiile convenției internaționale (CNUDPH) includ drepturi fundamentale cu 
privire la antidiscriminare, inclusiv o interdicție împotriva discriminării pe motiv de 
obezitate. Aceste obligații din convenție pot fi executate de instanțele daneze, întrucât 
Danemarca a încorporat sau adoptat convențiile în cauză. Tribunalul danez nu a 
pronunțat încă o hotărâre. Hotărârea poate fi apelată ulterior de ambele părți în fața 
Înaltei Curți daneze. 

Efectul de propagare asupra celorlalte state membre UE: 

Belgia, Tribunalul pentru litigii de muncă /Tribunal du travail de Liège, 20.06.2016118 

Într-un email trimis la data de 21.02.2016, doamna B a răspuns solicitării domnului D pentru o 
slujbă ca instructor auto. Emailul conținea următoarele propoziții: „După interviul nostru și 
după ce m-am gândit cu atenție, din nefericire profilul dvs. fizic nu corespunde postului de 
instructor auto în afacerea mea. V-ați gândit vreodată să slăbiți? Cred ca acest fapt reprezintă 
un handicap în această profesie.” 

Conform Tribunalului pentru litigii de muncă, care a făcut referire la jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție (Cauza C-335/11, 11 aprilie 2013, Cauza HK Danmark C-354/13, 18 
decembrie 2014), obezitatea nu este un motiv de diferențiere interzis în aceeași măsură. 
Totuși, poate deveni o dizabilitate atunci când are ca rezultat o limitare care rezultă în mod 
deosebit din afecțiuni fizice, mentale sau psihice pe termen lung care, în interacțiune cu 
diferite bariere, poate împiedica participarea deplină și efectivă a persoanei în cauză la viața 
profesională în condiții de egalitate cu ceilalți lucrători. În cauza de față, domnul D. a fost 
tratat mai puțin favorabil decât altă persoană într-o situație similară, prin urmare distincția în 
cauză ar trebui privită ca discriminare directă. Cu privire la posibilul motiv de justificare, și 
anume cerința profesională esențială și determinantă, Tribunalul pentru litigii de muncă a 
indicat că doamna B. s-a bazat strict pe siguranța cursanților și a instructorilor auto, însă 
această justificare s-a bazat doar pe presupuneri teoretice și generale, doamna B. neputând să 
aplice concret această justificare în împrejurările cauzei. Mai mult, pârâta nu a furnizat 
amenajarea corespunzătoare (spre exemplu, examinând dacă domnul D. ar fi putut fi angajat 
doar pentru partea teoretică a lecțiilor). 

 

                                                        
118 Cauză disponibilă la http://unia.be/files/Documenten/2016_06_20_Trib._trav._Li%C3%A8ge.pdf  
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Fișa de caz nr. 9 – Curtea Constituțională (Ustavno sodišče RS), U-I-146/07, 13.11.2008 

 
 
Reclamantul contestă Articolul 102 din Legea privind procedura civilă (în continuare numită LPC), 
care reglementează dreptul participanților la proceduri de a utiliza limba lor în audieri și în alte părți 
orale ale procedurii.  Reclamantul susține că prevederea contestată este incompatibilă cu Constituția, 
deoarece nu reglementează dreptul persoanelor nevăzătoare la transcrieri Braille ale documentelor 
depuse în instanță și ale solicitărilor scrise ale părților și altor participanți la proceduri. 

CPA este incompatibilă cu Constituția deoarece nu reglementează explicit dreptul persoanelor 
nevăzătoare de a accesa liber documentele depuse în instanță și solicitările scrise ale părților și altor 
participanți la proceduri în Braille.119 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

2. Descrierea jurisprudenței 

Într-o procedură  din fața instanței civile, reclamantul a cerut o copie a reclamației și alte documente în 
Braille și a cerut ca cealaltă parte să acopere costurile. Instanța a respins solicitarea reclamantului pe 
motiv că Legea privind procedura civilă nu asigură nicio bază pe care instanța ar trebui să furnizeze 
unei persoane nevăzătoare copiile memoriilor în alfabet Braille. Reclamantul a solicitat apoi evaluarea 
constituționalității acestei legi de către Curtea Constituțională, pretinzând că persoanele nevăzătoare 
care introduc acțiuni în instanță se confruntă cu o discriminare indirectă. 
 
Curtea Constituțională stabilește că eșecul legiuitorului de a asigura persoanelor nevăzătoare 
amenajarea necesară și adecvată care le-ar permite acestora să-și exercite dreptul la tratament echitabil 
în proceduri civile în mod egal cu ceilalți este o imixtiune în dreptul lor la un tratament 
nediscriminatoriu (primul paragraf al Articolului 14 din Constituție). Instanța a analizat apoi că 
această imixtiune este admisibilă constituțional. O imixtiune în drepturile omului este permisă 
constituțional dacă se bazează pe un obiectiv permis constituțional, și anume motivat obiectiv, (cel de-
al treilea paragraf al Articolului 15 din Constituție) și dacă este în conformitate cu principiul general al 
proporționalității ca unul din principiile unui stat de drept (Articolul 2 din Constituție). 
 

                                                        
119  Pentru o versiune în limba engleză a hotărârii, consultați http://odlocitve.us-rs.si/en/odlocitev/AN03157?q=U-I-
146%2F07 
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Curtea Constituțională a stabilită că există o lacună juridică în reglementarea procedurilor civile care 
nu poate fi umplut și că există un asemenea deficit, încât umplerea acestui vid în anumite cazuri ar fi 
arbitrară, întrucât nu există niciun criteriu previzibil și fiabil din punct de vedere juridic care să indice 
cum se procedează în cazuri individuale. 
 
Din principiul nediscriminării (ca element fundamental al principiului egalității) stabilit în primul 
paragraf al Articolului 14 din Constituție decurge nu doar cerința de tratament egal formal, ci și de 
tratament egal de facto. Prin urmare, discriminarea directă și indirectă sunt ambele interzise 
constituțional. Discriminarea indirectă există dacă indivizilor și grupurilor sociale li se asigură formal 
drepturi egale sau un domeniul de aplicare egal al drepturilor și care, totuși, sunt într-o poziție de facto 
mai puțin favorabilă și sunt dezavantajate cu privire la exercitarea drepturilor lor sau îndeplinirea 
obligațiilor lor. Pentru a asigura tratamentul egal al acestor grupuri sociale sau indivizi dezavantajați 
(care sunt supuși unui dezavantaj deosebit din cauza unei împrejurări personale conform primului 
paragraf al Articolului 14 din Constituție), în anumite cazuri interzicerea discriminării poate implica și 
cerința de a face amenajările necesare și adecvate pentru a împiedica dezavantajarea acestor grupuri 
sau indivizi. Măsurile pozitive adoptate în acest sens nu implică imixtiunea cu principiul egalității, ci 
sunt destinate implementării acestuia. Prin urmare, omiterea sau respingerea amenajărilor necesare și 
adecvate în asemenea cazuri implică imixtiunea în dreptul la tratament egal (și anume, tratament 
nediscriminatoriu) conform primului paragraf din Articolul 14 din Constituție. Acest tratament inegal 
este permis constituțional doar dacă promovează testul strict de proporționalitate. În ciuda faptului că 
persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de vedere sunt, în mod obiectiv, un grup social dezavantajat, 
reglementările actuale de procedură civilă nu asigură prevederile necesare și adecvate care le-ar 
permite să-și exercite dreptul la tratament egal în proceduri (Articolul 22 din Constituție) în mod egal 
cu alții. Această omisiune a legiuitorului implică o imixitiune inadmisibilă constituțional în dreptul lor 
la tratament nediscriminatoriu.  
 

3. Analiză 

a. Rolul Cartei 

Curtea a citat Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care subliniază faptul că 
persoanelor cu dizabilități trebuie să li se asigure nu numai egalitatea formală (legală), ci și egalitatea 
de facto (de fond), care este menită să asigure oportunități egale și egalitatea rezultatelor pentru a 
elimina inegalitățile de facto. Primul paragraf din Articolul 21 al Cartei nu numai că subliniază că 
discriminarea pe motiv de dizabilitate este interzisă, însă Articolul 26 recunoaște și garantează în mod 
explicit dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri menite să le asigure independența, 
integrarea socială și profesională și participarea în viața comunității. 

b. Dialog judiciar 

Cooperare verticală (curtea constituțională – legislația UE) 

Întrucât aceasta este o chestiune de natură constituțională, Curtea Constituțională este foarte interesată 
să apeleze la surse externe și să se implice în interpretarea coerentă pentru a-și susține opinia. 
Legislația UE este utilizată pentru a demonstra că hotărârea sa reflectă o tendință globală. 

c. Căi de atac 

Adunarea Națională trebuie să remedieze inconsecvența stabilită într-o perioadă de un an de la 
publicarea acestei Hotărâri în Monitoriul Oficial al Republicii Slovenia.  

Până la remedierea inconsecvenței stabilite, instanțele din procedurile civile trebuie să asigure 
persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere, la cererea acestora, accesul la documentele depuse 
în instanță și solicitările scrise ale părților și alți participanți la proceduri într-o formă accesibilă 
acestora. Costurile solicitate în acest sens vor fi plătite din fondurile instanței.    
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Fișa de caz nr. 10 Curtea Constituțională din Spania, STC 198/2012, 6 noiembrie 2012120 

Constituția spaniolă permite căsătoriile între persoanele de același sex? 

1. Reprezentare pe axa temporală 

2. Descrierea jurisprudenței 

Codul Civil a fost modificat prin Legea 13/2005 pentru a permite căsătoriile între persoanele de 
același sex. Această lege a fost atacată în fața Curții Constituționale de mai mult de 50 de Deputați ai 
Partidului Popular. Reclamanții au susținut că recunoașterea căsătoriilor între persoanele de același sex 
se află în conflict, inter alia, cu Articolul 32 al Constituției Spaniole, care stabilește că bărbații și 
femeile au dreptul de a se căsători.  
Tribunal Constitucional din Spania a urmat o interpretare evolutivă a Constituției și a susținut că 
Articolul 32 al Constituției nu l-a împiedicat pe legislator să adopte o lege pentru a permite căsătoriile 
între persoanele de același sex 121 . Curtea a menționat faptul că recunoașterea căsătoriilor între 
persoanele de același sex a fost o opțiune legislativă sprijinită de principiul egalității, dar nu a reușit să 
își motiveze decizia referitoare la dreptul la nediscriminare pe baza orientării sexuale. 
Tribunal Constitucional a folosit o lege comparativă, prin trimiterea la legislația și deciziile instanței 
în alte țări. Tribunalul a făcut inițial trimitere la un precedent al Consiliului de Coroană doar pentru a 
împrumuta imaginea Constituției ca „arbore viu,”122 însă apoi a menționat utilizarea acestei analogii în 
hotărârea Curții Supreme din Canada cu privire la căsătoriile între persoanele de același sex, 123 
prezentând un efort comparativ clar folosit pentru a sprijini evaluarea punctului legal din fața sa. În 
mod similar, Tribunalul a introdus o prezentare generală completă a jurisidicțiilor care recunosc 
căsătoriile între persoanele de același sex, fie în conformitate cu legile acestora, fie ulterior unei 
decizii judecătorești (consultați trimiterea la Curtea Supremă din Massachusetts 124  și Curtea 
Constituțională din Slovenia).125 
De asemenea, Tribunal Constitucional a optat pentru o interpretare constantă a Articolului 32 al 
Constituției din perspectiva jurisprudenței CEDO. În cauza Schalk și Kopf c. Austriei, Curtea din 

                                                        
120 Această fișă de caz se bazează pe nota de caz din Manual privind principiul de nediscriminare pe motiv de vârstă, rasă, 
sex, dizabilitate și orientare sexuală, pag. 51-53, al Centrului pentru Cooperare Judiciară disponibil la adresa 
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Publications/Index.aspx   
121  Curtea Constituțională, STC 198/2012, 6 noiembrie 2012, disponibil la adresa 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23106. 
122 Consiliul de Coroană, Edwards c. A.G. Canada [1930] AC 123, 1 DLR 98 (PC). 
123 Trimiterea la Căsătoriile între Persoanele de același Sex, [2004] 3 S.C.R. 698, 2004 SCC 79. 
124  Goodridge c. Departamentului de Sănătate Publică, 798 N.E.2d 941 (Mass. 2003). 
125  Hotărârea judecătorească din 2 iulie 2009, Blažič și Kern c. Sloveniei U-I-425/06-10. 
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Strasbourg a formulat o interpretare evolutivă a Articolului 9 al Cartei Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, care nu se referă în mod explicit la bărbați și femei.  
 

3. Analiză 

a. Rolul Cartei 

Trebuie să se menționeze faptul că Tribunalul nu menționează aceste autorități ad abundantiam, ci ca 
dovadă decisivă care a susținut opinia Tribunalului că instituția căsătoriei ca uniune între un bărbat și 
o femeie dispare treptat.126 

În plus, Tribunalul repetă această exercitare atunci când revine asupra argumentării Legii 13/2005. 
Aceasta identifică scopul legii în „echivalarea dintre statutul juridic al persoanelor homosexuale și 
heterosexuale”, și evocă unele decizii ale CEDO, precum și Art. 21 al Cartei Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene ca dovadă că acest scop stă la baza unei tendințe generale. 
Jurisprudența Curții din Strasbourg este, de asemenea, menționată în mod repetat 127  pentru a 
demonstra faptul că statele beneficiază de o marjă largă de discreție în reglementarea posibilității de a 
extinde instituția căsătoriei la cuplurile de același sex.  

În mod semnificativ, cu această ocazie, Tribunalul menționează o cauză128 (privind discriminarea pe 
motiv de identitate sexuală), în care poziția sa cu privire la dreptul la tratament egal acordat părinților 
transsexuali a fost ulterior sancționată de Curtea din Strasbourg.129 

b. Dialog judiciar 

 vertical (curtea constituțională – CEDO; curtea constituțională – legislația UE) 

Legislația națională, inclusiv constituția, trebuie să fie interpretată în conformitate cu Convenția și 
obligațiile legislației UE. Din moment ce Spania deține instrumente constituționale privind drepturile 
fundamentale care aparțin sistemelor UE și CEDO, aceasta nu poate să le ignore conținutul și 
jurisprudența care rezultă din acestea, și, eventual, este obligată să le respecte, cel puțin prin obligația 
interpretării constante codificate în Art. 10(2) al Constituției. În mod interesant, Tribunalul 
menționează cauza Schalk c. Kopf, pe care și alte câteva instanțe naționale o prezintă drept exemplu în 
lipsa unei obligații de a recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex. În schimb, Tribunalul 
evidențiază pasajele în care CEDO recunoaște faptul că noțiunea de căsătorie nu se referă neapărat la o 
uniune heterosexuală. Alături de cauza Fretté și alte cauze asemănătoare, această hotărâre 
judecătorească servește drept scop pentru validarea conformității Legii 13/2005 cu Convenția, și 
apreciază efortul Tribunalului de a o încadra ca pe o exprimare normală a constituționalismului 
evolutiv, mai degrabă decât ca pe o extravaganță neconstituțională. 

 orizontal (curtea constituțională – instanțe străine). Legislația și jurisprudența străină pot 
furniza elemente folositoare pentru a consolida motivarea judiciară în cazurile constituționale. 
În acest caz, Curtea Supremă din Slovenia130, Curtea Supremă din Massachuttes,131 Consiliul 
de Coroană și Curtea Supremă din Canada. 

Acest caz este un prim exemplu al utilizării unei metode comparative de a îmbunătăți motivarea 
judiciară în adjudecarea drepturilor fundamentale. În mod interesant și oarecum diferit de celelalte 

                                                        
126  Consultați Fundamento nr. 9: „[studiul comparativ de mai sus] nos lleva a afirmar que la institución del matrimonio 
como unión entre dos personas independientemente de su orientación sexual se ha ido asentando, siendo prueba de ello la 
evolución verificada en Derecho comparado y en el Derecho europeo de los derechos humanos respecto de la consideración 
del matrimonio entre personas del mismo sexo.’ 
127  Începând cu cauza principală din 2002 Fretté c. Franței (Cererea nr. 36515/97). 
128  STC 176/2008, din 22 decembrie 2008. 
129  Consultați hotărârea judecătorească din 2010 în cauza P.V. c. Spaniei (Cererea Nr. 35159/09). 
130 Hotărârea judecătorească din 2 iulie 2009, Blažič și Kern c. Sloveniei U-I-425/06-10. 
131 Goodridge c. Departamentului de Sănătate Publică, 798 N.E.2d 941 (Mass. 2003). 
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cazuri din acest manual, această hotărâre judecătorească este un răspuns la contestarea prevederilor 
care stabilesc drepturile avansate ale persoanelor de același sex (în celelalte cazuri, procedurile își au 
de obicei originea în contestarea lipsei unor prevederi asemănătoare, sau invocări ale tratamentului 
egal de către membrii unui grup discriminat). Cu alte cuvinte, în acest exemplu, cauza reclamanților 
este construită pe presupunerea că tratamentul egal nu servește scopului egalității, din moment ce se 
referă la două situații care sunt atât de diferite, încât obiectivitatea ar impune ca legea să le trateze 
diferit. Fiind o chestiune de natură pur constituțională, Tribunalul dorește să apeleze la surse externe și 
să efectueze o analiză comparativă pentru a-și susține opinia. Utilizarea intensivă a exemplelor 
normative și judiciare din alte jurisdicții este orientată spre demonstrarea faptului că o tendință globală 
este în desfășurare, și că, prin urmare, stabilitatea constituțională a legii contestate nu intră în discuție.
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Fișa de caz nr. 11, Curtea Constituțională din Austria, Cauza B166/2013, 13 martie 2014 

 
Cauza se referă la un cuplu homosexual din Olanda care dorește să își reînnoiască jurămintele de 
nuntă în Tirol, Austria. 

1. Reprezentare pe axa temporală 

 

2. Descrierea jurisprudenței 

La data de 18 august 1998, reclamanții, doi bărbați de naționalitate olandeză, au încheiat un parteneriat 
înregistrat în Olanda, care a fost transformat în căsătorie prin legea din 11 iunie 2002. Timp de câțiva 
ani, cei doi reclamanți au locuit în Tirol. Deoarece se confruntau în mod constant cu incertitudini 
legate de posibilitatea în care căsătoria lor, care a fost oficiată în conformitate cu legislația din Olanda, 
este sau nu valabilă în Austria, reclamanții au solicitat reînnoirea jurămintelor de nuntă în Austria. 
Printr-o decizie finală a ultimei instanțe din 13 decembrie 2012, această cerere a fost respinsă de 
Landeshauptmann din Tirol. 
Landeshauptmann din Tirol a afirmat că, în conformitate cu legislația din Austria, cuplurile 
heterosexuale și homosexuale aparțin unor instituții juridice diferite, întrucât un parteneriat înregistrat 
ar putea să fie justificat de cuplurile homosexuale, iar o căsătorie era posibilă doar pentru cuplurile 
heterosexuale. În conformitate cu Secțiunea 16 a Legii Federale din 15 iunie 1978 privind Dreptul 
Internațional Privat, BGBl 34/1978, așa cum a fost modificată de Legea Federală, cerințele formale 
pentru încheierea legislației din Austria au fost stabilite în Austria. Respingerea cererii reclamanților 
privind reînnoirea jurămintelor de nuntă în Olanda reprezintă un motiv de apel. Autoritatea face 
referire la hotărârea judecătorească a Curții Europene a Drepturilor Omului din 24 iunie 2010 în cauza 
Schalk și Kopf, precum și concluziile Curții Constituționale VfSlg 19.492 / 2011. Din perspectiva 
acestor decizii, nu este evident că drepturile reclamanților au fost încălcate.  
În apelul lor la Curtea Constituțională, în baza Art. 144 B-VG, cei doi reclamanți motivează că decizia 
contestată încalcă drepturile garantate constituțional la tratament egal și nediscriminare pe motiv de 
sex și orientare sexuală. În concluzie, apelanții și-au bazat argumentele pe faptul că, în conformitate cu 
Articolul 13 al Ordonanței privind Implementarea și Completarea Legii pentru Unificarea Legii 
Dreptului și Arbitrajului pe Teritoriul Austriei și Regatului Reichului (Legea Matrimonială) din 27 
iulie 1938 , DRGBl. 1938, 923 (DVOEheG), aceștia au dreptul de a-și reînnoi jurămintele de nuntă în 
conformitate cu regulile aplicabile căsătoriei (și nu unui simplu parteneriat înregistrat) în caz de 
incertitudini cu privire la valabilitatea căsătoriei în Olanda. Prin respingerea cererii, reclamantul a 
discriminat între sexe și pe motive de orientare sexuală, subliniind faptul că noțiunea de căsătorie este 
disponibilă doar pentru cuplurile de sexe diferite în Austria. În special, acest lucru încalcă drepturile 
reclamanților care rezultă din interdicțiile relevante de discriminare, în special Art. 7 B-VG, Art. 14 în 
conjuncție cu Art. 8 al Convenției, și Art. 21. De asemenea, decizia autorității limitează capacitatea 
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reclamantului de a-și exercita dreptul în calitate de cetățean al Uniunii și dreptul la libera circulație în 
cadrul Uniunii Europene. Prin urmare, reclamanții au sugerat și faptul că respectiva chestiune legată 
de discriminarea nejustificată, interzisă prin Articolul 21 (1), trebuie să fie prezentată Curții de Justiție 
a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare în conformitate cu Articolul 267 al 
TFUE. 
 

3. Analiză 

Autoritățile austriece nu au permis reînnoirea jurămintelor de nuntă în Tirol, iar cuplul a susținut că 
drepturile constituționale garantate prin Articolele 8 și 14 ale Convenției și Articolul 21 al Cartei au 
fost încălcate prin această decizie. Cu privire la hotărârea anterioară132, în care Curtea Constituțională 
a decis că drepturile înscrise în Cartă pot fi prezentate Curții Constituționale ca drepturi garantate 
constituțional și că acestea vor fi utilizate ca nivel adecvat în domeniul competenței Cartei, Curtea a 
pus problema posibilității în care Articolul 21 al Cartei a fost aplicabil în prezenta cauză. Curtea a 
constatat că prevederile naționale ale legii privind căsătoria nu au ca scop implementarea legislației 
UE. Prin urmare, Curtea a decis că prevederile Cartei nu se aplică.133 
În decizia privind aplicabilitatea principiului nediscriminării (Articolul 21) al Cartei, Curtea 
Constituțională concluzionează cu o declarație ipotetică. Bazându-se pe jurisprudența CEDO, Curtea 
Constituțională concluzionează că, în cazul în care Carta s-ar aplica pentru cauza dată, rezultatul nu ar 
fi unul diferit. Așa cum a arătat CEDO în cauza Schalk și Kopf (Cauza 30141/04) – așa cum subliniază 
Curtea Constituțională – decizia privind posibilitatea în care cuplurile homosexuale trebuie să aibă 
același drept de acces la căsătorie ca și cuplurile heterosexuale presupune evaluarea dezvoltărilor 
sociale, care ar putea fi diferite în diferitele state membre ale UE. Revenind la legislația UE, Curtea 
afirmă: „Cu privire la chestiunea accesului la căsătorie pentru cuplurile de același sex, lipsește 
competența pentru Uniune; prin urmare, [Articolul 21 al Cartei] nu se opune faptului că cerințele care 
rezultă din interzicerea discriminării diferă de la un stat membru la altul, atâta timp cât – lucru care 
este valabil pentru cauza respectivă așa cum arată jurisprudența CEDO – înțelegerea și domeniul de 
aplicare al interzicerii discriminării corespund cu Art. 14 al Convenției [...].” 
 

a. Rolul Cartei 

Cererea cuplului, bazată pe clauza de nediscriminare (Articolul 21) a Cartei, a fost respinsă cu 
argumentul că respectiva prevedere națională privind nediscriminarea nu trebuie să fie conformă cu 
Articolul 21 al Cartei, deoarece nu are ca scop implementarea legislației Uniunii. În plus, prevederile 
naționale nu sunt incluse în domeniul de aplicare a directivelor UE privind egalitatea, astfel că „nu 
există nicio prevedere a legislației Uniunii care să fie specifică acestui domeniu sau care l-ar putea 
influența”. Prin urmare, a continuat Curtea Constituțională, normele Uniunii în cauza de față nu 
formulează obligații ale statelor membre, iar drepturile fundamentale ale Cartei nu se aplică referitor la 
normele naționale care determină această cauză. 

b. Dialog judiciar 

                                                        
132 Curtea Constituțională din Austria (Verfassungsgerichtshof Österreich), cauzele conexe U 466/11-18 U 1836/11-
13, VfSlg 19.632/2012, 14.3.2012 disponibile la adresa: 
https://www.vfgh.gv.at/cms/vfghsite/attachments/9/6/0/CH0006/CMS1353421369433/grundrechtecharta_englis
h_u466-11.pdf.  
133  Curtea Constituțională din Austria (Verfassungsgerichtshof Österreich), cauza B166/2013, 13.3.2014, disponibilă la 
adresa: www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Gesamtabfrage&Dokumentnummer=JFT_20140312_13B00166_00 
&ResultFunctionToken=4d6a6c54-02c0-443e-990d- 
5bdfadfd80bb&SearchInAsylGH=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=& 
SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&Sea 
rchInGemeinderecht=&SearchInJustiz=&SearchInBvwg=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblAuth=&S 
earchInLrBgld=&SearchInLrK=&SearchInLrNo=&SearchInLrOO=&SearchInLrSbg=&SearchInLrStmk=&SearchInLrT 
=&SearchInLrVbg=&SearchInLrW=&SearchInNormenliste=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInUbas=&Se 
archInUmse=&SearchInUvs=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeit=Undefined&ResultPa 
geSize=100&Suchworte=GRC. 
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 Orizontal (CEDO – Carta UE) 

Curtea Constituțională din Austria, amintind în mod expres obligația sa de interpretare constantă cu 
privire la jurisprudența CEDO și legislația UE, a menționat cu strictețe prevederile constituționale 
privind nediscriminarea, făcând referire la utilizarea de către CEDO a prevederilor Convenției și 
Cartei. 

 Cooperare verticală (Curtea Constituțională din Austria – CEDO – potențial CJUE) 

Cauza Schalk și Kopf c Austriei este un exemplu potrivit de efect de propagare: decizia făcea referire 
la Austria, dar a fost menționată și de judecătorii altor jurisdicții naționale. 
CEDO recunoaște libertatea de apreciere a statului în cauze precum Schalk și Kopf și felul în care 
diferite jurisdicții o pot utiliza în diferite moduri (comparați hotărârile judecătorești din Italia, Franța, 
Portugalia și Spania privind căsătoriile între persoanele de același sex). În mod interesant, existența 
unei marje de apreciere poate folosi drept apărare pentru măsura care, aparent, contrazice Convenția 
și, prin urmare, instanțele naționale trebuie să examineze această chestiune pentru a stabili 
conformitatea cu Convenția. 
 

a. Impactul deciziilor CJUE  

Rețineți faptul că CJUE nu acordă de obicei o marjă corespunzătoare de apreciere în mod similar 
hotărârilor judecătorești ale CEDO în cauza Schalk și Kopf. Din moment ce CJUE are jurisdicție 
asupra legislației UE, de obicei trebuie să se pronunțe cu privire la impactul și efectele legislației UE 
și, pentru a menține aplicarea uniformă a legislației UE, acordă statelor membre mai puțină 
libertate de acțiune.134 De exemplu, a susținut în cauza Römer faptul că o lege națională, care implică 
un tratament preferențial cu privire la pensie pentru pensionarii căsătoriți care și-au înregistrat 
parteneriatul cu o persoană de același sex, a reprezentat „o discriminare directă pe motiv de orientare 
sexuală deoarece, în conformitate cu legislația națională, partenerul se află într-o situație juridică și 
factuală comparabilă cu cea a unei persoane căsătorite în ceea ce privește pensia”.135 Cu toate acestea, 
rețineți faptul că această concluzie s-a bazat pe existența registrului parteneriatelor în Germania, lucru 
care a făcut ca situația partenerilor și cea a cuplurilor căsătorite să fie comparabile; CJUE nu a mers 
atât de departe încât să oblige toate statele să asigure această comparabilitate în baza legislației UE. 
Din contră, CJUE consideră că este obligația instanței naționale să stabliească dacă situațiile sunt 
comparabile (consultați cauza Maruko 136 ) și reglementează doar efectul juridic în cazul în care 
răspunsul este pozitiv (ex. că nu există nicio discriminare). 

În alte țări, au avut loc exercitări similare. 

 

                                                        
134 Cauza C-399/11 Stefano Melloni c Ministerio Fiscal, hotărârea judecătorească din 26 februarie 2013. 
135 Cauza C-147/08 Jürgen Römer c Freie und Hansestadt Hamburg [2011] RCE I-3591. 
136 Cauza C-267/06, Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Btihnen [2008] RCE I-1757. CJUE a constatat că 
este discriminator să se aplice tratamente diferite persoanelor aflate în situații comparabile (în această cauză, un bărbat a 
căutat să obțină pensie de urmaș acordată în conformitate cu planul contributiv la care era înregistrat partenerul său, după 
decesul acestuia din urmă), însă, în cele din urmă, a lăsat la latitudinea instanțelor naționale să decidă dacă situația urmașului 
dintr-un cuplu de persoane de același sex este comparabilă cu cea a unei persoane văduve dintr-un cuplu căsătorit. 
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Fișa de caz nr. 12, Asma Bougnaoui, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului (ADDH) 
c Micropole Univers S, C-188/15  

 
  
Intervine ADDH  

Conseil de prud’hommes (Tribunalul Muncii), Paris, 4 mai 2011,  

Cour d’appel de Paris (Curtea de Apel, Paris), 18 aprilie 2013, 

Cour de cassation (Curtea de casație), 9 aprilie 2015 
 

1. Reprezentare pe axa temporală  

 

2. Descrierea jurisdicției 

 
Cauza urmărește un litigiu anterior la nivel intern (cel mai recent, Curtea de casație, ședință 
plenară, 25 iunie 2014, ordinul Nr. 13-28.845 (cauza „Baby Loup”), precum și în fața Curții 
Europene a Drepturilor Omului – în special cauza S.A.S. c. Franței, și cauza Ebrahimian c. 
Franței. 

Aceasta este prima trimitere preliminară care atacă abordarea Franței privind portul religios – 
în special cel al femeilor musulmane – manifestată printr-o interdicție generală. Cu toate 
acestea, fiind diferită de contestațiile anterioare în contextul angajării, această cauză se referă 
la impactul acestei interdicții, bazate în aparență pe principiile laicității în sectorul privat, nu 
în cel public, unde neutralitatea statului are o pondere mai mare. 

3. Analiză  

 
Dra Asma Bougnaoui a fost angajată în calitate de inginer proiectant de Micropole SA, o 
societate descrisă în ordonanța de trimitere ca având specializare în consiliere, inginerie și 
formare specializată pentru dezvoltarea și integrarea soluțiilor decizionale. Înainte de a se 
angaja la această societate, și-a finalizat studiile de formare în cadrul acesteia. Contractul său 
de muncă încheiat cu Micropole a început la data de 15 iulie 2008.  
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La data de 15 iunie 2009, a fost chemată la un interviu preliminar cu privire la o posibilă 
disponibilizare și, ulterior, a fost disponibilizată printr-o scrisoare la data de 22 iunie 2009. 
Scrisoarea de disponibilizare menționa că, atunci când a fost angajată, a fost informată cu 
privire la faptul că nu are voie să poarte văl în toate circumstanțele. „V-am solicitat să lucrați 
pentru clientul Groupama, pe data de 15 mai, la sediul acestuia din Toulouse. În urma 
prestării acestor servicii, clientul ne-a spus că purtarea vălului, pe care, de altfel, îl purtați în 
fiecare zi, i-a deranjat pe câțiva dintre angajații acestuia. Clientul a solicitat, de asemenea, ca 
„data viitoare să nu mai poarte vălul”. Micropole a reziliat contractul de muncă al Drei 
Bouganoui și, dat fiind faptul că incapacitatea de a lucra în timpul perioadei de preaviz i-a 
fost atribuită dânsei, nu a primit salariu pe perioada de preaviz. 

În noiembrie 2009, Dra Bougnaoui a atacat decizia privind disponibilizarea sa în fața Conseil 
de prud’hommes (Tribunalul Muncii), Paris, susținând faptul că a fost vorba despre un act 
discriminatoriu bazat pe convingerile sale religioase. Association de défense des droits de 
l’homme (Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului; „ADDH”) a intervenit în mod 
voluntar în cadrul acestor proceduri. Prin hotărârea judecătorească din 4 mai 2011, tribunalul 
respectiv a susținut că disponibilizarea a fost bine întemeiată pe un motiv real și serios, a 
decis ca societatea Micropole să plătească despăgubiri Drei Bougnaoui cu suma de 8.378,78 
EUR pentru perioada de preaviz și a respins celelalte cereri pe fond ale acesteia. 

În urma apelului Drei Bougnaoui și a apelului incident al Micropole, Cour d’appel de Paris 
(Curtea de Apel, Paris) a sprijinit hotărârea judecătorească a Tribunalului Muncii prin 
hotărârea judecătorească din data de 18 aprilie 2013.  

Dra Bougnaoui a introdus o acțiune împotriva acestei hotărâri în fața instanței de trimitere, 
care a făcut referire la următoarea întrebare a Curții de Justiție în conformitate cu Articolul 
267 al TFUE: „Dispozițiile Articolului 4(1) din [Directiva 2000/78] trebuie interpretate în 
sensul că reprezintă o cerință profesională esențială și determinantă, având în vedere natura 
unei activități profesionale sau condițiile de exercitare a acesteia, dorința clientului unei 
societăți de consultanță în informatică potrivit căreia prestările de servicii informatice oferite 
de această societate să nu mai fie asigurate de o salariată, inginer proiectant, care poartă văl 
islamic?” 
 
Opinia se bazează pe Convenție, pe TUE, pe Cartă și pe Directiva privind Egalitatea în 
Muncă – în această ordine. Aceasta discută despre jurisprudența comparativă și jurisprudența 
curții din Strasbourg în detaliu. 
Carta este invocată pentru a permite analogia cu jurisprudența Convenției. Articolul 52(3) este 
menționat pentru a justifica „trecerea la un nivel superior” de la protecția disponibilă în 
conformitate cu Convenția. Această utilizare a Cartei și evidențierea ocupării forței de muncă 
în sectorul privat permit opiniei să contracareze argumentele pe baza dreptului de a menține 
identitățile constituționale naționale, așa cum se înscrie în Articolul 4(2) al TUE. 
Așa cum a discutat Avocatul General Maduro în cauza Coleman, principiul 
general/fundamental al nediscriminării se bazează pe demnitate individuală și autonomie, în 
conformitate cu care persoanele au demnitate egală și dreptul de a face alegeri individuale 
nelimitate de caracteristici personale, inclusiv religie. 
Există anumite părți nenegociabile ale religiei, care este o caracteristică imuabilă, la fel ca și 
sexul, rasa sau originea etnică, etc. Cauza nu se referă la prozelitism, care nu este inclus în 
protecția asigurată de jurisprudența Convenției, și nici la protecția împotriva discriminării pe 
motiv de sex, întrucât practica atacată, și anume purtarea vălului islamic, rezultă din libera 
alegere (analogia cu SAS c Franței). Aceasta se referă mai degrabă la manifestarea religiei, 
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care trebuie, pe cât de mult posibil, să fie integrată printr-un consens între angajator și angajat 
– cu privire la care există câteva exemple în opinie. 
Interdicția în practică reprezintă discriminare directă pe motiv de religie, împotriva căreia sunt 
disponibile puține justificări în conformitate cu legislația UE (spre deosebire de jurisprudența 
CEDO, motiv pentru care este important ca aceasta din urmă să nu se bazeze pe 
nediscriminare ca principiu fundamental). În conformitate cu Articolul 4(1), circumstanțele 
specifice nu prezintă cerința profesională esențială de a nu purta văl. Alte justificări nu sunt 
aplicabile. 
Libertatea de a desfășura o activitate comercială, prin interpretare restrânsă, poate oferi o 
justificare dacă un cod vestimentar neutru s-ar aplica la locul de muncă pentru toți angajații în 
mod proporțional. 
CJUE: o cerință care nu este dictată în mod obiectiv, ci, mai degrabă, rezultă din așteptările 
subiective ale angajatorului cu privire la o angajată referitor la vestimentația acesteia atunci 
când interacționează cu un client nu se califică drept o cerință profesională esențială și 
determinantă. Vestimentația include și vălul islamic (alineatele 41-41.). 
 

c. Rolul Cartei 

 

Opinia AG: Articolul 10 (libertatea religioasă), 16, (libertatea de a desfășura o activitate 
comercială) și 21 (nediscriminarea) sunt discutate. Articolul 16 nu reprezintă un principiu 
absolut, iar Articolul 10 permite derogările/excepțiile. Articolul 16 nu poate să servească 
drept mijloc de extindere a domeniului de aplicare a cerinței profesionale esențiale și 
determinante (Articolul 4(1) al Directivei privind Egalitatea în Muncă), dat fiind principiul 
nediscriminării din Articolul 21. 
CJUE: conceptul de religie, cu toate că nu este definit în Articolul 1 al Directivei privind 
Egalitatea în Muncă, trebuie să fie interpretat ca și cum include atât forum internum, cât și 
forum externum, ex. dreptul de a avea convingeri și de a-și manifesta credința religioasă. 

Opinia AG: Funcția nediscriminării diferă în conformitate cu două regimuri juridice și, prin 
urmare, și în conformitate cu Convenția și Carta. Bazându-se pe cauza Coleman, Avocatul 
General Sharpton explică faptul că nediscriminarea este un principiu general al legislației UE, 
în timp ce Articolul 14 are doar un rol auxiliar în conformitate cu Convenția. 
CJUE: dreptul la religie este recunoscut atât în Cartă, cât și în Convenție, sensul și domeniul 
lor de aplicare este același, acesta fiind unul larg. 

AG: interpretarea teleologică, comparativă și doctrinară a jurisprudenței naționale cu referire 
la vălul islamic, interpretarea critică a jurisprudenței CEDO în vederea asigurării protecției în 
conformitate cu legislația UE, prin respectarea Articolului 52(3) al Cartei.  
CJUE: prin invocarea cauzei Achbita, Curtea face referire la jurisprudența CEDO în manieră 
restrictivă 

  

d. Dialog judiciar  

 Orizontal (CEDO – Carta UE) 

 

Avocatul General Sharpton propune o analiză comparativă a cadrelor interpretative cu privire 
la vălul islamic și identifică abordări bazate pe restricție (asupra libertății religioase) și 
nediscriminare. De asemenea, aceasta observă o schimbare în jurisprudența CEDO: 1. 
diferența dintre angajații din sectorul public și cei din sectorul privat, 2. prozelitismul nu este 
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sprijinit, 3. libertatea de a schimba locul de muncă nu trebuie să aibă ca rezultat lipsa 
constatării unei încălcări. Doamna Avocat observă, de asemenea, o aplicare neuniformă a 
Articolului 14. O parte importantă a analizei avocatului pune accentul pe alte state membre în 
afară de Franța și Belgia, în care nu se impune interdicția generală, însă principiul laicității nu 
este un principiu fondator, iar neutralitatea statului are interpretări diverse. 

Doamna Avocat General Sharpston face trimitere la Articolul 4(2) al TUE, Articolele 10, 16 
și 21 ale CDFUE și la o gamă largă de jurisprudențe cu privire la toate motivele de 
discriminare, probabil cea mai importantă cauză fiind Coleman. CJUE face trimitere la cauza 
Achbita, C-157/15. Cu privire la cerințele profesionale esențiale și determinante: cauzele 
Wolf, C-229/08, Prigge, C-447/09, Vital Perez, C-416/13 și Salaberria Sorondo, C-258/15 

 Cooperare verticală (curtea de casație – CEDO – potențial CJUE) 

 
Ca urmare a hotărârii judecătorești din controversata cauză Baby Loup (ședința plenară a 
Curții de casație din 25 iunie 2014, ordinul Nr. 13-28.845), prin ședința plenară a curții de 
casație, precum și ca urmare a hotărârii judecătorești a CEDO în cauza SAS c Franței, prima 
caută să facă o diferență între protecție și interdicțiile generale în contextul ocupării forței de 
muncă în sectorul privat. Curtea de casație a invocat cauza Feryn, C-54/07. 
 

b. Impactul deciziilor CJUE 

 

Prin echilibrarea abordării mai restrictive în cauza Achbita, hotărârea judecătorească lasă loc integrării 
nevoilor minorităților religioase la locul de muncă în sfera privată. 
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Fișa cazului nr. 13 – Achbita împotriva G4S Secure Solutions, Cauza C-157/15: Cerere de 
pronunțare a unei hotărâri preliminare din partea Hof van Cassatie (Belgia), depusă la 3 
aprilie 2015. 

 

 

Articolul 2(2)(a) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 ar trebui 
interpretat în sensul că interzicerea purtării vălului la locul de muncă pentru femeile de religie 
musulmană nu constituie discriminare directă atunci când regulamentul angajatorului 
interzice tuturor angajaților să poarte însemne vizibile ale credinței politice, filosofice și 
religioase la locul de muncă?  

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței137  

La data de 12 iunie 2006, dna Achbita, recepționistă, a fost concediată de G4S Secure 
Solutions, angajatorul ei, din cauza purtării vălului islamic. Acest comportament a fost 
considerat de angajatorul ei drept incompatibil cu principiul neutralității companiei și, în 
special, cu regula companiei conform căreia „angajaților li se interzice să poarte la locul 
de muncă orice însemne vizibile ale credințelor lor politice, filosofice sau religioase și/sau 
să exprime orice ritual care rezultă din acestea”. În mod interesant, regula internă a 
neutralității religioase și filozofice a fost modificată.   
Dna Achbita, împreună cu Centrul Belgian pentru Oportunități Egale și Combaterea 
Rasismului, a contestat fără succes concedierea ei în cadrul Curții pentru Litigii de Muncă 
(Anvers) și Curții Superioare pentru Litigii de Muncă (în apel). Curtea de Casație belgiană 
a trimis hotărârea preliminară la Curtea de Justiție.138 

                                                        
137 Cauza C-157/15: Cerere de hotârâre preliminară de la Hof van Cassatie (Belgia) depusă la data de 3 aprili 2015, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CN0157  
138 În Arbeidsrechtbank Tongeren, Joyce V. O. D. B v. R. B. NV, Nr. 11/2142/A, 2 ianuarie 2013, o Curte pentru Litigii de 
Muncă din Belgia a dispus că o cerință generală a unui angajator ca angajații săi să nu poarte simboluri religioase nu 
reprezintă o cerință profesională reală conform definiției Legii împotriva discriminării. 
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Avocatul General Kokott a opinat că această cauză ar putea reprezenta discriminare 
indirectă pe motive religioase, nu discriminare directă și că în cauza de față este 
justificată, luând în calcul regula de neutralitate a companiei și libertarea desfășurării unei 
activități comerciale. 

CJUE a fost de acord cu clasificarea discriminării indirecte și a constatat că regulamentul 
intern poate fi indirect discriminatoriu pe baza „unei anumite religii” dacă nu este justificat în 
mod obiectiv, ceea ce trebuie să constate instanța de trimitere.  

3. Analiză 

În Opinia sa, pronunțată la 31 mai 2016, Avocatul General Kokott a considerat că:  
 
„1)     Situația în care unei lucrătoare de religie musulmană i se interzice să poarte un văl 
islamic la locul de muncă, nu reprezintă o discriminare directă pe motiv de apartenență 
religioasă în sensul Articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2000/78/CE, atunci 
când această interdicție se bazează pe o regulă internă privind interdicția de a purta la 
locul de muncă semne exterioare care exprimă o convingere politică, filozofică și 
religioasă, iar nu pe stereotipuri sau prejudecăți împotriva unei religii sau a anumitor 
religii sau împotriva convingerilor religioase în general. Cu toate acestea, interdicția în 
discuție poate produce o discriminare indirectă pe motive de apartenență religioasă în 
conformitate cu Articolul 2 alineatul (2) litera (b) din directiva menționată. 
2)      O asemenea discriminare poate fi justificată, pentru a impune o politică de 
neutralitate religioasă și ideologică urmărită de angajator, în măsura în care astfel se 
respectă principiul proporționalității. 
În acest context, trebuie să se țină seama de: 
–        dimensiunea și vizibilitatea semnului care exprimă convingerea religioasă; 
–        natura activității lucrătoarei; 
–        contextul în care trebuie să exercite această activitate, precum și 
–        identitatea națională a statului membru respectiv.” 
 
Avocatul General Kokott s-a mai referit și la Articolul 10 (libertatea religioasă) și 16 
(libertatea de a exercita o activitate comercială) din Cartă pentru a interpreta anumite 
concepte stipulate de Directivă (mai exact, conceptul discriminării directe și indirecte, pe 
de o parte, și posibilele motive pentru justificarea unei discriminări indirecte, pe de altă 
parte. 
 
CJUE argumentează că dreptul de a exercita o activitate comercială stipulat în Articolul 
16 din Cartă include dorința unui angajator de a proiecta o imagine de neutralitate față de 
clienți. Întemeindu-se pe hotărârea din cauza Eweida și alții împotriva Regatului Unit 
(par. 94.) CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, susține că libertatea religioasă poate fi 
restricționată în urmărirea acestei dorințe/acestui obiectiv, dacă neutralitatea este urmărită 
într-o manieră constantă și sistemică (Hartlauer, C-169/07 și Petersen, C-341/08).  
Conform indicațiilor comentatorilor, totuși, CEDO nu a considerat că politica de 
neutralitate a societății private era proporțională în cauza Eweida (strasbourgobservers, 
Chaib, S. O. și David, V.). Mai mult, CJUE nu a echilibrat libertatea de a exercita o 
activitate comercială cu dreptul la religie al doamnei Achbita, care reprezintă testul 
utilizat de CEDO (Jolly, S.). În cele din urmă, subliniază că CJUE nu a luat în calcul 
faptul că consiliul de administrație al societății a modificat reglementările de lucru în 
sensul interzicerii purtării simbolurilor vizibile religioase, etc. ca urmare a faptului că 
doamna Achbita a continuat să poarte vălul în timpul programului de lucru (Lahuerta, S. 
B.). 
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Chaib și David indică corect faptul că o reglementare internă bazată pe convingeri 
religioase și filosofice nu poate fi privită ca fiind aparent neutră în ceea ce privește religia. 
McCrea indică dificultatea luării unei hotărâri în această cauză, având în vedere contextul 
politic și felicită CJUE pentru tratarea cu multă atenție a unui subiect extrem de delicat, în 
special prin acordarea dreptului de a lua o hotărâre finală instanței naționale în lumina 
faptelor. 

 

a. Rolul Cartei 

 
A permis o definiție mai largă a dreptului la religie identic cu cel din Convenție. A deschis legislația 
UE împotriva discriminării la contestații prin libertatea contractuală ca parte a libertății de a exercita o 
activitate comercială. Domeniul de aplicare integral al celei din urmă nu a fost însă conturat. 

 
b. Dialog judiciar 

 Orizontal (CEDO – Carta UE) 

 

CJUE: dreptul la religie este recunoscut atât în Cartă, cât și în Convenție, înțelesul și 
domeniul lor de aplicare fiind larg și identic. Conceptul de religie, deși nu este definit în 
Articolul 1 din Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă, ar trebui interpretat ca acoperind atât forum internum and 
externum, și anume dreptul de a avea o credință și de a manifesta credință religioasă. Făcând 
referire la Eweida și alții împotriva Regatului Unit, CJUE a susținut că libertatea de a exercita 
o activitate comercială poate restricționa dreptul la religie. Totuși, nu a desfășurat în mod 
adecvat testul de proporționalitate și a ajuns la o altă concluzie decât CEDO. În mod 
important, hotărârea asigură o interpretare restrictivă a Directivei privind egalitatea de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă care contrazice 
poziția organismului pentru egalitate care a intervenit (UNIA), precum și a statului belgian. 
 

 Cooperare verticală 

 
Trimitere preliminară. Rămâne de văzut cum va reacționa instanța de trimitere, deoarece CJUE a lăsat 
o mare libertate de apreciere, în special în ceea ce privește evaluarea faptelor. 
 

c. Impactul hotărârilor CJUE 

 

Este o hotărâre extrem de dezbătută, al cărei impact va depinde în foarte mare măsură de abordările 
instanțelor superioare naționale. Esența criticii este că, în ciuda disponibilității statului membru de a 
nu permite acest tip de discriminare religioasă, CJUE a arătat un prea mare respect chiar instanței 
naționale care a făcut trimiterea preliminară pentru a obține legitimarea pentru furnizarea protecției 
naționale. Mai important, totuși, este faptul că hotărârea are deficiențe doctrinare din două puncte de 
vedere. În primul rând, într-o situație clară de discriminare directă a stabilit discriminarea indirectă pe 
motiv religios fără a desfășura în mod adecvat testul de proporționalitate. În al doilea rând, se permite 
libertatea de a executa o activitate comercială pentru a funcționa ca o restricție a interdicției de 
discriminare, fără a defini în mod real acest drept. Aceasta reprezintă o amenințare clară pentru 
întreaga legislație UE împotriva discriminării, și anume pe alte motive și în alte domenii.  
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Fișa de caz nr. 14 – Curtea Supremă din Ungaria, Kfv.III.37.848/2014/6, 29 octombrie 2014 

 

După ce o adolescentă a fost ucisă în Kiskunlacháza, primarul localității a instigat la o atitudine de 
discriminare a romilor prin diferite acte de vorbire. Comitetul Helsinki din Ungaria, în calitate de 
reclamant actio popularis, a formulat o plângere împotriva acestuia cu Autoritatea pentru Tratament 
Egal (denumită în continuare „ATE”). În urma unui lung proces, Curtea Supremă a susținut decizia 
ATE conform căreia primarul se făcea răspunzător de hărțuirea unui membru al minorității naționale 
rome, și a dispus publicarea deciziei. 

În această cauză, publicarea deciziei face parte dintr-o serie de căi de atac care consolidează ideea că 
sancționarea discursurilor instigatoare la ură implică transmiterea unui mesaj puternic către 
comunitate, și anume acela de a nu tolera comportamentul discriminatoriu și de a preveni escaladarea 
conflictului. 

Definiția hărțuirii, domeniul de aplicare personal și material al Legii privind Tratamentul Egal, 
limitările discursului liber, publicarea deciziei ca și cale de atac. 

 

1. Reprezentare pe axa temporală 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței 

La data de 28 noiembrie 2008, după ce o adolescentă a fost ucisă, guvernul local a convocat o 
ședință în care primarul a declarat că au fost „destule cazuri de violență din partea romilor... 
noi încă reprezentăm majoritatea.” 
 
În ediția din martie 2009 a ziarului local, acesta a publicat un articol în care a făcut aluzie la 
faptul că guvernul este responsabil pentru discuțiile continue despre rasism în fața actelor 
criminale brutale care erau tot mai numeroase, comise, în mod evident, de romi. „Din 
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nefericire, trebuie să afirmăm că rasismul deschis și instituțional din Kiskunlacháza îi 
afectează pe cetățenii maghiari. Nu putem tolera faptul că anumiți indivizi, sub pretextul 
existenței minorităților, pot avea acces la mai multe drepturi decât societatea majoritară.” 
 
În ediția din octombrie, primarul a publicat o scrisoare deschisă adresată Prim-Ministrului, 
solicitându-i acestuia să interzică trupele paramilitare de țigani în același fel în care guvernul 
acestuia a interzis Garda Maghiară - o organizație paramilitară rasistă și extremistă înființată 
de liderul partidului de extremă dreapta. 
 
La data de 19 octombrie 2009, Comitetul Helsinki din Ungaria – intervenind de partea ATE în fața 
instanțelor – a formulat o plângere cu aceasta din urmă, susținând că primarul a comis un act de 
hărțuire. 
La data de 19 ianuarie 2010, ATE a adoptat o decizie administrativă în care a stabilit că 
comportamentul primarului a avut ca rezultat hărțuirea membrilor minorității rome. 

În hotărârea judecătorească Nr. 8.K.31.232/2010/3, Instanța Capitalei (Fővárosi Bíróság) a constatat 
că decizia administrativă este nulă și neavenită și a obligat ATE să repete procedurile. Curtea 
Supremă, în esență, a susținut această hotărâre în decizia Nr. Kfv.III.39.302/2010/8. În timp ce a fost 
de acord cu faptul că domeniul personal de aplicare a ATE îl include pe primar într-o anumită cauză, 
Curtea Supremă a instruit ATE să investigheze posibilitatea în care acțiunile acestuia reprezintă o 
relație juridică inclusă în domeniul material de aplicare a Legii. S-a observat că este necesară 
examinarea posibilității în care definiția hărțuirii interzisă în conformitate cu Articolul 10 alineatul 1 
include cazurile în care nu numai o persoană, ci un grup de persoane a fost supus acestui tratament – 
reținând faptul că Legea menționează în mod specific grupurile în anumite prevederi, dar nu și în 
legătură cu hărțuirea. 
La data de 20 aprilie 2012, ATE a stabilit din nou că primarul se face răspunzător de hărțuirea 
persoanelor membre ale minorității rome. Aceasta a impus o dispoziție prohibitivă și a dispus 
publicarea deciziei pe pagina sa de internet pentru o perioadă de 60 de zile. 
Instanța Capitalei a constatat că decizia este nulă și neavenită cu privire la hotărârea judecătorească 
Nr.12.K.31.431/2012/9. Cu toate acestea, Curtea Supremă a infirmat acest verdict în hotărârea sa Nr. 
Kfv.III.37.773/2012/6 și a dispus rejudecarea cauzei în urma faptului că Instanța Capitalei nu a 
exprimat motivele concluziilor sale, afirmând că interzicerea hărțuirii nu este valabilă și pentru 
grupuri. 
În urma rejudecării, Tribunalul Administrativ și de Ocupare a Forței de Muncă din Capitală (Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) a respins cererea primarului și a susținut decizia administrativă 
cu referire la, inter alia, hotărârea judecătorească a CJUE în cauza Firma Feryn și hotărârea 
judecătorească a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Feret c Belgiei. 
Comentariul anexat Legii sprijină, de asemenea, concluziile referitoare la hărțuire în care victima este 
un grup, mai degrabă decât o persoană. Această interpretare teleologică este susținută de hotărârea 
CJUE în cauza Feryn. 
Primarul a solicitat o evaluare judiciară în fața Curții Supreme, susținând că declarațiile sale nu 
reprezintă o relație juridică în conformitate cu Legea, că hărțuirea poate să fie direcționată doar către o 
persoană, iar Comentariul nu poate servi drept bază legală deopotrivă cu actul juridic pe care hotărârea 
judecătorească din cauza Feryn nu îl poate invoca.  
În conformitate cu hotărârea judecătorească Nr. Kfv.V.35.460/2011/5, practica judiciară generală este 
cea conform căreia, odată ce instanța inferioară este instruită să judece din nou o cauză, trebuie să 
urmeze și instrucțiunile furnizate pentru rejudecare. Acestea au fost urmate în prezenta cauză. S-a 
concluzionat în mod corect faptul că cererea primarului inculpat este nefondată. Mai devreme, Curtea 
Supremă a stabilit faptul că situația primarului este inclusă în domeniul personal de aplicare a Legii. 
Curtea Supremă este de acord cu ATE cu privire la comportamentul acestuia în cauza prezentă care 
este inclus și în domeniul material de aplicare a Legii. 
Definiția hărțuirii în conformitate cu Legea nu poate decurge din interpretarea sau analogia cu 
definițiile din dreptul penal și civil, deoarece domeniile de aplicare personale și materiale sunt diverse. 
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În afară de interpretarea lingvistică strictă favorizată de către reclamant, Legea trebuie, de asemenea, 
să fie examinată prin interpretare telelologică și doctrinară. Niciunei Legi nu i se poate atribui un sens 
care este contrar scopului acesteia. În această privință, este relevant faptul că Legea privind 
Tratamentul Egal în conformitate cu Articolul 1 stabilește interzicerea discriminării împotriva 
persoanelor, precum și împotriva grupurilor de persoane. În plus, Articolul IX alineatul 5 al Legii 
Fundamentale reduce libertatea de exprimare dacă acesta are ca scop nerespectarea unei comunități 
naționale, etnice sau rasiale. Limitarea protecției în conformitate cu Legea la o singură persoană în 
cazul hărțuirii ar fi contrară principiilor fundamentale exprimate în Lege. Astfel, la data de 29 
octombrie 2014 Curtea Supremă a susținut hotărârea definitivă. 
În urma unui lung proces, Curtea Supremă a susținut decizia ATE în care s-a constatat că primarul se 
face răspunzător de hărțuire împotriva unui membru al minorității naționale rome și a dispus 
publicarea acestei decizii.  

3. Analiză 

a. Rolul Cartei 

Deși Curtea Supremă nu a menționat Carta, aceasta s-a bazat pe Legea privind Tratamentul Egal care 
transpune nu numai directivele privind anti-discriminarea, ci și directivele privind discriminarea pe 
motiv de sex în legislația din Ungaria. În plus, s-a bazat pe Articolul IX al Legii Fundamentale care – 
la fel ca și Carta – protejează discursul liber.139 

b. Dialog judiciar 

 

Cooperare verticală (instanțele naționale – CJUE) 

 

Ambele instanțe inferioare au utilizat în mod strategic interpretarea constantă. Curtea Supremă a 
convenit cu instanța inferioară să se bazeze pe cauza Feryn140, în principal pentru a asigura protecție 
judiciară pentru o plângere colectivă referitoare la un act de vorbire. 
 

În plus, s-a bazat pe cauza Feret c Belgiei141 pentru a oferi o interpretare a prevederii constituționale 
privind discursul liber într-o manieră care o limitează cu privire la discursul instigator la ură pe motive 
de origine rasială sau etnică. 

 

c. Căi de atac 

Este cu precădere interesant faptul că publicarea deciziei face parte dintr-o serie de căi de atac 
care consolidează ideea că sancționarea discursurilor instigatoare la ură implică transmiterea 
unui mesaj puternic către comunitate, și anume acela de a nu tolera comportamentul 
discriminatoriu și de a preveni escaladarea conflictului. 

 

                                                        
139 Legea Nr. CXXV din 2003 privind tratamentul egal și promovarea egalității de șanse, în special Articolele 1, 4, 7, 8, 10 
alineatul 1 și Articolul IX alineatul 5 al Legii Fundamentale 
140 Cauza C-54/07 Firma Feryn 
Hotărârea judecătorească a Curții Europene a Drepturilor Omului (a doua secțiune) 
141 Féret c. Belgiei, Cererea nr. 15615/07 din 16 iulie 2009 
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Fișa de caz nr. 15 – Cauza C81/12 Asociaţia ACCEPT împotriva Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării142 

 

Poate declarația altei persoane în afară de angajator să reprezinte discriminare în temeiul Directivei 
2000/78?  

Dacă da, este echitabilă inversarea sarcinii probei? 

1. Reprezentarea pe axa temporală 

 

 

2. Descrierea jurisprudenței 

Conflictul a apărut din declarații publice cu caracter homofob emise de domnul Becali, un fost 
acționar al clubului de fotbal FC Steaua București, cu privire la orientarea sexuală a unui jucător de 
fotbal bulgar pe care echipa se gândea să-l contracteze. Domnul Becali a declarat că, deoarece erau 
zvonuri că jucătorul era homosexual, nu l-ar primi în echipa sa viitoare, deoarece ar prefera ca echipa 
să fie desființată sau alcătuită din jucători juniori decât să cuprindă fotbaliști homosexuali. Clubul nu 
s-a distanțat niciodată de declarațiile domnului Becali. Din contră, avocatul reprezentant a admis 
public că Clubul împărtășește părerea domnului Becali. În decembrie 2010, Asociația ACCEPT, un 
ONG român care apără și promovează drepturile persoanelor LGBT, a introdus o acțiune în fața Curții 
de Apel București pentru a abroga parțial Hotărârea nr. 276 din 13 octombrie 2010 emisă de Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării din România (CNCD), care a sancționat declarațiile 
discriminatorii ale domnului Becali cu un simplu avertisment. Domnul Becali, în ciuda transferării 
acțiunilor clubului de fotbal cu cinci zile înainte de a face declarațiile, încă deținea o putere și 
influență considerabilă asupra hotărârilor luate în Club. 

                                                        
142 Pe baza notei de caz disponibile în Manualul cu privire la principiul nediscriminării pe motive de vârstă, rasă, gen, 
dizabilitate și orientare sexuală de către Centrul pentru Cooperare Juridică, pag. 51-53, 
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Publications/Index.aspx   
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ONG-ul ACCEPT a pretins în fața CNCD că această declarație (i) discrimina direct pe motivul 
orientării sexuale, (ii) încălca principiul egalității cu privire la politica de angajare și reprezenta o 
ofensă adusă demnității persoanelor de orientare homosexuală. CNCD a hotărât că declarațiile lui 
Becali (i) nu se încadrează în domeniul de aplicare al relațiilor de muncă, conform Articolelor 5 și 7 
din OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, ci că (ii) 
acestea se încadrează în domeniul de aplicare a Art. 15 din același act, întrucât reprezentau un 
comportament al cărui scop era subminarea demnității umane a unui anumit grup de persoane sau 
crearea unui mediu degradant sau umilitor pentru acestea în baza orientării lor sexuale. CNCD l-a 
sancționat pe domnul Becali cu un avertisment, dar nu și cu o amendă conform solicitării părților din 
cauza expirării perioadei de șase luni pentru răspunderea pedepsită cu amendă. 
Curtea de Apel, sesizată de contestarea acestei hotărâri, a făcut o trimitere preliminară la CJUE.143 Era 
conștientă de existența precedentului Firma Feryn,144 în care s-a constatat că o declarație similară 
făcută de un angajator, distinct discriminatorie pe motive rasiale, reprezenta discriminare directă în 
temeiul Art. 2(2) din Directiva privind egalitatea rasială 2000/43. Totuși, din cauza unor diferențe mici 
în cazul de față (domnul Becali nu era în mod formal angajatorul, iar conduita discriminatorie s-a 
bazat pe orientare sexuală, nu pe rasă), Curtea de Apel nu era sigură dacă această situație se deosebea 
de situația din cauza Firma Feryn. Prin urmare, a întrebat dacă declarația lui Becali ar putea constitui 
discriminare directă în temeiul Art. 2(2) din Directiva 2000/78 sau, cel puțin, un fapt care stabilește 
prezumția de discriminare pe care trebuia să o combată reclamantul. 
Curtea a mai întrebat dacă transferarea sarcinii probei care demonstrează absența politicilor 
discriminatorii către clubul de fotbal ar duce la rezultate inechitabile și dacă termenul de prescripție de 
șase luni, după care nu se poate impune nicio amendă pentru încălcarea prevederilor naționale care 
transpun Directiva, aduce atingere aplicării corecte a drepturilor protejate prin aceasta. 
La data de 25 aprilie 2013, CJUE a pronunțat hotărârea preliminară în cauza ACCEPT. 145  S-a 
confirmat la început că instanța națională trebuie să facă constatarea cu privire la pretinsa 
discriminare, fără a aduce atingere puterii CJUE de a furniza instanțelor naționale îndrumări utile cu 
privire la interpretarea acestei constatări. 146  A constatat că hotărârea din cauza Firma Feryn nu 
stabilește o condiție legală conform căreia declarațiile discriminatorii trebuie să provină de la persoane 
care au puterea legală de a implementa politici de recrutare.147 Reclamantul nu este scutit de obligația 
de a contesta prezumția de a acționa discriminatoriu pur și simplu din cauza probei prima facie 
(declarația) nu provide de la cineva care poate acționa în numele său, precum și în lumina faptului că 
natura declarației trebuie evaluată având în vedere impactul său asupra societății în general. 148 
Acceptarea probei prima facie, în temeiul regimului probatoriu modificat stabilit în Directiva 2000/78, 
mai mult, nu are un efect disproporționat asupra pârâtului, care o poate dezminți prin probe disponibile 
în mod rezonabil, spre exemplu prin dovedirea faptului că angajatorul s-a distanțat de declarația 
homofobă.  
 

3. Analiză 

a. Dialog judiciar 

 Judecătorii ordinari se confruntă cu precedentele CJUE și trebuie să le respecte; cazurile 
suspecte de deosebire pot fi soluționate prin procedura trimiterii preliminare; 

 Prin utilizarea întrebărilor preliminare, instanța națională poate înțelege domeniul exact de 
aplicare al hotărârilor CJUE prealabile (cu privire la faptele și normele UE echivalente, dar nu 
identice), precum și pentru a contesta anumite aspecte ale acestora, solicitând CJUE să 
limiteze aplicarea acestora. 

                                                        
143 Curtea de Apel București, hotărârea din 12 octombrie 2011 dintre ONG ACCEPT (reclamantul) și Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării (pârâtul), disponibilă la http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/05_04_2012__48432_ro.pdf.  
144 Cauza C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV [2008] ECR I-5187. 
145 Cauza C‑81/12 Asociaţia ACCEPT împotriva Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, nyr. 
146 Cauza C‑163/10 Patriciello [2011] ECR I-7565, par. 21 
147 Cauza par. 47 și 49. 
148  Hotărârea se referă la precedentul din cauza C‑470/03 AGM-COS.MET [2007] ECR I‑2749, paragrafele 55-58. 
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În cauza Firma Feryn NV, CJUE a concluzionat că declarațiile publice care reprezintă politicile de 
angajare discriminatorii ale unui angajator reprezintă discriminare directă pe motiv rasial în înțelesul 
Art. 2(2)(a) din Directiva 2000/43, chiar dacă nu este identificabilă o victimă. Curtea de Apel din 
România a fost convinsă că același lucru va fi adevărat în ceea ce privește Art. 2(2) din Directiva 
2000/78 și a inclus în întrebarea sa preliminară transcrierea integrală a declarației domnului Becali, 
pentru a permite CJUE revizuirea exactă a elementelor sale discriminatorii. Judecătorii români au fost 
convinși că interpretarea corectă a Ordonanței de Guvern trebuia să respecte hotărârile din cauzele 
Bosman (C-415/93) și Firma Feryn, însă au adresat o întrebare preliminară pentru a obține asigurări 
din partea CJUE că principiile stipulate în acestea vor române valabile chiar și în împrejurările cauzei 
de față, care se deosebeau într-o oarecare măsură (Domnul Becali nu era capabil formal să 
îndeplinească strategiile de angajare ale clubului149). CJUE a fost foarte precaută în hotărârea sa: a 
confirmat că declarațiile discriminatorii pot fi atribuite unui angajator chiar și într-o situație precum 
cea din acțiunea principală, însă a deferit instanței naționale efectuarea constatărilor naționale (pe fond 
– dacă sarcinile probelor relevante sunt îndeplinite de părți și cu privire la adecvarea căilor de atac 
oferite de legislația națională). 

În altă chestiune, Curtea de Apel a exprimat o reală îndoială cu privire la problema dacă interpretarea 
unei prevederi a Directivei privind egalitatea rasială (conform celor prevăzute în cauza Firma Feryn) 
s-ar putea extinde asupra prevederii echivalente din Directiva 2000/78. Mai precis, Art. 8 din Directiva 
2000/43, precum Art. 10 din Directiva 2000/78, cere reclamanților să suporte sarcina probei de a 
demonstra că nu s-a comis nicio încălcare, dacă reclamantul a depus probe care conduc la prezumția 
că a avut loc încălcarea principiului egalității. În vreme ce în cauza Firma Feryn, CJUE a concluzionat 
că declarațiile publice ale angajatorului care confirma faptul că nu era dispus să angajeze persoane 
care fac parte dintr-un anumit grup se califică drept fapte care dau naștere unei asemenea prezumții, 
Curtea de Apel a motivat că această abordare ar impune reclamantului din acțiunea principală o 
sarcină imposibil de îndeplinit (probatio diabolica). Singura cale în care se poate combate această 
prezumție ar fi, de fapt, să demonstreze angajarea unui jucător homosexual. În afară de faptul că 
această cerință este nerezonabilă, mai este și problematică întrucât implică faptul că angajatorul 
cunoaște și pune întrebări cu privire la viața privată a jucătorilor săi. În mod interesant, Curtea de Apel 
nu a făcut referire la principiul libertății de exprimare, care a fost folosit însă de Tribunalul croat în 
disputa analogă Mamić împotriva Croației (consultați următorul studiu de caz). CJUE a clarificat în 
final cum trebuie eludată această dilemă: dovada că reclamantului i se solicită să se ofere să dezmintă 
o probă prima facie de discriminare nu trebuie să constea obligatoriu în demonstrarea angajării sau 
luării în calcul a angajării unui jucător de orientare homosexuală. O probă mult mai simplă ar fi fost 
disponibilă dacă echipa s-ar fi distanțat imediat de declarația domnului Becali, ceea ce nu a făcut în 
împrejurările specifice. În mod semnificativ, CJUE a sugerat instanței ordinare (fără a dezbate fondul 
întrebării specifice) că metoda corectă de soluționare a cauzei ar putea implica o interpretare coerentă 
a legislației domestice relevante, care ar duce la neaplicabilitatea limitei de timp pentru impunerea 
unei amenzi. 

b. Căi de atac 

CJUE a recunoscut autonomia statelor membre în stabilirea sancțiunilor pentru actele discriminatorii, 
însă a indicat că nu se poate considera că sancțiunile pur simbolice îndeplinesc cerința de eficiență, 
proporționalitate și disuasivitate.150 În plus, obligația instanțelor naționale de a interpreta legislația 
națională în conformitate cu directivele151 poate duce la concluzia că limita de timp pentru impunerea 
unei amenzi contravine scopului Directivei și, prin urmare, nu trebuie interpretată (trebuie înlăturată 
din) în acțiunea principală. 

                                                        
149 „Jurisprudența invocată nu este suficientă pentru ca instanța națională să clarifice domeniul exact de aplicare a 
noțiunii de discriminare directă în muncă dat fiind că declarațiile discriminatorii provin de la o persoană care, prin lege, nu 
poate obliga societatea care recrutează angajați însă care, din cauza relațiilor apropiate pe care le are cu societatea, ar putea 
influența hotărârea acesteia sau, cel puțin, ar putea fi percepută ca o persoană care ar putea influența decisiv hotărârea.” 
150  Par. 64. 
151  Par. 71. 
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c. Impactul hotărârii CJUE 

CJUE a emis clarificările sale în C-81/12 în primul său caz de discriminare la angajare pe motiv de 
orientare sexuală. 

În mod interesant, Curtea de Apel, continuând acțiunea principală în lumina hotărârii preliminare, nu a 
constatat nicio discriminare.152 Instanța română a efectuat o analiză comprehensivă a faptelor (conform 
încurajării CJUE) însă a ignorat parțial instrucțiunile CJUE cu privire la lege. A ignorat confirmarea 
CJUE a hotărârii Firma Feryn (care stabilește răspunderea angajatorului pentru acte comise de o 
persoană fără competență de angajare) și a denaturat instrucțiunea „căii de atac efective” pentru a 
constata că avertismentul a fost suficient și proporțional. 

ACCEPT a înaintat cauza Înaltei Curți de Casație și Justiție ca ultimă cale de atac disponibilă. În 
hotărârea sa nr. 2224, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul formulat de ACCEPT 
împotriva hotărârii Curții de Apel București. În motivare, Înalta Curte menționează doar cauza C-
81/12 pentru a sublinia că chiar și CJUE în hotărârea sa preliminară a recunoscut că instanța națională 
este singura competentă să evalueze faptele cauzei. Nu este nicio analiză sau încorporare a liniilor 
directoare generale furnizate de CJUE în cauză. Cu privire la avertismentul aplicat domnului Becali 
drept sancțiune în prima instanță, care a fost contestat de reclamant ca nefiind disuasiv, proporțional și 
adecvat într-o cauză de discriminare, Înalta Curte a declarat: „contrar declarațiilor reclamantului, un 
avertisment (drept sancțiune) nu este incompatibil cu Art. 17 din Directiva 2000/78/CE și nu poate fi 
considerat de plano drept sancțiune pur simbolică. Hotărârea mai declară că „Înalta Curte mai 
concluzionează că asociația reclamantă nu poate justifica încălcarea unui interes public legitim în 
înțelesul Art. 2 (1), litera r din Legea nr. 554/2004 (Legea Contenciosului Administrativ), dat fiind 
faptul că CNCD a emis un avertisment pentru George Becali și nu o amendă administrativă. 

Urmarea hotărârii preliminare a CJUE este instructivă: deoarece CJUE nu poate invalida măsurile 
statului și practicile naționale, instanța națională are ultimul cuvânt. În plus, deoarece testul de 
proporționalitate indicat de CJUE este predat judecătorului național, chiar și într-o cauză simplă, 
liniile directoare ale CJUE pot fi denaturate în sensul confirmării legalității practicii naționale care 
precede întrebarea preliminară. Doar prin litigii și clarificări ulterioare ale CJUE poate fi eliminată în 
viitor o neînțelegere (neintenționată sau intenționată), precum cea susținută de Curtea de Apel română 
și confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție.153 

i. Extern 

Hotărârile Firma Feryn și Accept au fost citate în instanțele naționale ale altor state membre UE prin 
interpretare coerentă. În Croația, în 2010, patru organizații pentru drepturile omului au introdus o 
acțiune comună împotriva lui Z.M., directorul executiv al celui mai popular club de fotbal și 
vicepreședintele Asociației croate de fotbal, din cauza declarației sale publice că persoanele 
homosexuale nu pot juca în echipa sa națională de fotbal. După un lung șir de hotărâri naționale, 
Curtea Supremă și-a întemeiat hotărârea pe „cauza Feryn”, constatând că faptele din cele două cauze 
erau similare. Curtea a constatat că Z.M. avea o asemenea reputație și autoritate publică încât 
declarația sa ar putea încuraja alte persoane să trateze persoanele homosexuale cu prejudecată. Curtea 
a concluzionat că declarația lui era un act care putea pune o persoană (un bărbat homosexual) într-o 
poziție mai puțin favorabilă decât a altor persoane (un bărbat heterosexual) într-o situație comparabilă 
și, prin urmare, reprezenta discriminare directă. Curtea a mai afirmat că declarațiile pot fi acte de 
discriminare în ciuda libertății de exprimare constituționale.154 În Italia, în 2014, un avocat renumit a 
declarat într-un interviu difuzat într-o emisiune radio că nu ar angaja niciodată un avocat homosexual 

                                                        
152  Consultați Curtea de Apel Bucureșt, hotărârea din 23 decembrie 2013, disponibilă la http://www.non-
discrimination.net/content/media/RO-116-CAp%20Buch%20Accept%20v%20Becali%20reasoning.pdf.  
153   Pentru detalii, consultați http://www.equalitylaw.eu/downloads/3632-romania-high-court-confirms-rejection-of-the-
action-of-accept-in-the-case-based-on-cjeu-c-81-12-pdf-97-kb  
154 Pentru informații suplimentare, consultați Curtea Supremă a Republicii Croația, Rec-300/13, hotărârea din 17 iunie 2015, 
informații disponibile la http://www.equalitylaw.eu/downloads/3693-croatia-new-case-law-on-discriminatory-public-
statements-pdf-76-kb  
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în cabinetul său. Instanța a considerat că, chiar dacă firma de avocatură nu făcuse niciun anunț de 
recrutare, declarația era discriminatorie pe motive de orientare sexuală deoarece descuraja persoanele 
de orientare homosexuală de la candidarea pentru acele posturi. În acest sens, Curtea a citat Articolul 9 
din Directiva 2000/78/CE, cauza Asociația Accept C-81/12; cauza Feryn NV C-54/07.155 

Ipoteze 
 

Cauza 1 (Vârsta – Nivelul I) 
 
Bjorn și Hans au solicitat instanței competente în materia dreptului muncii să declare concedierea lor - 
bazată pe apropierea vârstei de pensionare - ca discriminatorie și, prin urmare, ilegală.  
 
În ambele cazuri, reclamanții au fost selectați pentru concediere în conformitate cu liniile directoare 
stabilite în contractul colectiv încheiat de reprezentanții sindicatului și de asociația patronală în cadrul 
căreia angajatorul era membru. Liniile directoare au identificat atingerea vârstei minime de pensionare 
drept criteriu prioritar pentru concediere în cazul procedurilor concedierii colective.  
 
 
Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 
 

 În baza faptelor care v-au fost prezentate (necontestate de părți), Bjorn și Hans au fost 
discriminați? 

 Care este relevanța cadrului UE privind nediscriminarea pentru prezenta cauză?   
 Ce jurisprudență specifică ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta cauză?    
 Discutați conceptul de justificare rezonabilă în lumina jurisprudenței recente a CJUE.   
 Discutați aplicarea orizontală a principiului general al nediscriminării pe motive de vârstă. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
155 Italia, Curtea de Apel din Brescia, hotărârea din 11.11.2014, curtea de apel. Pentru informații suplimentare cu privire la 
această cauză, consultați baza noastră de date. 
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Cauza 2 (Persoane cu dizabilități – amenajări corespunzătoare - Nivelul I) 
 
Pedro este parte în cadrul procedurii administrative și a solicitat o copie a dosarului judiciar în 
alfabetul Braille. Instanța a respins cererea lui Pedro. Instanța a declarat că nu există niciun temei în 
baza căruia să se solicite instanței să furnizeze unei persoane cu o deficiență vizuală severă copii ale 
actelor de procedură în alfabetul Braille.  
 
Pedro a introdus o acțiune la curtea administrativă de apel, susținând că persoanele cu o deficiență 
vizuală severă sau persoanele nevăzătoare care sunt implicate într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor 
judecătorești sunt discriminate indirect.  
 
Pedro a solicitat despăgubiri pe motiv că a fost pus într-o situație de dezavantaj față de cealaltă parte 
în litigiu.       
 
Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 
 

 În baza faptelor care v-au fost prezentate (necontestate de părți), Pedro a fost discriminat?    
 Care este relevanța cadrului UE privind nediscriminarea pentru prezenta cauză?   
 Ce jurisprudență specifică ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta cauză?    
 Discutați conceptul de „amenajare corespunzătoare” în baza cadrului UE relevant privind 

nediscriminarea și a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  
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Cauza 3 (infracțiuni rasiste/xenofobe motivate de ură - Nivelul I) 
 
Simone este cetățean francez și vizita capitala României. Simone este o persoană de culoare și are un 
prieten caucazian român, Albert, pe care îl vizita. Cei doi așteptau autobuzul. Înainte ca autobuzul care 
se apropia să oprească în stația de autobuz, un bărbat din autobuz a început să îi privească pe Simone 
și pe Albert de pe fereastră și să facă zgomote care imitau maimuțele. Când ușile autobuzului s-au 
deschis, acesta a coborât împreună cu alți doi bărbați. 
 
Au continuat să imite maimuțele la adresa lui Simone. Unul dintre bărbați a scuipat pe hainele lui 
Simone și a spus: „Unde este marele negrotei care să te protejeze acum?” Albert le-a spus să se 
oprească și cei trei bărbați l-au atacat lovindu-l cu pumnii și picioarele, dând-o la o parte pe Simone. 
Martorii au descris că aceștia au rostit injurii pe motive rasiale în timpul atacului, folosind cuvintele 
„negrotei” și „iubitor de negrotei”, precum și sloganul „România pentru români!” 
 
Simone a încercat să cheme poliția, dar nu a reușit. Cam la un minut de la începutul atacului, Albert nu 
s-a mai mișcat. Cei trei atacatori au luat un portofel și un telefon mobil din buzunarul său, precum și 
telefonul lui Simone, și au plecat. Albert a rămas nemișcat pe trotuar. Trei zile mai târziu, Albert a 
cedat din cauza leziunilor interne suferite ca urmare a loviturilor și a murit.   
 
Ca urmare a acoperirii vaste a atacului în mass-media, un martor a contactat poliția și a mărturisit că 
cei trei suspecți ar fi agresat un adolescent rom în autobuz cu doar câteva minute înainte de a coborî 
pentru a-l ataca pe Albert. Această victimă nu a fost identificată niciodată, deși mai multe depoziții ale 
martorilor au confirmat atacul din autobuz. Unul dintre martori l-a descris ca pe „un atac neprovocat și 
extrem de brutal asupra unui copil”. 
 
O altă persoană a raportat poliției o postare Facebook făcută de o cunoștință la o zi după atac, postare 
care menționa: „noaptea trecută am lovit un țigan și un negrotei în cap”. Această postare a dus la 
identificarea lui A. 
 
În declarația sa dată în fața poliției, A. a spus că era singur în acea zi și că nu le cunoștea pe celelalte 
două persoane despre care se pretindea că fuseseră cu el. A. și-a recunoscut implicarea în cele două 
incidente și a susținut că el doar tachina copilul din autobuz și că nu i-a făcut niciun rău. Cu privire la 
incidentul din stația de autobuz, A. nu a negat că l-a lovit cu pumnii și picioarele pe Albert, dar a 
explicat că a făcut acest lucru deoarece Albert își batea joc de el.  
 
Ulterior, în cadrul anchetei, poliția l-a pus pe A. față în față cu comentariile pe care a fost auzit că le-a 
făcut în timpul bătăilor și cu postarea sa pe Facebook. A. nu le-a negat nici pe acestea, dar a spus că nu 
este un rasist - chiar a mers la școală cu câțiva romi. Postarea este doar un joc de cuvinte fără sens – de 
fapt el nu s-a luptat cu femeia neagră, ci cu un bărbat alb.   
 
Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 
 

 A existat o infracțiune motivată de ură? Explicați care sunt indicatorii prejudecății. 
 Există suficiente dovezi pentru a justifica motivarea prejudecății? 
 Ce jurisprudență (CJUE, Convenția) ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta 

cauză? 
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Cauza 4 (Orientarea sexuală – Nivelul II) 
 
Joaquin și Jacek sunt cetățeni UE de sex masculin. Ei s-au căsătorit într-un stat membru UE în urmă 
cu 5 ani. Ei locuiesc acum într-un alt stat membru UE. Legislația națională a acestuia din urmă 
prevede doar posibilitatea căsătoriei între persoane de sex diferit. Joaquin a fost diagnosticat cu cancer 
în urmă cu trei luni și a fost supus unei cure de chimioterapie în cadrul spitalului Public Hospital of 
Sacred Heart. Din cauza bolii sale, trebuie să apeleze uneori la serviciile de urgență. Recent, a fost 
spitalizat timp de patru zile într-o cameră din secția de urgență.  
 
Lui Jacek nu i s-a permis să-l viziteze, i s-a spus că Joaquin trebuie să se odihnească și că se află lângă 
un pacient în stare critică. O oră mai târziu, în timp ce Jacek încă aștepta noutăți din partea medicilor, 
mamei lui Joaquin i s-a permis să-l viziteze.  
 
Nemulțumit de situație, Jacek a vorbit cu șeful secției, Dr. Jakub, și i-a explicat că sunt căsătoriți și, 
prin urmare, sunt rude, și că ar dori să-l vadă pe Joaquin. Dr. Jakub a răspuns că numărul de vizite 
permise într-o cameră din secția de urgență ar trebui să fie stabilit de către chirurgii și asistenții 
medicali care îi tratează pe pacienți și că, în orice caz, vizitele în secția de urgență sunt doar pentru 
familie. Jacek a declarat că va aștepta până când i se va acorda permisiunea să intre, iar Dr. Jakub a 
consimțit și a plecat. În același timp, o asistentă medicală a trecut și i-a șoptit lui Jacek „du-te acasă, 
poponarule”.  
 
Jacek consideră că a fost discriminat pe baza orientării sale sexuale prin faptul că nu i-a fost permisă 
vizitarea. Jacek a abordat instanța dumneavoastră și a introdus o acțiune privind discriminarea 
împotriva Spitalului, solicitând despăgubiri. 
 
Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 
 

 În baza faptelor care v-au fost prezentate, Jacek a fost discriminat pe motive de orientare 
sexuală? 

 Care este relevanța afirmației spitalului potrivit căreia vizitele în secția de urgență sunt doar 
pentru familie?   

 Discutați în ce constă sarcina probei în prezenta cauză. 
 Ce jurisprudență specifică ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta cauză?    
 Care este relevanța cadrului UE privind nediscriminarea pentru prezenta cauză?  
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Cauza 5 (Infracțiune motivată de ură antisemită - Nivelul II) 
 
Daniel conduce un Centru de renaștere a patrimoniului evreiesc în orașul V. Centrul organizează 
evenimente culturale, are un teatru, muzeu și cooperează cu comunitățile evreiești atât la nivel 
național, cât și în străinătate. Daniel nu este evreu, dar este o persoană foarte cunoscută la nivel local 
datorită Centrului. Din anul 2012, Daniel și Centrul au fost ținta vandalismului ocazional (de exemplu, 
în 2013, ferestrele Centrului au fost sparte - cu pietre aruncate din stradă, cu o zvastică desenată pe ele 
cu un marker). 
La data de 13 iulie 2014, cineva a aruncat un cocktail Molotov în mașina lui Daniel, care era parcată în 
fața casei sale. Mașina a luat foc și a fost complet distrusă. La câteva minute după atac, Daniel a primit 
un SMS de la un număr necunoscut, în care scria „88”. Niciun suspect nu a fost reținut imediat, deși 
martorii au văzut două persoane care fugeau de lângă mașina care ardea, strigând sau cântând ceva. 
Daniel a spus ofițerilor de poliție că aceasta a fost cu siguranță o continuare a atacurilor antisemite 
împotriva lui. 

În august 2014, o manifestație împotriva acțiunii Israelului în Gaza a fost organizată de un grup pro-
palestinian din V. A. a fost printre vorbitori și a fost citat a doua zi de către presa locală ca spunând la 
difuzor: „atâta timp cât [Israelul] arde Gaza, vom continua să le facem același lucru. Și unii dintre ei 
trăiesc printre noi.” A. are 20 de ani, fiind un lider informal al unuia dintre grupurile de huligani care 
susțin un club local de fotbal. A. a fost arestat în mai multe rânduri pentru violență în timpul 
meciurilor de fotbal, dar nu a fost acuzat de nici o infracțiune. 

Ancheta: Poliția l-a reținut pe A. pentru interogatoriu și l-a întrebat despre atacul asupra mașinii lui 
Daniel. A. a negat orice legătură cu respectivul atac. S-a efectuat percheziția apartamentului lui A. și 
s-au găsit substanțe chimice utilizate în explozie. I s-au luat amprentele digitale lui A. și mai târziu s-a 
descoperit că acestea corespundeau celor prelevate de pe dispozitivul incendiar aruncat în mașină. 
Percheziția a dezvăluit, de asemenea, un telefon mobil cu cartelă preplătită, de pe care s-a trimis SMS-
ul lui Daniel la data de 13 iulie. De asemenea, în apartamentul lui A. se găseau numeroase cărți cu 
privire la cel de-al doilea război mondial, Holocaust și articole militare naziste germane. A fost găsită 
și o fotografie a lui A. purtând uniforma militară Wehrmacht, cu brațul drept ridicat ca în salutul lui 
Hitler, în fața unui steag improvizat cu o svastică.  

Într-o declarație către poliție, A. a explicat că este preocupat doar de chestiunile politice implicate în 
actuala luptă palestiniano-israeliană și de agresiunea israeliană din Palestina. Acesta a spus că nu se 
consideră antisemit și a adăugat: „Toți sunt la fel pentru mine - Israel, evreii de aici, evreii de pe Wall 
Street, evreii din Hollywood, toți sunt de aceeași teapă, toți cu sânge pe mâini.” Când a fost întrebat 
despre fotografia cu salutul lui Hitler și cu o zvastică, a răspuns că nu credea că aceasta este o 
infracțiune, întrucât svastica este un simbol al soarelui în unele sisteme religioase orientale. Hobby-ul 
său este istoria militară, în special perioada celui de-al doilea război mondial. De asemenea, acesta nu 
făcea salutul lui Hitler în imagine, ci arăta ceva prietenilor săi. 

Confruntat cu amprentele care corespundeau și cu telefonul mobil, A. a mărturisit ulterior că a creat 
dispozitivul incendiar și că l-a aruncat în mașina lui Daniel. El a refuzat să răspundă de ce a ales chiar 
această mașină. 

Procesul: În timpul procesului, acuzarea a susținut că acesta a fost un atac antisemit. Apărarea a 
susținut că Daniel nu ar fi putut fi vizat într-o infracțiune antisemită, pentru că nu este evreu.  

Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 

 A fost vorba de o infracțiune motivată de ură – o infracțiune motivată de prejudecăți 
antisemite? Ce incidente pot fi considerate infracțiuni motivate de ură? Explicați care sunt 
indicatorii prejudecății în fiecare dintre acestea? 

 Evaluați și discutați argumentele invocate de acuzat și apărare conform cărora acesta nu a fost 
un atac antisemit.  

 Există suficiente dovezi pentru a justifica motivarea prejudecății?  
 Ce jurisprudență (CJUE, Convenția) ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta 

cauză? 
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Cauza 6 (Persoane cu dizabilități – Definiția – Nivelul II) 
 
Soren lucrează de douăzeci de ani ca bucătar într-o școală publică locală. Soren a fost descris ca 
suferind de obezitate severă. Cu o anumită ocazie, în timpul unui control medical regulat obligatoriu 
pentru persoanele care lucrează în sectorul alimentar public, obezitatea sa a fost încadrată în sensul 
definiției date de Organizația Mondială a Sănătății (obezitatea fiind înregistrată sub codul E66 din 
„Clasificarea statistică internațională a bolilor și a problemelor de sănătate înrudite”). Starea lui Soren 
a continuat să se înrăutățească în timp, deși au existat și perioade în care el a făcut exerciții fizice 
intermitent în sala de fitness locală și a scăzut în greutate.  
 
În 2010, Soren a solicitat în scris ca angajatorul său, Școala, să-i reamenajeze locul de muncă în 
bucătărie, pentru a-i permite să continue să lucreze în acel spațiu relativ limitat. Administrația școlii a 
refuzat inițial, argumentând că bucătăria școlii este amenajată pentru a respecta standardele naționale 
exigente privind igiena și că ar fi prea dificil să se schimbe amenajarea. Ulterior, administrația școlii a 
reanalizat solicitarea și a făcut modificările solicitate de Soren, care au costat 2.000 EUR. 
 
În 2012, Soren a depus o cerere similară cu alte propuneri privind modul în care ar trebui reamenajat 
locul său de muncă. De data aceasta, Școala a refuzat să le îndeplinească. 
 
În 2013, după o scădere a numărului de copii care frecventau Școala și în cadrul unui plan de 
disponibilizare mai vast, Soren a fost concediat din funcția de bucătar. Când superiorii săi i-au 
comunicat această decizie, Soren a susținut că „solicitările sale speciale” constante, pe care nimeni 
altcineva nu le mai făcea, au fost menționate ca fiind unul dintre motivele pentru care el a fost singurul 
angajat din bucătărie care a fost concediat. Șeful său a menționat, de asemenea, că acum Soren va avea 
cel puțin timp să se ocupe de sănătatea sa.  
 
Soren a introdus o acțiune la instanța locală, plângându-se de concediere discriminatorie. În plângerea 
sa, acesta a susținut că a fost discriminat pentru că este obez și a cerut despăgubiri. 
 
Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 

 În baza faptelor care v-au fost prezentate (necontestate de părți), Soren a fost discriminat pe 
motive de obezitate? 

 Ce jurisprudență specifică ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta cauză? 
 Care este relevanța cadrului UE privind nediscriminarea pentru prezenta cauză?  
 Care este relevanța afirmației pârâtei (Școala) potrivit căreia Soren și-a provocat singur 

afecțiunea și, prin urmare, aceasta nu poate reprezenta o dizabilitate? 
 Școala susține că a satisfăcut nevoile speciale ale lui Soren, deși au fost foarte costisitoare și 

nu erau obligați să facă acest lucru. Discutați. 
 
 
Directivele împotriva discriminării în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și încadrarea în 
muncă au fost transpuse integral în legislația națională. Legislația națională interzice astfel 
discriminarea pe baza dizabilității, însă nu menționează deloc obezitatea în contextul discriminării. 



 

100 
 

Cauza 7 (Infracțiune motivată de ură – Persoane cu dizabilități - Nivelul III) 

Z. – un tânăr cu autism plasat într-o instituție – a suferit arsuri de gradul II pe 30% din corp. Leziunile 
au survenit după ce un îngrijitor i-a făcut duș cu apă fierbinte timp de 30 de minute. Cazul a fost 
raportat poliției de către mama tânărului și îngrijitorul a fost pus sub urmărire penală. 

În timp ce îl ștergea pe Z. după duș, un alt membru al personalului a observat înroșirea și exfolierea 
pielii și l-a dus pe Z. la spital. A fost convocată o ședință urgentă a consiliului profesional al instituției, 
iar părinții au fost informați ulterior în cursul zilei. Îngrijitorul a fost suspendat temporar de la locul de 
muncă din cauza șocului pe care l-a experimentat și până la stabilirea circumstanțelor incidentului.  

Șeful instituției a mărturisit că, potrivit dosarului medical al lui Z., acesta avea multiple tulburări 
psihomotorii și o stare de sănătate specifică care impunea ca el să facă dușuri de câteva ori pe zi. De 
asemenea, acesta era sub tratament farmacologic. Acest lucru, împreună cu dușurile frecvente 
efectuate de-a lungul anilor, a dus la hipersensibilitatea pielii la orice stimul extern. De asemenea, 
aceasta a adăugat (și a susținut cu dosarele medicale) că tânărul în vârstă de 26 de ani cu autism avea 
un istoric de agresiune și autoagresiune.  

Îngrijitorul a negat că l-a ars pe Z. în mod deliberat și a insistat că a fost un accident, întrucât nu și-a 
dat seama cât de fierbinte era apa. El a adăugat că tânărul ar fi putut să pornească accidental apa caldă. 
De asemenea, el a spus că motivul dușului a fost acela că Z. își murdărise anterior tot corpul cu fecale. 
Îngrijitorul a adăugat că, în timpul dușului, tânărul nu a prezentat niciun indiciu că avea vreo durere, 
fapt pe care l-au explicat prin toleranța mai mare la durere pe care o au persoanele cu autism. 

Poliția nu a putut să intervieveze alți colegi din instituție, care păreau înspăimântați și au refuzat să 
vorbească despre incident. Un membru al personalului care a fost prezent la incidentul din cadrul 
dușului a mărturisit că îngrijitorul l-a abordat, râzând după ce i-a terminat dușul lui Z., și i-a spus „e 
atât de amuzant, ei chiar nu simt nimic, omule, ca niște dinozauri ciudați. O să-i dau o lecție mai bună 
ca să-l învăț să nu mănânce căcat.” 

La momentul investigației poliției, un membru al personalului care a fost recent concediat din 
instituție a dat un interviu la ziarul local în care a descris că drepturile persoanelor plasate în instituție 
erau încălcate complet, iar condițiile de acolo echivalau cu tortura. În interviu, fostul angajat a susținut 
că mulți membri ai personalului sunt persoane sadice, care disprețuiesc persoanele cu autism.  

 
Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 
 

 A fost vorba de o infracțiune motivată de ură – o infracțiune motivată de prejudecăți împotriva 
persoanelor cu dizabilități? Explicați care sunt indicatorii prejudecății. 

 Procurorul a invocat dispoziția care agravează orice infracțiune în care victimele sunt 
„vulnerabile” din cauza dizabilității - spre deosebire de dispoziția privind infracțiunea 
motivată de ură (care include și dizabilitatea); Sunteți de acord cu această abordare? 
Răspundeți cu privire la această calificare. 

 Există suficiente dovezi pentru a justifica motivarea prejudecății? Dacă nu, ce informații 
lipsesc și ce alte măsuri de investigare ar fi trebuit dispuse?  

 Ce jurisprudență ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta cauză? 
 Cauza a atras atenția mass-media și vi s-a solicitat să elaborați o declarație publică din partea 

instanței dvs. – care ar fi mesajele principale care ați dori să le transmiteți publicului? 
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Cauza 8 (Sex – nivelul III) 
 
Marie a fost angajată în ultimii 10 ani ca recepționer în hotelul boutique al pârâtului. Între 2002 și 
2011, acesteia i-a fost acordat frecvent titlul de „angajatul lunii”. Aceasta a fost promovată ca 
recepționer șef la sfârșitul anului 2012. 
 
Atunci când, la mijlocul anului 2013, aceasta l-a anunțat pe directorul ei, John, că era însărcinată, 
acesta i-a cerut să-și asume atribuiții de secretariat în back-office. Aceasta a recunoscut că i s-a spus că 
această funcție era temporară și menită să soluționeze o lipsă temporară de personal. Cu toate acestea, 
atunci când a solicitat plata lunară de 150 euro acordată automat lucrătoarelor gravide - în 
conformitate cu regulamentul societății - directorul resurselor umane i-a spus că a pierdut dreptul la 
respectiva plată pentru că a fost retrogradată. În urma evaluării activității sale din luna precedentă, 
aceasta a primit calificativul „slab”. Marie a depus o plângere la Oficiul Inspectoratului Muncii pentru 
discriminare în baza faptului că era femeie și însărcinată. Aceasta a cerut să revină la postul său de 
recepționer șef și să i se acorde plata în caz de sarcină. Rezultatul procedurii administrative a fost că 
lui Marie i s-a acordat dreptul la plată și că putea să revină la postul ei. Procedura nu a făcut nicio 
referire la plângerea pentru discriminare.  
 
La 15 săptămâni de sarcină, Marie a fost diagnosticată cu hipotiroidism. Medicul ei i-a recomandat 
odihna la pat. Marie s-a odihnit la pat până când a născut.   
  
John a trimis cererea de concediu medical la procuratură în baza suspiciunii că Marie dorea să obțină 
un câștig necuvenit în baza unor pretenții false. La 30 aprilie 2016, procurorul a respins reclamațiile 
împotriva lui Marie, pentru că nu a constatat niciun comportament fals sau neloial în recomandarea 
medicului potrivit căreia Marie nu ar trebui să lucreze. În paralel, John a informat Oficiul de Asigurări 
Sociale cu privire la suspiciunea sa. Oficiul de Asigurări Sociale nu a constatat niciun comportament 
fals sau neloial în recomandarea medicului. La data de 15 mai 2016, John a reziliat unilateral 
contractul de muncă. Angajatorul a declarat că Marie a fost neloială pentru că a făcut uz de concediul 
medical pentru a obține prestații sociale în mod incorect. 
  
Marie a introdus o acțiune la instanța locală, plângându-se de o concediere discriminatorie. În 
plângerea sa, aceasta a susținut că a fost discriminată pentru că este femeie și a solicitat să fie repusă 
în funcție. De asemenea, aceasta a solicitat despăgubiri. 
 
Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 
 

 În baza faptelor care v-au fost prezentate, Marie a fost discriminată pe motive de sex? 
 Ce jurisprudență specifică ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta cauză? 
 Care este relevanța cadrului UE privind nediscriminarea pentru prezenta cauză?  
 În cazul în care ați decis că a existat o discriminare, ați putea impune angajatorului să participe 

la un curs cu tema „Nediscriminarea la locul de muncă”? 
  
 



 

102 
 

Cauza 9 (Discurs care incită la ură) 
 
Olga, o candidată a partidului Right-Wing-National, a fost declarată vinovată de o infracțiune 
intenționată cu caracter rasial, menită să incite la ură sau la discriminarea tuturor persoanelor de 
culoare. Instanța, analizând o plângere din partea organismului specializat în egalitate, a condamnat-o 
pe Olga la 9 luni de închisoare și 5 ani de neeligibilitate. 

Candidata a postat pe pagina sa de Facebook două imagini una lângă cealaltă: una cu o maimuță, alta 
cu ministrul mediului. Olga nu a negat afirmația, declarând: „A fost o glumă”.  

Instanța a constatat că partidul Right-Wing-National trebuia considerat coautor al infracțiunii având în 
vedere faptul că „elementul moral al infracțiunii a constat în voința exprimată a partidului de a vorbi 
urât despre străini și, în general, despre persoane de altă rasă sau origine”.  

Instanța a depășit cererea de despăgubire și a atribuit o amendă de 50.000 de euro. De asemenea, a 
impus partidului Right-Wing-National plata unei amenzi de 30.000 de euro. 

Olga a făcut apel în baza faptului că organul specializat în egalitate nu a avut calitate procesuală 
activă. Curtea de apel a dispus că plângerea din partea organismului pentru egalitate era „inadmisibilă” 
și a anulat hotărârea tribunalului de primă instanță.  

În paralel cu această procedură, procuratura a inițiat o investigație asupra doamnei Olga datorită 
faptului că, în timpul ultimei sale campanii politice, aceasta a făcut apel la alegători, spunând: 
„Scoateți cu mâinile voastre maimuțele din birourile guvernamentale”.  
 
Sunteți judecător în cadrul unei instanțe locale. Vă rugăm să răspundeți la următoarele 
întrebări: 
 

 În baza faptelor, a fost vorba de o infracțiune intenționată cu caracter rasial menită să incite la 
ură sau la discriminarea tuturor persoanelor de culoare?  

 Care este relevanța cadrului UE privind nediscriminarea pentru prezenta cauză?  
Ce jurisprudență specifică ar putea fi utilizată pentru a vă susține decizia în prezenta cauză? 
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Partea a III a 
 

I. REGLEMENTAREA NEDISCRIMINĂRII ÎN SISTEMUL JURIDIC ROMÂN 

1. Constituția României, în forma republicată în urma revizuirii din anul 2003, consacră 
principiul general al egalității de șanse și interzicerii discriminării, prin dispozițiile cuprinse în 
articolele 4 alin. 2 și 16 alin 1. Astfel, articolul 4 alin. 2 prevede faptul că “România este 
patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, 
de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau 
de origine socială”, stabilind în acest mod interdicția discriminării între cetățeni pe baza 
motivelor generale incriminate în cadrul instrumentelor internaționale de protecție a 
drepturilor fundamentale156. De asemenea, articolul 16 alin. 1 conține regula egalității în 
drepturi - „cetățenii  sunt egali în fața legii, fără privilegii și fără discriminări”. O serie de alte 
dispoziții constituționale reiterează în mod expres regula egalității și interdicția discriminării 
în diferite materii, precum dreptul la identitate (articolul 6157), raporturile dintre soți în cadrul 
familiei (articolul 48158), protecția tinerilor și persoanelor cu dizabilități (articolele 49 și 50). 
2. În afara prevederilor de ordin constituțional relevante în materia nediscriminării, în ordinea 
juridică română sunt aplicabile o serie de dispoziții internaționale, integrate ca urmare a 
participării României în cadrul diferitelor sisteme internaționale de protecție a drepturilor 
fundamentale159.  
3. Sunt relevante, de pildă, prevederile articolului 14 din Convenția pentru Apărarea 
Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (în continuare, „Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului”, „Convenția” sau „CEDO”), care interzic discriminarea pe orice criterii  
(menţionate într-o enumerare care nu are caracter exhaustiv160), în exercitarea drepturilor și 
libertăților protejate de Convenție. După cum a stabilit printr-o jurisprudenţă constantă Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, pentru a se putea constata încălcarea articolului 14 din 
Convenţie, reclamantul trebuie să poată invoca un drept fundamental corelativ, garantat de 
aceasta. 
Sunt, de asemenea, relevante dispoziţiile Protocolului nr. 12 la Convenție, care consacră 
interdicția generală a discriminării, ca drept autonom, protejând exercitarea tuturor drepturilor 
garantate în cadrul legislativ naţional. Astfel, sub titlul „Interzicerea generală a discriminării”, 
articolul 1 din Protocol prevede că „Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie 
asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate 
naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie”, respectiv că „Nimeni nu va fi discriminat de 
                                                        
156 De pildă, articolul 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului face referire la aceleași criterii, într-o 
formulare ușor diferită: „...fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere 
sau orice altă situaţie.” 
157 Articolul 6 prevede: „(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 
dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. (2) 
Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi 
cetăţeni români.” 
158 Articolul 48 alin. 1 prevede: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea 
acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”  
159 Conform dispozițiilor articolului 11 alin. 2 din Constituția României, republicată, „Tratatele ratificate de 
Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.” Prin urmare, prevederile cuprinse în tratatele internaționale 
la care România este parte vor putea fi invocate în fața instanțelor naționale și a oricăror autorități publice de 
către persoanele interesate, cele dintâi având o obligație pozitivă de a le aplica. 
160 Vezi supra nota 1. 
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o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele menţionate în paragraful 1”.  Protocolul 
nr. 12 a fost adoptat de România la 4 noiembrie 2000, fiind ratificat prin Legea nr. 
103/2006161.  
Raportul dintre dreptul internaţional public al drepturilor omului şi cadrul juridic naţional este 
stabilit de articolul 20 alin. 1 şi 2 din Constituţia României, potrivit căruia „ (1) 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. (2) 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 mai favorabile.” 
4. În plus, în virtutea calității României de stat membru al Uniunii Europene, sunt aplicabile 
în ordinea juridică internă prevederile de drept primar și, respectiv, de drept derivat al Uniunii 
Europene în materia nediscriminării, potrivit principiilor de bază privind aplicarea directă, 
imediată și cu prioritate a dreptului Uniunii Europene în sistemele juridice ale statelor 
membre. 
Potrivit articolului 148 alineatul 2 din Constituţia României, „Ca urmare a aderării, 
prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări 
comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, 
cu respectarea prevederilor actului de aderare.” 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (în continuare, „Carta”), care a dobândit 
forță juridică obligatorie egală cu cea a Tratatelor odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona, în decembrie 2009, cuprinde, la articolul 21, interdicția generală a discriminării 
pe motive cum ar fi „sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile 
genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa 
la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală”. 
Articolul 23 al Cartei proclamă principiul egalității între femei și bărbați în toate domeniile, 
inclusiv în materia încadrării în muncă, a desfășurării muncii și a remunerării162.  
În ceea ce privește actele legislative de drept derivat, în materia nediscriminării sunt 
relevante, printre altele, Directiva Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului 
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică (în 
continuare, „Directiva rasială”)163, precum și Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a 
unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și 
condițiile de muncă (în continuare, „Directiva privind tratamentul egal în muncă”)164.  
5. România a transpus în legislația internă directivele europene indicate anterior, în principal 
prin Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 
de discriminare165 însă, mai ales în domeniul raporturilor de muncă, și prin prevederi cuprinse 
în alte acte normative, precum Codul Muncii166 (Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 

                                                        
161 Publicată în MO nr. 375 din 2 mai 2006. 
162 Paragraful 2 al articolului 23 permite în mod expres menținerea sau adoptarea de măsuri pozitive în vederea 
creării de avantaje specifice în favoarea sexului sub-reprezentat (discriminare pozitivă). 
163 Publicată în JOUE, seria L nr. 180 din 19 iulie 2000. 
164 Publicată în JOUE, seria L nr. 303 din 2 decembrie 2000. 
165 Republicată în MO, Partea I nr. 166 din 7 martie 2014. 
166 Publicată în MO nr. 7 din 5 februarie 2003. A se vedea, de pildă, articolul 5 din Codul Muncii, referitor la 
principiul egalității de tratament și interzicerea oricărei discriminări directe sau indirecte. 
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modificată și completată ulterior) și Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap167.  
De asemenea, în materia egalității de tratament între bărbați și femei, în afară de O.G. nr. 
137/2000, care constituie reglementarea internă de bază în domeniul nediscriminării, România 
a transpus parțial în legislația internă, prin Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și 
de tratament între femei și bărbați168 (și O.U.G. nr. 83/2012 de modificare și completare a 
Legii nr. 202/2002 169 ), alte două directive europene specifice – Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 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 170 , respectiv articolele  
1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22,23,24, 25, 26, 
29 și 30, precum și parțial Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 
care desfășoară o activitate independentă 171  și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a 
Consiliului, respectiv articolele 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. 
6. În ceea ce privește transpunerea în legislația internă a prevederilor europene relevante de 
drept derivat, precum și aplicabilitatea dispozițiilor Cartei Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, se impune la acest punct să reamintim faptul că, potrivit articolului 51 alin. 
1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiile Cartei „se adresează 
instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii, cu respectarea principiului 
subsidiarităţii, precum şi statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii.” 
În consecință, în privința obligativității Cartei pentru statele membre ale Uniunii, trebuie să 
remarcăm că aceasta este aplicabilă în sistemul național numai atunci când statul membru 
respectiv implementează prevederi de drept al Uniunii Europene, iar nu și în cazul în care 
situația de fapt este supusă în mod exclusiv dispozițiilor de drept intern. Astfel, potrivit 
jurisprudenței Åkeberg Fransson a Curții Europene de Justiție172, drepturile fundamentale 
protejate de Cartă au vocația de a fi aplicate în toate situațiile reglementate de dreptul Uniunii, 
însă nu și în afara lor, astfel că, pentru ca instanțele naționale să fie obligate să dea eficacitate 
prevederilor Cartei într-un litigiu național, este necesar ca în raportul juridic dedus judecății să 
fie incidentă cel puțin o dispoziție de drept european (sau o normă cuprinsă în legislația 
națională de implementare a unui acte de drept european). 
În ceea ce privește Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, remarcăm faptul că deși actul 
normativ transpune, conform notei finale, două directive europene sectoriale – Directiva 
Consiliului 2000/43/CE (Directiva rasială) și respectiv Directiva Consiliului 2000/78/CE 
(Directiva privind tratamentul egal în muncă), acesta conține numeroase alte prevederi de 
ordin general, care exced cadrului de implementare a directivelor. De pildă, în ansamblul 
reglementării, criteriile de discriminare la care se face referire nu sunt exclusiv cele rasiale și 
etnice, iar raporturile juridice în care interdicția discriminării este incidentă sunt orice 
raporturi juridice care implică autorități publice sau persoane private, iar nu doar raporturile 
de muncă sau profesionale. 

                                                        
167 Publicată în MO Partea I nr. 1 din 3 ianuarie 2008. Articolul 3 din Legea nr. 448/2006 indică, printre altele, 
combaterea discriminării, egalizarea șanselor și egalitatea de tratament ca principii de bază în protejarea și 
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. 
168 În formă consolidată având în vedere republicarea 3 din MO, Partea I nr. 326 din 5 iunie 2013. 
169 Publicată în MO nr. 839 din 13 decembrie 2012. 
170 Publicată în JOUE, seria L, nr. 204 din 26 iulie 2006. 
171 Publicată în JOUE, seria L nr. 180 din 15 iulie 2010. 
172 Hotărârea CJUE din 26 februarie 2013, cauza C-617/10, Åkeberg Fransson. 
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În consecință, măsura în care judecătorul național este obligat să aplice dispozițiile Cartei, în 
disputele privind eventualele situații de discriminare, depinde de criteriile concrete de 
discriminare invocate, precum și de tipurile de raporturi juridice în cadrul cărora se pretinde 
că discriminarea a avut loc. Dacă, de pildă, cazul concret de discriminare nu intră în sfera de 
aplicare a directivelor sectoriale pe care le implementează O.G. nr. 137/2000, prevederile 
Cartei nu vor fi, în principiu, obligatorii pentru judecătorul național, fiind vorba despre o 
situație care nu implică incidența unor norme de drept al Uniunii Europene. 
 
 

II. ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 137/2000 ȘI SISTEMUL DE PROTECȚIE 
INSTITUIT DE ACEASTA 

După cum arătam anterior, reglementarea națională de bază în domeniul nediscriminării o 
constituie O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare (în continuare și „Ordonanța”), prin care sunt implementate principiile generale 
privind egalitatea de tratament și interzicerea oricăror privilegii și discriminări. Actul 
normativ cuprinde, în cadrul Capitolului I – Principii și definiții – dispozițiile generale 
referitoare la interdicția discriminării și egalitatea de tratament, operând cu concepte definite 
în concordanță cu prevederile relevante din directivele europene. Astfel, articolul 2 alin. 1 
oferă o definiție extinsă a noțiunii de discriminare 173 , iar alineatul 2 al aceluiași articol 
echivalează dispoziția de a discrimina cu discriminarea, fapta fiind sancționabilă în 
conformitate cu prevederile civile, contravenționale și eventual penale naționale.  
O.G. nr. 137/2000 sancționează atât discriminarea directă, definită conform articolului 2 alin. 
1, cât și discriminarea indirectă, reglementată, potrivit articolului 2, alin. 3, ca „prevederile, 
criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza 
criteriilor prevăzute la alin. (1), față de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, 
criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a 
acelui scop sunt adecvate și necesare.” De asemenea, Ordonanța cuprinde dispoziții privind 
sancționarea contravențională a hărțuirii (definită la articolul 2 alin. 5), precum și a 
victimizării (articolul 2, alin. 7) și reglementează posibilitatea luării de măsuri pozitive în 
favoarea unor categorii sau grupuri de persoane pentru dezvoltarea firească a acestora și 
pentru realizarea efectivă a egalității de tratament, precum și posibilitatea adoptării de măsuri 
pozitive pentru protejarea grupurilor defavorizate174 (articolul 2, alin. 9). 
În ceea ce privește modalitățile de realizare a eliminării tuturor formelor de discriminare175, 
Ordonanța are în vedere prevenirea faptelor de discriminare, medierea prin soluționarea 
amiabilă a conflictelor apărute în urma unor acte sau fapte de discriminare, precum și 
sancționarea comportamentului discriminatoriu, în conformitate cu mijloacele procedurale 
puse la dispoziția autorităților potrivit Capitolului III al Ordonanței. 

                                                        
173 Conform articolului 2, alin.1 din O.G. nr. 137/2000, „prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, 
restricție sau preferință, pe bază de 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.” 
174 Categoria defavorizată este definită de articolul 4 al Ordonanței ca reprezentând acea categorie de persoane 
care se află pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea cetățenilor datorită unor diferențe identitare sau 
care se confruntă cu un comportament de respingere și marginalizare. 
175 A se vedea articolul 2, alin 10 din O.G. nr. 137/2000. 
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Capitolul II al Ordonanței cuprinde, pe de o parte, o serie de prevederi specifice aplicabile în 
diferite domenii ale vieții sociale176 și, pe de altă parte, reglementarea înființării și modului de 
funcționare a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, autoritatea publică cu 
atribuții principale în domeniul combaterii discriminării și asigurării egalității de tratament177. 
Secțiunea I reglementează sancționarea discriminării în activitatea economică, precum și în 
cadrul raporturilor de muncă sau profesionale. Astfel potrivit articolelor 6- din O.G. nr. 
137/2000, condiționarea participării unei persoane la o activitate profesională sau economică 
de satisfacerea unui criteriu discriminatoriu, precum și discriminarea unei persoane în cadrul 
raporturilor economice, profesionale și de muncă, pe baza unuia dintre criteriile enumerate 
(prin refuzul de a angaja sau de a acorda unei astfel de persoane toate drepturile prevăzute de 
lege – de pildă, în materie de prestații sociale), constituie, potrivit legii, contravenție. 
În cadrul Secțiunii a II-a sunt reglementate posibilele situații de discriminare în cadrul 
accesului la serviciile publice – administrative, juridice, de sănătate, precum și alte servicii, 
bunuri sau facilități. Secțiunea a III-a tratează situațiile de discriminare sancționate în cadrul 
accesului al educație, iar Secțiunea a IV-a vizează exercitarea libertății de circulație, a 
libertății de alegere a domiciliului și accesul în locurile publice și interzicerea discriminării în 
contextul exercitării acestor drepturi.  
În cadrul Secțiunii a V-a, articolul 15 din O.G. nr. 137/2000 reglementează sancționarea 
comportamentelor șovine, a instigării la ură rasială sau națională, precum și a 
comportamentelor care vizează atingerea demnității sau crearea unei atmosfere intimidante 
sau ostile față de o persoană, un grup de persoane sau o comunitate, legate de apartenența la o 
anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată ori de 
convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia. 
 
 
 

III. CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII178 

Statut juridic 

Garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminarii, în conformitate cu legislația 
internă în vigoare şi cu documentele internaționale la care România este parte, Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării (în continuare, „CNCD”) este autoritatea de stat în 
domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar, 
înființată în urma adoptării Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 și a Hotărârii Guvernului nr. 
1194/2001. Aceste două acte normative au reprezentat transpunerea legislației comunitare – la 
data respectivă - în domeniul discriminării. Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării și-a început activitatea în august 2002.  

CNCD are în vedere 14 criterii de discriminare, deține o sfera largă de acțiune, incluzând 
sancționarea, desfășurându-și activitatea în mod independent, fără sa fie îngrădit sau 
influențat de alte instituții ori autorități publice. 

Atribuții 

Consiliul își exercită atribuțiile în următoarele domenii179: 

                                                        
176 Secțiunile I-V din O.G. nr. 137/2000. 
177 Secțiunea a VI-a din O.G. nr. 137/2000. 
178 A se consulta http://cncd.org.ro/home (consultat în 15 iunie 2018). 
179 În cadrul legislativ următor: Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare; Hotărârea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
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(i) prevenirea faptelor de discriminare, prin realizarea de campanii de informare, de 
conștientizare privind drepturile omului, efectele discriminării, principiul 
egalității; 

(ii) medierea (faptelor de discriminare a) părților implicate în cazul de discriminare, în 
prezența reprezentanților Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii; 

(iii)investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare. În urma petițiilor 
primite sau autosesizărilor, Colegiul Director al CNCD ia măsuri pentru a 
investiga cazurile, în urma cărora acesta constată existența sau nu a faptei de 
discriminare și după caz, necesitatea sancționării acesteia; 

(iv) monitorizarea cazurilor de discriminare în urma constatării unor cazuri de discriminare 
de către CNCD, prin supravegherea ulterioară a părților implicate; 

(v) acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării, prin explicarea 
legislaţiei celor interesaţi de către consilierii juridici ai CNCD, prin îndrumarea 
asistată în ceea ce priveşte activitatea de depunere a petiţiei şi informaţii 
suplimentare ce decurg din aceasta procedură. 

Procedura în fața CNCD 

Consiliul își exercită competențele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oficiu. 
Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data 
săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoștință de săvârşirea ei. Consiliul 
soluționează sesizarea prin hotărâre a Colegiului director. Colegiul director al Consiliului 
dispune măsurile specifice constatării existenței discriminării, cu citarea obligatorie a părților. 
Citarea se poate face prin orice mijloc care asigură confirmarea primirii. Neprezentarea 
părților nu împiedică soluționarea sesizării. Acțiunea de investigare întreprinsă de Colegiul 
director se desfăşoară la sediul instituției sau în alt loc stabilit de acesta. Persoana interesată 
are obligația de a dovedi existența unor fapte care permit a se presupune existența unei 

                                                                                                                                                                             
National pentru Combaterea Discriminarii, cu modificarile şi completările ulterioare; Ordinul Preşedintelui 
CNCD nr. 144 din 11 aprilie 2008; Ordinul Preşedintelui CNCD nr. 286 din 29 august 2007; Codul Muncii; 
Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 republicată; Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați; Legea nr. 504 din 11 iulie 2002 (actualizată) - Legea 
audivizualului; Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (actualizată) - privind liberul acces la informaţiile de 
interes public; Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 - a 
contenciosului administrativ; Recomandarea Rec(2002)2 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind 
accesul la documentele publice; Recomandarea Rec(2004)5 a Comitetului de Miniștri către statele membre 
privind verificarea compatibilității proiectelor de lege, a legilor în vigoare și a practicilor administrative cu 
standardele impuse de Convenția Europeană a Drepturilor Omului; Declarația Universală a Drepturilor Omului; 
Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE, 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal 
între persoane indiferent de originea rasială sau etnică; Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 
de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condițiile de 
muncă; Recomandarea ECRI 1-5 - Comisia Europeana împotriva Rasismului şi Intoleranţei - Compilaţie a 
Recomandărilor de Politică Generală a ECRI; Recomandarea ECRI 6 - Comisia Europeana împotriva 
Rasismului şi Intoleranţei - Compilaţie a Recomandărilor de Politică Generală a ECRI; Recomandarea ECRI 5 - 
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei - Compilaţie a Recomandărilor de Politică Generală a 
ECRI; Recomandarea ECRI 7 - Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranței - Compilație a 
Recomandărilor de Politică Generală a ECRI; Recomandarea ECRI 8 - Comisia Europeana împotriva 
Rasismului si Intoleranței - Compilație a Recomandărilor de Politică Generală a ECRI; Recomandarea ECRI 9 - 
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranței - Compilație a Recomandărilor de Politică Generală a 
ECRI; Recomandarea ECRI 1-4 - Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței - Compilație a 
Recomandărilor de Politică Generală a ECRI. 
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discriminări directe sau indirecte, iar persoanei impotriva căreia s-a formulat sesizarea îi 
revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. În fata Colegiului director se 
poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice. La 
cererea agenților constatatori, reprezentanții legali ai autorităților şi instituțiilor publice şi ai 
agenților economici supuşi controlului, precum şi persoanele fizice, au obligația: să pună la 
dispoziție orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului; să dea informații 
şi explicații verbale şi în scris, după caz, în legatură cu problemele care formează obiectul 
controlului; să elibereze copiile documentelor solicitate; să asigure sprijinul şi condițiile 
necesare bunei desfășurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. 
Hotărârea Colegiului director de soluționare a unei sesizări se adoptă în termen de 90 de zile 
de la data sesizării şi cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis hotărârea, 
numele, domiciliul sau resedinta părților, obiectul sesizării şi susținerile părților, descrierea 
faptei de discriminare, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii Colegiului 
director, modalitatea de plată a amenzii, dacă este cazul, calea de atac şi termenul în care 
aceasta se poate exercita. Hotărârea se comunică părților în termen de 15 zile de la adoptare şi 
produce efecte de la data comunicării. Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la 
instanța de contencios administrativ, potrivit legii. Hotărârile care nu sunt atacate în termenul 
de 15 zile constituie de drept titlu executoriu. 

Contravențiile anume prevăzute de lege (la art. 2 alin. (5) şi (7), art. 5-8, art. 10, art. 11 alin. 
(1), (3) şi (6), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 14 şi 15) se sancționează cu amenda de la 400 lei la 
4.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoana fizică, respectiv cu amenda de la 600 lei la 
8.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. Sancțiunile se 
aplică şi persoanelor juridice. 

Atribuția Consiliului de investigare și sancționare a faptelor discriminatorii nu exclude 
competența instanțelor de judecată de drept comun. De asemenea, trebuie menționat că 
această autoritate nu acordă daune materiale sau morale. Astfel, persoana care se consideră 
discriminată poate formula, în fata instanței de judecată, o cerere pentru acordarea de 
despăgubiri şi restabilirea situației anterioare discriminării sau anularea situației create prin 
discriminare, potrivit dreptului comun, cu următoarea rezervă impusă de Curtea 
Constituțională: CNCD nu are competenţa ca, în cadrul activităţii sale jurisdicţionale, să 
anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt 
discriminatorii, şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse 
în alte acte normative. Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru şi nu este condiționată 
de sesizarea Consiliului. Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani şi curge de la data 
săvârşirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea sa ia cunoștință de săvârşirea 
ei. Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului. Hotărârea pronunțată de 
instanța de judecată se comunica Consiliului. 

Organizațiile neguvernamentale care au ca scop protecția drepturilor omului sau care au 
interes legitim în combaterea discriminarii au calitate procesuala activă în cazul în care 
discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunități sau 
unui grup de persoane. Aceste organizații au calitate procesuală activă şi în cazul în care 
discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urma. 

STRUCTURA CNCD 

Consiliul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ales de membrii Colegiului 
director din rândul acestora, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele este ajutat în activitatea 
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sa de un vicepreşedinte, ales de Colegiul director dintre membrii acestuia, pentru un mandat 
de 2 ani şi jumătate. Colegiul director al Consiliului este organ colegial, deliberativ şi 
decizional, responsabil pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege. Colegiul director 
este compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, propuşi şi numiți, în şedința comună, de 
cele două Camere ale Parlamentului. Membrii Colegiului director al Consiliului sunt garanţi 
ai interesului public. Durata mandatului membrilor Colegiului director este de 5 ani. 

Aprecieri ale activității CNCD 

Activitatea CNCD a fost apreciată în sens pozitiv în literatura de specialitate. Spre exemplu, 
s-a ajuns la concluzia că această instituție “s-a dovedit foarte eficient[ă] în schimbarea 
discursului public în beneficiul comunității rome, și, uneori, al comunității maghiare”180.   

 

4. CAZUISTICĂ NAŢIONALĂ RELEVANTĂ ÎN DOMENIUL 
NEDISCRIMINĂRII  (selecții) 
 

4.1. FIȘA DE CAZ NR. 1 - DISCRIMINARE ÎNTRE DIVERSE CATEGORII DE 
PENSIONARI 

 
Dosar nr. 245/3/2010 
Sentinţa civilă nr. 5616 din 5 octombrie 2011 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția 
a VIII a de Contencios Administrativ și Fiscal 
Decizia civilă nr.3838 din 2 octombrie 2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal 
Problemă juridică : Discriminare rezultată din obligarea petentului de a alege între pensie și 
salariu. Discriminarea pensionarilor care intră sub incidența legii nr. 329/2009 prin raportare 
la alte categorii de pensionari  
Texte legale care au avut incidență în speţă:  art. 15 și art. 21, alin. 1 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, Directiva 2000/78/EC, art. 14 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului și art. 1 din Protocolul nr. 12 la aceeaşi convenție, art. 7 din Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, art. 2 din OG nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, art. 17-23 din Legea nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 
susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 
Fondul Monetar Internațional, art. 55, art. 65, art.71, art. 74, art. 295 din Codul Muncii, art. 
109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 
Starea de fapt. Soluțiile instanțelor naționale 

Prin cererea înregistrată inițial sub nr. 245/3/2010 pe rolul Tribunalului București și 
declinată spre competentă soluționare Curții de Apel București, reclamantul D.M. (militar în 
rezervă, fost consilier parlamentar al Senatului României) a solicitat instanței ca în 
contradictoriu cu pârâtul Senatul României, să anuleze Ordinul nr. 1379/2009 prin care s-a 
dispus încetarea contractului lui de muncă, să dispună reintegrarea lui în funcția deținută, 
precum și obligarea angajatorului la plata de despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate 

                                                        
180 L. Salat, C. Z. Novák, “Etnicitate, naționalism și regimul minorităților”, în România postcomunistă. Trecut, 
prezent și viitor, L. Stan și D. Vancea (coord.), editura Polirom, București, 2016, p. 101. 
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și actualizate și a altor drepturi de care ar fi beneficiat de la data de 10 decembrie 2009 și până 
la data reintegrării sale efective. 

Prin sentința civilă nr. 5616 din 5 octombrie 2011, Curtea de Apel București – Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal a respins ca neîntemeiată acțiunea dedusă judecății.  

Reclamantul a formulat recurs împotriva sentinței date de prima instanță, în susținerea 
căruia a criticat omisiunea magistratului fondului de a face aplicarea dreptului UE și 
caracterul său prioritar în raport cu dreptul național și a invocat faptul că prevederile art. 17-
22 din Legea nr. 329/2009 îi încălcau dreptul de proprietate garantat de art. 1 din Primul 
Protocol Adițional al Convenției Europene a Drepturilor Omului și art. 6, pct. 1 din Pactul 
Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă reglementat de art. 15, par. 1 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene și dreptul de a nu fi supus discriminării consfințit prin art. 
14  din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 1 din Protocolul nr. 12 al aceleiași 
Convenții. În opinia petentului, normele juridice criticate eludau și prevederile Directivei nr. 
2000/78/EC, prin care se crease cadrul general al tratamentului egal în domeniul angajării și 
ocupării forței de muncă, precum și prevederile Regulamentului nr. 1408/71 referitor la 
dreptul asiguraților de a primi beneficii,  generând în mod evident o discriminare a 
pensionarilor români aflați sub incidența art. 17-20 din Legea nr. 329/2009, în comparație cu 
pensionarii din alte state membre, atât sub aspectul angajării lor, cât și în privința pensionării 
lor. 

În consecință, petentul a solicitat instanței să aplice legea mai favorabilă cuprinsă în 
tratatele UE, devenită parte integrantă a dreptului intern prin efectul art. 148 din Constituția 
României. 

Prin decizia civilă nr. 3838 din 2 octombrie 2012, Înalta Curte de Casație și Justiție – 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a respins ca nefondat recursul declarat de 
reclamant împotriva sentinței nr. 5616/2011, pe care a menținut-o ca legală și temeinică.   
Comentariu:   

Cu privire la soluția pronunțată în primă instanță de Curtea de Apel București 
Prima instanță a respins cererea de chemare în judecată, constatând că Ordinul nr. 

1379/2009 emis de Parlamentul Român se conforma disp. art. 20 și art. 23 din Legea nr. 
329/2009, cu privire la încetarea raporturilor de muncă privindu-l pe petentul D.M. În urma 
examinării criticilor invocate în susținerea acțiunii, Curtea de Apel București a statuat că în 
speță, nu se încălcaseră prevederile art. 1 din Primul Protocol Adițional al Convenției 
Europene a Drepturilor Omului și nici art. 15 alin. 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, stabilind că angajatul nu putea invoca dreptul de proprietate asupra 
veniturilor la care nu era îndreptățit după încetarea raporturilor sale de muncă. 

Pe aceeași linie de gândire, prima instanță a decis că nici prevederile art. 14 din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului și ale art. 1 din Protocolul nr. 12 al aceleiași 
convenții nu erau relevante în cauză, întrucât litigiul examinat nu avea ca obiect o 
discriminare rezultată din actul administrativ contestat, între persoane având o pensie netă 
care nu depășea salariul mediu pe economie și persoanele cu o pensie superioară acestui 
cuantum, o astfel de distincție rezultând din Legea nr. 329/2009, cu care actul administrativ 
atacat se afla în deplină conformitate. 

Curtea de Apel a concluzionat că acțiunea se impunea a fi respinsă ca neîntemeiată, 
având în vedere că actul administrativ în litigiu respecta pe deplin prevederile Legii nr. 
329/2009, reținând că instanța nu avea competența de a anula sau înlătura aplicarea actelor 
normative cu putere de lege, pe considerentul caracterului lor discriminatoriu sau de a le 
înlocui cu principii stabilite în practica judiciară ori cu prevederi reglementate de alte acte 
normative.  

Cu privire la soluția pronunțată în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție 
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Instanța de control judiciar a respins ca nefondat recursul reclamantului, pe 
considerentul principal că actul administrativ atacat de petent – Ordinul nr. 1379/2009 – 
respecta cerința de legalitate prin raportare la prevederile art. 20 și art. 23 din Legea nr. 
329/2009, în aplicarea căruia fusese emis, observând că recurentul-reclamant dobândise 
calitatea de consilierul parlamentar  în baza unui act administrativ de numire într-o funcție 
parlamentară, edictat în temeiul Legii nr. 7/2006.  

Instanța supremă a constatat că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, 
recurentul avea obligația de a-și exprima în termen de 15 zile opțiunea scrisă între 
suspendarea drepturilor sale de pensie pe perioada desfășurării activității și încetarea 
raporturilor de muncă, dacă pensia netă aflată în plată depășea salariul mediu brut pe 
economie, iar întrucât recurentul nu își îndeplinise această obligație, a fost emis ordinul 
contestat, prin care s-a dispus încetarea raporturilor de muncă. 

Aceeași instanță  a constatat și că în cauză nu se aplica principiul priorității dreptului 
UE în raport cu dreptul intern de care se prevala recurentul-reclamant, întrucât nu exista un 
conflict între dispozițiile naționale și cele europene și nu se dovedise că prin interpretarea 
legii naționale aplicabile cauzei s-ar fi adus atingere vreunei prevederi din dreptul UE. 

În motivarea soluției sale, instanța de recurs a reținut și aplicabilitatea în speță a deciziei 
de inadmisibilitate din 20 martie 2012 pronunțată de CEDO în cauza Ionel Panfile c. 
României, prin care s-a constatat inexistența unei încălcări a art. 14 din Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului și a art. 1 din Primul Protocol Adițional al Convenției, decurgând din 
aplicarea unor măsuri privind cumularea pensiei cu salariul în vederea reducerii cheltuielilor 
bugetare, potrivit Capitolului IV din Legea nr. 329/2009, lege ale cărei prevederi erau 
obligatorii.  

Din examinarea deciziei nr. 3838/2012 reiese că instanța de control judiciar nu a 
analizat aplicabilitatea în cauză a vreunei prevederi din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene sau a unei alte dispoziții din dreptul UE, limitându-se în a face trimitere 
directă doar la dreptul intern, la prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și la 
jurisprudența CEDO cu relevanță în litigiul soluționat.  
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4.2. FIȘA DE CAZ NR. 2 - DISCRIMINAREA PE CRITERIUL ORIENTĂRII 
SEXUALE 

 
Dosar nr. 12562/2/2010 
Sentinţa civilă nr. 4180 din 23 decembrie 2013 pronunțată de Curtea de Apel București – 
Secția a VIII a de Contencios Administrativ și Fiscal 
Decizia civilă nr.2224 din 29 mai 2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal 
Problemă juridică: Discriminare invocată pe considerentul formulării unor declarații publice 
referitoare la aspecte legate de orientarea sexuală 
Interdicția discriminării. Criteriu : Discriminarea pe criteriul orientării sexuale 
Problemă juridică: Discriminare invocată pe considerentul formulării unor declarații publice 
referitoare la aspecte legate de orientarea sexuală 
Texte legale care au avut incidență în speţă:  art. 15 și art. 21, alin. 1 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, Directiva 2000/78/EC, art. 14 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului și art. 1 din Protocolul nr. 12 la aceeaşi convenție, art. 1-art. 3, art. 5, art. 
7, art. 15, art. 20, art. 26, art. 28 din OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, art. 13 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor 
Starea de fapt. Soluțiile instanțelor naționale 

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București – Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal sub nr. 12562/2/2010, reclamanta AA (ONG care apără drepturile 
LGBT în România) a solicitat instanței sesizate, ca în contradictoriu cu pârâtul CNCD, să 
dispună anularea parțială a Hotărârii nr. 276/2010 emisă de autoritatea administrativă pârâtă 
în dosarul nr. 84/2010, sub aspectul constatărilor privind scoaterea aspectelor sesizate din 
sfera faptelor de muncă și sub aspectul sancțiunii cu avertisment aplicate părții reclamate 
G.B., să constate că faptele reclamate se plasează în domeniul muncii și să oblige pârâtul să 
refacă cercetările efectuate, să constate îndeplinirea de către reclamantă a obligației dovedirii 
existenței unor fapte de natură a presupune existența unei discriminări directe sau indirecte și 
să constate că încălcările OG nr. 137/2000 sunt de natură a atrage sancțiunea cu amenda 
contravențională, în locul avertismentului dispus de CNCD. 

În motivarea acțiunii, reclamanta a invocat faptul că prin sesizarea înregistrată la CNCD 
la data de 09.03.2010 a reclamat caracterul discriminatoriu, pe criteriul orientării sexuale a 
afirmațiilor d-lui G.B. făcute în mass-media, dar că prin hotărârea nr.  276/2010, pârâtul a 
constatat că aspectele sesizate se plasau în afara sferei unui raport de muncă și i-a aplicat 
părții reclamate doar sancțiunea cu avertisment. 

Reclamanta a criticat hotărârea atacată, sub următoarele aspecte: 1. aplicarea și 
interpretarea greșită a prevederilor OG nr. 137/2000, cu eludarea Directivei 2000/78/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 
tratament, în ceea ce privește egalitatea în muncă și ocuparea forței de muncă și nerespectarea 
standardelor impuse de CJUE în cauza Feryn (C-54/07), în privința accepțiunilor date noțiunii 
de „discriminare directă” și a practicii anterioare a CEJ în cauza Bosman (C-415/93); 2. 
aplicarea greșită a  prevederilor OG nr. 137/2000, din perspectiva prezumției de discriminare 
și răsturnării sarcinii probei de către reclamanți, cu încălcarea art. 10 din Directiva 
2000/78/CE; 3. aplicarea unei sancțiuni (avertismentul) care nu era efectivă, proporțională și 
disuasivă, prin raportare la art. 17 din Directiva 2000/78/CE și la disp. art. 2, alin. 1, art. 5 și 
art. 7 din OG nr. 137/2000 și necesitatea înlocuirii ei cu sancțiunea amenzii contravenționale.  

Prin încheierea din 12 octombrie 2011 Curtea de Apel București a admis cererea 
reclamantei și a dispus sesizarea CJUE cu următoarele întrebări, în vederea emiterii unei 
decizii preliminare: 
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1. Sunt aplicabile prevederile articolului 2 alineatul (2) litera (a) din [Directiva 
2000/78] în cazul în care un acționar al unui club de fotbal care se autoprezintă și este 
perceput în mass-media și în societate ca principal conducător («patron») al acestui club de 
fotbal declară în mass-media următoarele: «Nici dacă se desființează [FC Steaua] nu iau un 
homosexual la echipă. Zvonurile sunt zvonuri, dar să scrii așa ceva dacă nu e ceva adevărat 
și să mai pui și pe prima pagină... Poate că e minciună că (jucătorul de fotbal […] X […]) e 
homosexual. Dar dacă e adevărat? I-am spus eu unui unchi al meu, care nu credea în Satana 
și în Hristos. Eu i-am spus: „Hai să spunem că nu există Dumnezeu. Dar dacă există? Ce 
pierzi dacă te împărtășești? Nu ar fi bine să te duci în Rai?” Și mi-a dat dreptate. Cu o lună 
de zile înainte să moară s-a dus să se împărtășească. Dumnezeu să îl ierte. În familia mea nu 
are ce căuta niciodată un gay și [FC Steaua] e familia mea. Decât un gay, mai bine jucăm cu 
un junior, la mine nu e discriminare. Nu poate să mă oblige nimeni să lucrez cu cineva. Am și 
eu dreptul să lucrez cu cine îmi place cum au și ei drepturi.» 

«Nici dacă se desființează Steaua nu iau un homosexual la echipă! Poate e minciună că e 
homosexual, dar dacă e adevărat? În familia mea nu are ce căuta niciodată un homosexual și 
[FC Steaua] e familia mea. Decât cu un homosexual pe teren, mai bine jucăm cu un junior. 
La mine nu e discriminare. Nu poate să mă oblige nimeni să lucrez cu cineva. Am și eu 
dreptul să lucrez cu cine îmi place, așa cum au și ei drepturi. Chiar dacă-mi spune Dumnezeu 
la noapte că 100 % nu e homosexual X, tot nu-l iau! S-a scris prea mult prin ziare că este 
homosexual. Nici gratis dacă mi-l dă [clubul actual al jucătorului X] tot nu-l mai iau! Poate 
să fie cel mai mare bătăuș și cel mai mare bețiv... dacă e homosexual, nu mai vreau să aud 
niciodată de el»? 

2)      În ce măsură declarațiile de mai sus pot fi calificate ca fiind «fapte care permit 
prezumția existenței unei discriminări directe sau indirecte» în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1) din [Directiva 2000/78], în ceea ce privește reclamata [FC Steaua]? 

3)      În ce măsură este sau nu vorba despre o «probatio diabolica» în cazul în care se 
declanșează în cauză inversarea sarcinii probei conform articolului 10 alineatul (1) din 
[Directiva 2000/78] și reclamatei [FC Steaua] i se cere să dovedească faptul că nu a avut loc 
o încălcare a principiului egalității de tratament, în particular să dovedească faptul că 
angajarea nu interferează cu orientarea sexuală? 

4)      Dacă imposibilitatea aplicării sancțiunii contravenționale cu amenda în cauzele de 
discriminare după expirarea termenului de prescripție de 6 luni de la data săvârșirii faptei, 
conform articolului 13 alineatul (1) din [OG nr. 2/2001], este contrară articolului 17 din 
[Directiva 2000/78] sub aspectul că sancțiunile în cazurile de discriminare trebuie să fie 
efective, proporționale și disuasive?” 

Prin hotărârea CJUE din 25 aprilie 2013 dată în cauza C-81/12 s-au statuat următoarele: 

1)      Articolul 2 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie să fie 
interpretate în sensul că faptele de natura celor aflate la originea litigiului principal pot fi 
calificate drept „fapte care permit prezumția existenței unei discriminări” în ceea ce privește 
un club de fotbal profesionist în cazul în care declarațiile vizate sunt făcute de o persoană 
care se prezintă și este percepută în media și în societate ca fiind principalul conducător al 
acestui club, fără să aibă totuși în mod necesar capacitatea juridică de a angaja clubul sau 
de a-l reprezenta în materie de recrutare. 



 

115 
 

2)      Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2000/78 trebuie să fie interpretat în sensul că, în 
ipoteza în care faptele de natura celor aflate la originea litigiului principal ar fi calificate 
drept „fapte care permit prezumția existenței unei discriminări” pe motive de orientare 
sexuală săvârșite cu ocazia recrutării jucătorilor de către un club de fotbal profesionist, 
sarcina probei, astfel cum este concepută la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2000/78, 
nu conduce la impunerea unei probe care este imposibil să fie prezentată fără a se aduce 
atingere dreptului la respectarea vieții private. 

3)      Articolul 17 din Directiva 2000/78 trebuie interpretat în sensul că se opune unei 
reglementări naționale în temeiul căreia, în cazul constatării unei discriminări pe motive de 
orientare sexuală, în sensul acestei directive, nu este posibil să se aplice decât un 
avertisment, precum cel în discuție în litigiul principal, atunci când o asemenea constatare 
intervine după expirarea unui termen de prescripție de șase luni de la data săvârșirii faptei 
dacă, în temeiul aceleiași reglementări, o asemenea discriminare nu este sancționată în 
condiții de fond și de procedură care conferă sancțiunii un caracter efectiv, proporțional și 
disuasiv. Instanța de trimitere are sarcina să aprecieze dacă aceasta este situația 
reglementării în discuție în litigiul principal și, dacă este cazul, să interpreteze dreptul 
național, în cea mai mare măsură posibilă, în lumina textului și a finalității directivei 
menționate pentru a atinge rezultatul urmărit de aceasta. 

Prin sentinţa civilă nr. 4180 din 23 decembrie 2013, Curtea de Apel București – Secția a 
VIII a de Contencios Administrativ și Fiscal a respins ca neîntemeiată acțiunea reclamantei.  

Prin decizia civilă nr. 2224 din 29 mai 2015 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins 
ca nefondat recursul formulat de reclamanta AA împotriva sentinței primei instanțe, care a 
devenit astfel irevocabilă.  
Comentariu:  

Cu privire la soluția pronunțată în primă instanță de Curtea de Apel București 
În motivarea sentinței date în faza procesuală de primă instanță, Curtea de Apel 

București a reținut ca nefondate susținerile reclamantei privind plasarea faptelor reclamate în 
sfera raporturilor de muncă, în sensul art. 2, alin. 1 coroborat cu art. 5 și 7 din OG nr. 
137/2000, observând că normele juridice interne asigurau transpunerea în dreptul național a 
prevederilor Directivei 2000/78 și a Directivei 2000/43, analizate de magistratul fondului, din 
perspectiva scopului avut în vedere la edictarea lor și a garantării principiului egalității.  

În aplicarea celor decise de CJUE în cauza C-81/12, prima instanță a reținut că 
competența examinării existenței unei discriminări le revenea strict autorităților judiciare 
naționale și că în materia discriminării îi incumba pârâtului sarcina de a proba respectarea 
principiului egalității de tratament, doar în cazul dovedirii faptelor care permiteau prezumția 
existenței unei discriminări. Prin prisma raționamentului CJUE, prima instanță a constatat că 
reclamanta nu a dovedit existența unui refuz efectiv al clubului de fotbal de a contracta 
serviciile jucătorului I.I. și nici că respectivul club de fotbal ar fi practicat o politică de 
discriminare pe criteriul orientării sexuale, declarațiile pârâtului G.B., exprimând o poziție 
personală a acestuia și nefiind însușite de clubul de fotbal, în contextul în care pârâtul în 
cauză nu deținea o funcție sau calitate care să îi confere autoritatea decizională, inclusiv în 
privința politicii de recrutare/angajare a personalului.  

Potrivit magistratului fondului, situația juridică dedusă judecății se distingea 
fundamental de cele examinate de CJUE în cauzele Feryn (C-54/07) și Bosman (C-415/93), 
atât în privința subiectului activ al declarațiilor publice cu caracter discriminatoriu, cât și sub 
aspectul elementelor juridice supuse analizei, concluzionând că în mod corect a decis CNCD 
plasarea aspectelor semnalate în afara raporturilor de muncă.  
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Prin prisma aceleiași decizii date de CJUE în cauza C-81/12, prima instanță a decis că 
pârâtul a realizat o individualizare corectă a sancțiunii contravenționale, stabilind că 
avertismentul aplicat pârâtului G.B. îndeplinea exigența efectivității, proporționalității și 
disuasivității, prin raportare la contextul factual în care a fost săvârșită fapta - cel al unui 
demers pur jurnalistic - și lipsa producerii unor efecte ulterioare, anume a unui refuz efectiv la 
angajare, pe criterii discriminatorii. 

Cu privire la soluția pronunțată în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție 
Instanța de control judiciar a respins recursul reclamantei, statuând ca și prima instanță, 

că, potrivit deciziei CJUE din cauza C-81/12, aprecierea faptelor de natură discriminatorie 
intra doar în sfera de competență a autorităților naționale, în conformitate cu dreptul național 
și cu practicile naționale, observând că aceeași decizie nu plasa cauza în domeniul muncii, 
după cum pretindea recurenta.  Potrivit instanței supreme, întreaga procedură fusese 
declanșată în urma declarațiilor pur speculative făcute de intimatul G.B. pe parcursul unui 
interviu, în care problema orientării sexuale a fost ridicată de jurnalist, pe fondul cunoașterii 
structurii profund religioase a intervievatului, mizând pe reacția lui previzibilă.  

În viziunea Curții, în cauză nu exista niciun element care să justifice sancționarea 
contravențională a Clubului de fotbal S.B., sub aspectul comiterii faptei de discriminare 
directă pe criteriul orientării sexuale în domeniul raporturilor de muncă, observând ca și prima 
instanță, distincţia față de deciziile CJUE din cauzele Feryin (C-54/07) și Bosman (C-415/93), 
care relevau fapte concrete de discriminare.   

Cu privire la sancțiunea de avertisment aplicată de CNCD intimatului G.B., instanța de 
recurs a constatat că măsura punitivă respectivă nu era incompatibilă cu art. 17 din Directiva 
2000/78 a Consiliului și că aplicarea acesteia constituia rezultatul marjei de apreciere de care 
beneficia autoritatea administrativă cu competențe în domeniul discriminării, în urma 
evaluării contextului săvârșirii faptei, a efectelor sau urmării produse și a persoanei 
contravenientului. 

Nu în ultimul rând, instanța de control judiciar a respins recursul formulat în cauză, 
făcând aplicarea jurisprudenței sale anterioare (e.g. Decizia 2129/2011) și pe considerentul că 
recurenta nu justifica vătămarea unui interes legitim public, în accepțiunea art. 2, alin. 1, lit. r 
din Legea nr. 554/2004, decurgând din sancționarea autorului declarațiilor discriminatorii  cu 
avertisment și nu cu sancțiunea amenzii solicitate de reclamantă.  

Din examinarea hotărârilor judecătorești pronunțate în cauză, reiese că ambele instanțe 
sesizate de reclamantă au făcut aplicarea dreptului UE și a jurisprudenței relevante CJUE, 
inclusiv a deciziei preliminare date în cauza C-81/12,  pe care le-au analizat și interpretat, în 
lumina marjei de apreciere conferită autorităților judiciare naționale și le-au raportat la 
normele juridice naționale aplicabile în materia discriminării.     
 

 
4.3. FIȘA DE CAZ NR. 3 - DISCRIMINARE SALARIALĂ 
 
Dosar nr. 1191/88/2011 
Sentinţa civilă nr. 1694 din 13 mai 2011 pronunțată de Tribunalul Tulcea 
Decizia civilă nr. 319 din 20 februarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel Constanța 
Problemă juridică : Discriminare decurgând din reducerea salarială aplicată polițiștilor pe 
perioada 3 iulie-31 decembrie 2010 intervenită prin efectul Legii nr. 118/2010 
Texte legale care au avut incidență în speţă:  art. 17, art. 20 și art. 21 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, art. 1, Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 1, alin. 1 și 
art. 16, alin. 2 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar, art. 1, alin. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
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personalului plătit din fonduri publice, art. 1 și urm. din Legea cadru nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 22, alin. 5, art. 28, alin. 1, lit. 
a din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, art. 40 alin. 2, lit. c din Legea nr. 
53/2003-Codul Muncii, art. 20, art. 44 și art. 53 din Constituția României 
Starea de fapt. Soluțiile instanțelor naționale 

Prin acțiunea înregistrată inițial la Curtea de Apel Constanța și declinată spre 
competentă soluționare la Tribunalul Tulcea sub nr. 1191/88/2011, reclamanții au solicitat 
instanței sesizate, să constate dreptul lor de funcționari publici cu statut special – polițiști - la 
plata salariilor nediminuate, obligarea pârâților M.A.I., I. G. P.. R. și I.P.J. Tulcea la plata 
diferenței dintre salariile cuvenite pe perioada iulie-decembrie 2010 și salariile plătite efectiv, 
la plata cotelor de 25 % reținute din salarii în perioada specificată, actualizate cu rata inflației 
de la data scadenței fiecăreia până la data plății efective, precum și obligarea pârâților pentru 
viitor la plata salariilor nediminuate, fără a se mai reține din acestea cota de 25%.  

În motivarea acțiunii, reclamanții au arătat că reducerea salariului brut cu 25%  aplicată 
acestora în temeiul art. 1 din Legea nr. 118/2010, le încălca dreptul de proprietate și constituia 
o ingerință care a avut ca efect privarea de bunul lor, invocând în susținerea pretențiilor lor, 
atât art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 1 din Protocolul nr. 1 al 
Convenției Europene a Drepturilor Omului, cât și  art. 20 și art. 44 din Constituția României, 
art. 40, alin. 2, lit. c din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, art. 28, alin. 1 lit. a din Legea nr. 
360/2002 privind Statutul Polițistului. 

Prin sentința civilă nr. 1694 din 13 mai 2011, Tribunalul Tulcea a admis în parte 
acțiunea reclamanților și cererea de intervenție în interes propriu formulată de Corpul 
Național al Polițiștilor București, dispunând obligarea pârâților de a le plăti reclamanților 
diferența dintre salariile cuvenite și cele efectiv plătite pentru perioada iulie-decembrie 2010, 
actualizate cu indicele de inflație la data plății efective și a respins ca nefondat capătul de 
cerere având ca obiect obligarea pârâților la plata pentru viitor a salariilor nediminuate. Prin 
aceeași hotărâre, prima instanță a luat act de renunțarea reclamanților la cererea de sesizare a 
CJUE, în vederea emiterii unei decizii preliminare cu privire la unele norme juridice 
aplicabile cauzei. 

Împotriva sentinței Tribunalului Tulcea au formulat recurs pârâții M.A.I., I. G. P. R. și 
I.P.J. Tulcea.  

Pe parcursul soluționării cauzei în faza de recurs, Curtea de Apel Constanța a sesizat 
CJUE cu cererea în vederea emiterii unei decizii preliminare la care reclamanții renunțaseră în 
faza procesuală de primă instanță, cerere înregistrată la CJUE sub nr. C-134/12 cu privire la 
următoarele întrebări: 

- Prevederile articolului 17 alineatul (1), ale articolului 20 și ale articolului 21 alineatul 
(1) din Cartă trebuie interpretate în sensul că se opun unor reduceri salariale precum cele 
operate de statul român prin Legea nr. 118/2010 și prin Legea nr. 285/2010? 

- Dispozițiile articolului 15 paragraful 3 din CEDO, în baza căruia Guvernul României 
era obligat să notifice Secretarul General al Consiliului Europei despre intenția luării măsurii 
reducerilor salariale și de a preciza durata de timp prevăzută pentru aplicarea acesteia, trebuie 
interpretate ca fiind de natură să atragă invalidarea Legii nr. 118/2010 și a Legii 
nr. 285/2010?” 

Prin Ordonanța din 10 mai 2012 dată în cauza Corpul Național al Polițiștilor (C-
134/12), Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a declarat necompetentă să judece cererea de 
decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Constanța prin încheierea din 8 februarie 
2012. 

Prin decizia civilă nr. 319 din 20 februarie 2013 Curtea de Apel Constanța a admis 
recursurile formulate de pârâți și a modificat în parte sentința civilă nr. 1694/2011 a 
Tribunalului Tulcea, în sensul respingerii ca nefondată a cererii reclamanților privind 
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obligarea pârâților la plata drepturilor salariale pentru perioada iulie-decembrie 2010, 
actualizate.  
Comentariu:  
 Cu privire la soluția pronunțată în primă instanță de Tribunalul Tulcea 

Prima instanță a admis în parte acțiunea dedusă judecății, reținând aplicabilitatea în 
cauză a art. 1 din Primul Protocol Adițional al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a 
jurisprudenței relevante, pe considerentul principal că în speță, “toate categoriile vizate de 
Legea nr. 118/2010 aveau cel puțin o speranță legitimă de a obține exercițiul efectiv al 
dreptului de proprietate, în contextul în care în condiții de criză economică în plină 
desfășurare, cu numai 6 luni în urmă a intrat în vigoare Legea nr. 330/2009 – lege unică de 
salarizare prin care s-au determinat salariile de încasat pentru anul 2010” și că  „prin 
reducerea salariilor se produsese o ingerință a autorităților publice, a statului, în exercitarea 
dreptului cu privire la bunul reclamanților”. 

Tribunalul Tulcea a conchis că s-a încălcat art. 1 din Primul Protocol Adițional al 
Convenției Europene a Drepturilor Omului, constatând că justul echilibru necesar respectării 
cerinței proporționalității a fost rupt, ca urmare al procentului foarte mare al reducerii -25% , 
ca și prin faptul că măsura adoptată nu a avut caracter previzibil, întrucât nu s-a verificat 
raportul rezonabil de proporționalitate dintre mijloacele utilizate și scopul urmărit, context în 
care reclamanții erau obligați să suporte o sarcină disproporționată, prin pierderea unei 
pătrimi din salariu, dar și prin lipsa totală a modalităților de compensare prevăzute de 
legislația națională.  

Stabilind că dispozițiile Legii nr. 118/2010 contraveneau art. 1 Protocolul  1 al 
Convenției mai-sus menționate, prima instanță a decis că se justifica încasarea drepturilor 
salariale în același cuantum cu cel stabilit anterior intrării în vigoare a actului normativ în 
baza căruia operase diminuarea.     

Cu privire la soluția pronunțată în recurs de Curtea de Apel Constanța  
Instanța de control judiciar a admis recursurile formulate de pârâți, reținând incidența în 

speță a Deciziilor nr. 874/2010 și nr. 1414/2009 pronunțate de Curtea Constituțională a 
României, prin care se constatase că  Legea nr. 118/2010 nu contravenea prevederilor actelor 
cu caracter internațional, având în vedere marja de apreciere a Statului în realizarea și 
garantarea drepturilor sociale și economice, că soluția legislativă de diminuare salarială se 
impunea pentru reducerea cheltuielilor bugetare și era determinată de apărarea securității 
naționale, că restrângerea drepturilor salariale în situația crizei financiare mondiale era 
necesară într-o societate democratică, tocmai pentru menținerea democrației și salvgardarea 
ființei Statului, astfel că erau respectate prevederile art. 53 din Constituția României.  

Instanța de recurs a concluzionat că prin dispozițiile criticate din Legea nr. 118/2010 nu 
s-au încălcat disp. art. 1 din Protocolul 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, cu 
motivarea că măsura reducerii temporare a salariului personalului bugetar cu 25% nu aducea 
atingere substanței dreptului de proprietate, intra în marja de apreciere a Statului și nu era 
disproporționată cu scopul urmărit, întrucât păstra un just echilibru între interesul general al 
colectivității și imperativele protecției drepturilor fundamentale ale omului. În susținerea 
acestor considerente, Curtea de Apel Constanța a făcut trimitere expresă și la o serie de 
hotărâri CEDO indicate în cuprinsul deciziei date în soluționarea recursurilor (Kechko c. 
Ucrainei, Jahn și alții c. Germaniei, Vilho Eskelinen și alții c. Finlandei, Wieczorek c. 
Poloniei, Hasani c. Croației, Stec și alții c. Regatului Unit).   

Din examinarea deciziei nr. 319/2013 reiese că, deși Curtea de Apel Constanța a 
formulat cerere în vederea emiterii unei decizii preliminare la CJUE, instanța de recurs nu a 
reținut în motivarea soluției date în cauză niciuna din prevederile relevante ale Carta 
Drepturilor Fundamentale referitoare la dreptul de proprietate, egalitatea în fața legii și 
nediscriminarea (art. 17, art. 20 și art. 21 din CDFUE) invocate de părți în cursul litigiului, 
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fundamentându-și hotărârea strict pe prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și 
a jurisprudenței relevante CEDO.  
 
 
 
4.4. FIȘA DE CAZ NR. 4 - DISCRIMINARE SALARIALĂ 
 
Dosar nr. 84/39/2011 
Sentinţa civilă nr. 5405 din 23 septembrie 2011 pronunțată de Tribunalul Suceava 
Decizia civilă nr. 5 din 12 ianuarie 2012 pronunțată de Curtea de Apel Suceava 
Problemă juridică : Discriminare decurgând din reducerea salarială aplicată polițiștilor pe 
perioada 3 iulie-31 decembrie 2010 intervenită prin efectul Legii nr. 118/2010 
Texte legale care au avut incidență în speţă:  art. 17, art. 20 și art. 21 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, art. 1, Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 1, alin. 1 și 
art. 16, alin. 2 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar, art. 22, alin. 5, art. 28, alin. 1, lit. a din Legea nr. 360/2002 privind 
Statutul Polițistului, art. 40 alin. 2, lit. c din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, art. 20, art. 44 
și art. 53 din Constituția României 
Starea de fapt. Soluțiile instanțelor naționale 

Prin acțiunea înregistrată inițial la Curtea de Apel Suceava și declinată spre competentă 
soluționare la Tribunalul Suceava sub nr. 84/39/2011, reclamantul C.N.P.-B.E.C. , în numele 
și în interesul funcționarilor publici cu statut special –polițiști,  a solicitat instanței învestite cu 
soluționarea pricinii ca în contradictoriu cu pârâții M.A.I., I.G.P.R. și I.P.J. Suceava, să 
constate dreptul reclamanților la plata salariilor nediminuate și obligarea pârâților la plata 
diferenței dintre salariile cuvenite pe lunile iulie-decembrie 2010 și salariile plătite efectiv, 
adică la plata cotelor de 25% reținute din salarii în această perioadă, sume actualizate cu 
indicele de inflație, de la data scadenței fiecăreia până la data plății efective, precum și la plata 
salariilor nediminuate pentru viitor, fără reținerea din acestea a cotei de 25%.  

În motivarea acțiunii, reclamanții au arătat că reducerea salariului brut cu 25%  aplicată 
acestora în temeiul art. 1 din Legea nr. 118/2010, le încălca dreptul de proprietate și constituia 
o ingerință care a avut ca efect privarea de bunul lor, invocând în susținerea pretențiilor lor, 
art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și art. 1 din Protocolul nr. 1 al 
Convenției Europene a Drepturilor Omului. Totodată, reclamanții au invocat faptul că Legea 
nr. 118/2010 nu le oferea posibilitatea de a obține despăgubiri pentru privarea lor de 
proprietate, arătând că lipsa totală a despăgubirilor le-a impus o sarcină disproporționată și 
excesivă, incompatibilă cu dreptul lor de proprietate și au solicitat ca în baza art. 41 din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, să se constate că erau îndreptățiți să li se restituie 
sumele de bani aferente acelui procent, reținute în mod nelegal, iar pentru viitor să se constate 
că erau îndreptățiți să primească salariile nediminuate.    

La data de 16 mai 2011, reclamanții au formulat o cerere de sesizare a CJUE în vederea 
emiterii unei decizii preliminare, în temeiul art. 267 alin. 2 din Tratatul de Funcționare a 
Uniunii Europene, cu privire la următoarea întrebare: 

- Sunt compatibile dispozițiile art.1 și 2 din Legea nr. 118/2010 referitoare la reducerile 
salariale de 25% impuse funcționarilor publici din România în perioada 03.07-31.12.2010, cu 
disp. art. 17, alin. 1, art. 20, art. 21 și art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene?  

În susținerea acestei cereri, petenții au argumentat că art. 1 și art. 2 din Legea nr. 
118/2010 referitoare la diminuarea cu 25% a cuantumului brut al 
salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte 
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drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau valută, contraveneau principiilor înscrise în 
art. 17, art. 20, art. 21 și art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 
referitoare la dreptul de proprietate, egalitatea în fața legii, nediscriminarea și dreptul la o cale 
de atac eficientă și la un proces echitabil.  

Prin sentința civilă nr. 5405 din 23 septembrie 2011 Tribunalul Suceava a respins ca 
nefondată acțiunea dedusă judecății, precum și cererea de sesizare a CJUE privind 
pronunțarea unei hotărâri preliminare.  

Împotriva sentinței Tribunalului Suceava a formulat recurs reclamantul C.N.P. – B.E.C., 
prin care a criticat atât soluția de respingere a cererii de sesizare a CJUE întemeiată pe 
dispozițiile art. 19, alin. 3 lit. b din Tratatul privind Uniunea Europeană și art. 267 alin. 2 din 
Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, cât și soluția de respingere pe fond a acțiunii, sub 
aspectul greșitei rețineri a inexistenței unei discriminări și a conformității Legii nr. 118/2010 
cu prevederile Constituției României și cu jurisprudența CEDO în materia art. 1 din Primul 
Protocol Adițional al Convenției Europene a Drepturilor Omului.  

Prin decizia civilă nr. 5 din 12 ianuarie 2012 Curtea de Apel Suceava a respins ca 
nefondat recursul formulat de reclamant împotriva hotărârii primei instanțe, pe care a 
considerat-o drept legală și temeinică.  

  

 Comentariu:  

 Cu privire la soluția pronunțată în primă instanță de Tribunalul Suceava 
În motivarea soluției de respingere a cererii de sesizare a CJUE în vederea pronunțării 

unei hotărâri preliminare, Tribunalul Suceava a reținut că procedura instituită prin art. 267 din 
TFUE constituia un instrument de cooperare între Curtea de Justiție a Uniunii Europene și 
instanțele naționale, necesar pentru furnizarea elementelor de interpretare a dreptului Uniunii, 
dar că articolele din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene nu puteau fi invocate 
în cadrul unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare decât în legătură cu alte articole 
din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene sau din legislația secundară. În opinia 
magistratului fondului, invocarea autonomă a prevederilor Cartei justifica respingerea cererii 
de sesizare a CJUE, în temeiul art. 51-52 din Cartă ce cuprindeau dispoziții clare privind 
interpretarea și aplicarea ei.  

În examinarea acțiunii, Tribunalul Suceava a analizat și citat și unele cauze din 
jurisprudența CJUE (C-83/91- Wienand Meilicke v. ADV/ORGA F.A. Meyer AG, C-380/01 – 
Gustav Schneider v. Bundesminister fur Justiz). 

Pe fondul cauzei, prima instanță a statuat că măsura de reducere salarială impusă prin 
art. 1 din Legea nr. 118/2010 pe perioada iulie-decembrie 2010 era justificată de creșterea 
deficitului bugetar, în contextul crizei financiare mondiale și că tribunalul nu putea repune în 
discuție compatibilitatea Legii nr. 118/2010 cu prevederile Constituției, stabilită deja în cadrul 
controlului de constituționalitate exercitat a priori cu privire la actul normativ contestat, fiind 
ținut să respecte constatările din Decizia nr. 871/2010 a Curții Constituționale, potrivit art. 
147 alin. 4 din Constituția României.   

În analiza respectării exigenței de proporționalitate aplicabilă limitării dreptului de 
proprietate, Tribunalul a constatat că nu s-a încălcat art. 1 din Primul Protocol Adițional al 
Convenției, pe considerentul că, potrivit jurisprudenței CEDO, statul se bucura de o largă 
marjă de apreciere privitoare la oportunitatea politicii sale salariale (hotărârea din cauza 
Wieczorek c. Poloniei) și că diminuarea veniturilor reclamanților a fost determinată de o 
situație economică generală și excepțională, fiind o măsură limitată în timp, fără caracter 
discriminatoriu.   
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Cu privire la soluția pronunțată în recurs de Curtea de Apel Suceava 
În motivarea deciziei sale, instanța de control judiciar a reținut că în speță, nu erau 

aplicabile dispozițiile art. 20 alin. 2 din Constituția României referitoare la prioritatea 
tratatelor internaționale privind drepturile fundamentale ale omului, pe considerentul că 
salariile erau asimilate veniturilor viitoare și nu intrau în sfera de incidență a art. 1 din Primul 
Protocol Adițional al Convenției, nefiind creanțe certe, lichide și exigibile, astfel că nu 
beneficiau de protecția Convenției, care se întindea exclusiv asupra bunurilor actuale, deja 
dobândite. (Van der Mussele c. Belgiei). 

Aceeași instanță a observat generic că jurisprudența Curții de la Luxemburg s-a sprijinit 
constant pe principii fundamentale, precum principiul securității juridice și cel al protecției 
încrederii legitime, dar și că în doctrina europeană s-a recunoscut dreptul legiuitorului de a 
revoca pe viitor acte normative care conferă avantaje particularilor, atunci când un interes 
public major o impunea, precum și în ipoteza schimbării circumstanțelor faptice și juridice, 
stabilind că reducerea salarială cu 25% aplicată bugetarilor a avut un caracter de oportunitate, 
în condițiile financiare dificile ale României și a constituit o măsură cu caracter temporar, 
justificată prin prisma considerentelor reținute în Deciziile nr. 1414/2009 și nr. 872/2010 date 
de Curtea Constituțională a României.   

Instanța de recurs a concluzionat că recurenților-reclamanți nu li s-a impus o sarcină 
disproporționată, reținând incidența în cauză a unor hotărâri din jurisprudența CEDO, prin 
care se recunoscuse dreptul Statului de a aprecia asupra plăților efectuate în favoarea 
angajaților săi din bugetul de stat și de a introduce, suspenda sau înceta plata unor astfel de 
beneficii, prin modificări legislative corespunzătoare (Mihăieș c. României, Senteș c. 
României).  

Din examinarea deciziei nr. 5/2012 reiese că instanța de recurs nu a aplicat în cauză 
prevederi concrete din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene sau alte norme din 
dreptul Uniunii Europene și nu a analizat motivul de recurs privind omisiunea Tribunalului 
Suceava de a sesiza CJUE cu cererea de emitere a unei decizii preliminare formulate de 
reclamanți în faza procesuală de primă instanță. 

 
 

 
4.5. FIȘA DE CAZ NR. 5  - DISCRIMINARE ÎNTRE FERMIERI 

 
Dosar nr. 8514/2/2011 
Sentinţa civilă nr. 3289 din 16 mai 2012 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a 
VIII a de Contencios Administrativ și Fiscal 
Decizia civilă nr.1330 din 14 martie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal 
Problemă juridică : Discriminare produsă prin refuzul emiterii unui extras din Registrul 
Agricol în vederea acordării unui ajutor de secetă. Invocarea OG nr. 137/2000 din perspectiva 
aplicării unui tratament diferențiat al petentului în raport cu alți fermieri 
Texte legale care au avut incidență în speţă:  art. 15 și art. 21, alin. 1 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, Directiva 2000/78/EC, art. 14 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului și art. 1 din Protocolul nr. 12 la aceeaşi convenție, art. 7 din Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, art. 2 din OG nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare   
Starea de fapt. Soluțiile instanțelor naționale 

Prin cererea înregistrată la Primăria Bran sub nr. 8426/25.10.2010 petentul T.F. a 
solicitat emiterea unui extras din Registrul Agricol, în vederea întocmirii dosarului pentru 
obținerea unui sprijin bănesc în caz de secetă, dar funcționarii din cadrul Primăriei au refuzat 
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emiterea documentului, situație considerată discriminatorie, care l-a determinat pe petiționar 
să se adreseze Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Prin decizia nr. 282 din 
11 iulie 2011, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a respins sesizarea 
petentului, stabilind că faptele expuse în susținerea cererii nu reprezentau o discriminare, în 
accepțiunea OG nr. 137/2000 privind  prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare. 

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Curții de Apel București – Secția a VIII a de 
Contencios Administrativ și Fiscal sub nr. 8514/2/2011, în contradictoriu cu pârâtul CNCD și 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, petentul a atacat 
decizia nr. 282/2011 emisă de CNCD, cererea sa fiind respinsă ca neîntemeiată prin sentința 
civilă nr. 3289 din 16 mai 2012 a instanței sesizate. 

Reclamantul a formulat recurs împotriva hotărârii primei instanțe, în motivarea căruia a 
susținut încălcarea obligației magistratului de a avea un rol activ în administrarea 
probatoriului, violarea principiului liberului acces la justiție, precum și aplicarea greșită a 
normelor juridice incidente în cauză, din perspectiva condițiilor specifice tratamentului 
diferențiat, care a condus la constatarea inexistenței unei discriminări, în sensul legii.  

Prin Decizia civilă nr. 1330 din 14 martie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție – 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a respins ca nefondat recursul formulat de 
reclamant împotriva sentinței civile nr. 3289/2012 a Curții de Apel București, pe care a 
menținut-o ca legală și temeinică.    
Comentariu:  

Cu privire la soluția pronunțată în primă instanță de Curtea de Apel București 
Curtea de Apel București a respins acțiunea reclamantului, cu motivarea că faptele 

pretins a fi fost comise nu îndeplineau elementele constitutive ale discriminării, în sensul art. 
2, alin. 1 din OG nr. 137/2000 și că nu exista un tratament diferențiat aplicat petentului în 
raport cu alte persoane aflate în aceeași situație ori în situații similare, constatând că petentul 
nu indicase criticile concrete formulate împotriva deciziei CNCD și nici nu dovedise că se 
afla într-o situație comparabilă cu a altor persoane, care să genereze aplicarea unui tratament 
diferit.   

Cu privire la soluția pronunțată în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție 
Instanța de control judiciar a statuat că atât prima instanță, cât și autoritatea 

administrativă emitentă a deciziei contestate, au aplicat în mod corect definiția discriminării 
reglementată de art. 2 din OG nr. 137/2000, având în vedere că aspectele invocate de recurent 
nu îndeplineau elementele constitutive ale unei fapte discriminatorii.  

În motivarea juridică care a stat la baza respingerii recursului, instanța supremă a decis 
că pentru a reține aplicabilitatea art. 2 din actul normativ specificat anterior, elemente precum 
diferențierea, excluderea, restricționarea sau privilegierea nu se puteau raporta decât la 
criteriile reglementate prin acea normă și urmau a se aplica doar persoanelor aflate în situații 
comparabile, supuse unui tratament diferit ca urmare a apartenenței lor la una din categoriile 
enunțate de textul legal.  

Aceeași instanță a reiterat principiul nediscriminării, prin prisma art. 7 din Declarația 
Universală a Drepturilor Omului și art.  14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului cu 
raportare la art. 1 din Protocolul nr. 12 al aceleiași convenții, constatând că, în virtutea 
tratatelor internaționale analizate, orice formă de discriminare era interzisă, independent de 
criteriul la care se raporta. În aplicarea aceluiași raționament, instanța supremă a reafirmat 
cele două condiții cumulative care trebuiau îndeplinite pentru existența unei discriminări, în 
sensul jurisprudenței CEDO, care sancționează aplicarea unui tratament diferit în exercițiul 
sau folosința unui drept recunoscut, stabilind că „a distinge nu este echivalent cu a 
discrimina” și că un tratament diferit devine discriminatoriu, atunci când distincțiile aplicate 
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de autoritățile naționale în situații similare sau comparabile nu se bazează pe o justificare 
obiectivă și rezonabilă. 

În privința legislației interne cu relevanță în cauză, instanța de recurs a reținut incidența 
art. 16, alin. 1 din OG nr. 137/2000, care consacră principiul nediscriminării, precum și 
raționamentul Curții Constituționale potrivit căruia principiul egalității impune aplicarea de 
soluții identice doar în situații identice, opinând că aplicarea unui tratament diferit este 
generată de existența unui criteriu care impune o legătură de cauzalitate între tratamentul 
diferențiat și criteriul interzis prin lege. 

ICCJ a concluzionat că în speță, nu existau diferențieri între cele două categorii de 
persoane cu privire la care recurentul-reclamant susținea că s-ar fi aflat în situații 
comparabile, nefiind îndeplinite elementele cumulative ale unui tratament diferit, drept pentru 
care a respins recursul formulat în cauză ca nefondat.  

Din examinarea deciziei civile nr. 1330/2014, se poate observa că ICCJ a reținut doar 
generic aplicabilitatea jurisprudenței CEDO privitoare la art. 14 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului în delimitarea conceptuală a noțiunii de „discriminare”, fără a face 
trimiteri directe la hotărâri concrete din practica CEDO ori CJUE și fără a se referi la vreo 
normă din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene sau la vreo altă dispoziție 
legală din dreptul Uniunii Europene cu relevanță în domeniul nediscriminării.   

 
 

4.6. FIȘA DE CAZ  NR. 6 -  PERSOANE IDENTIFICATE PRIN 
CONVINGERI SOCIALE ŞI POLITICE 
 

Dosar Nr. 144/43/2012 
Sentinţa nr. 21/17.01.2013, Curtea de Apel Târgu-Mureș, Secţia a II-a civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal.  
Instanţă de control: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Decizia nr. 4546/27.11.2014 
Problemă juridică : Instanţa a trebuit să verifice dacă constituie discriminare postarea de 
către directorul cancelariei Instituției Prefectului a unui mesaj pe Facebook, la care aveau 
acces doar prietenii utilizatorului, ostil unei categorii de persoane, în speță celor ce protestau 
în acel moment față de situația politică din țară. 
Texte legale care au avut incidenţă în speţă: art. 2 alin.1 şi art.15 din  OG nr.137/2000 
Drept european/internațional invocat de părţi sau instanţă: art. 10 CEDO, pentru a se 
verifica legitimitatea ingerinţei în dreptul la liberă exprimare a persoanei sancţionate de 
CNCD 
Starea de fapt. Soluţiile autorităţilor şi instanţelor naţionale. În data de 19.01.2012, dl. 
M.M.N, care avea calitatea de director al cancelariei Instituţiei Prefectului Mureş, a postat pe 
profilul său personal din reţeaua de socializare „Facebook” mesajul  „Arbeit macht frei 
(Munca te eliberează)  – asta să înţeleagă protestatarii”, în contextul în care, în toată ţara, 
aveau loc proteste ale unor persoane nemulţumite de situaţia socială şi politică din România 
acelui moment. 
Prin Hotărârea nr. 60 din 22.02.2012, CNCD a soluţionat Dosarul nr. 2A/2012, format în 
urma autosesizării semnate de preşedintele Colegiului Director și a ajuns la concluzia că 
aspectele sesizate intră sub incidenţa art. 2 alin. 1 şi art. 15 din O.G. nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, iar, în baza art. 2 alin.11 şi art. 26 
alin.1 din actul normativ de mai sus, lui M.M.N. i s-a aplicat o amendă contravenţională în 
valoare de 1.000 lei. M.M.N a atacat în contencios administrativ hotărârea CNCD. 
În analiza faptei, respectiv cu privire la folosirea sintagmei „Arbeit macht frei”, prima 
instanţă, Curtea de Apel Târgu-Mureş, a apreciat că prezintă importanță nu sensurile pe care 
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aceasta le are de la originile sale sau sensurile filozofice care i-au fost date de-a lungul vremii, 
ci acel sens care s-a întipărit în conştiinţa largă, populară şi, nu lipsit de importanţă, contextul 
în care ea a fost folosită. Din acest punct de vedere, nu prezintă relevanţă juridică în speţă 
sensul pe care reclamantul a intenţionat să-l folosească, nici pregătirea sa profesională, care i-
a permis să aibă un contact profesional cu lucrările filozofice care consacră o anumită idee a 
mesajului incriminat, cei cărora mesajul le-a fost adresat fiind oameni simpli, motiv pentru 
care, de altfel, reclamantul a ţinut să şi-l traducă în limba română. 
Astfel, instanţa a notat că sloganul „Arbeit macht frei”, a fost plasat de nazişti la intrarea 
lagărelor de exterminare, ascunzând cea mai odioasă şi sinistră lozincă nazistă, în spatele 
căruia se ascundeau acte criminale fără precedent – cei închişi în lagăre nu se eliberau „prin 
muncă”. Dimpotrivă, aceştia erau trimişi în camerele de gazare, aşa încât sloganul a rămas în 
conştiinţa populară ca un îndemn de un cinism şi sarcasm fără margini adresat deportaţilor, 
simbolizând atrocităţile Germaniei Naziste. De aceea, Curtea de Apel a considerat 
neîntemeiate susţinerile reclamantului privind lipsa sa de vinovăţie. Utilizarea în sine a 
afirmaţiei „Arbeit macht frei”, într-un cadru public sau accesibil publicului, cu ocazia 
exprimării unei opinii referitoare la o anumită categorie de persoane (protestatarii), provoacă 
asocierea acesteia cu sentimente de dispreţ, repudiere, intoleranţă, aşa încât reclamantul nu 
poate susţine că a acţionat fără vinovăţie. 
În practica CNCD, exprimată cu ocazia soluţionării unei speţe în care s-a examinat dacă o 
anumită expresie, care are mai multe  sensuri, poate constitui discriminare, s-a afirmat că, 
întrucât acea expresie are mai multe înţelesuri, folosirea sa într-un anumit context nu poate 
constitui discriminare şi nu poate atrage răspunderea contravenţională. Această observaţie din 
practica anterioară a CNCD nu poate fi reţinută întrucât, în speţa respectivă, sensurile care se 
puteau da acelei expresii erau relativ egale în percepţia oamenilor, acesta nefiind cazul cu 
expresia „Arbeit macht frei”. 
Cât priveşte caracterul public al faptei, Curtea a apreciat ca fiind temeinice şi legale reţinerile 
CNCD din hotărârea atacată, considerând că reţeaua de socializare Facebook nu poate 
echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o căsuţă poştală electronică. Profilul 
personal pe Facebook, chiar dacă este accesibil doar prietenilor utilizatorilor, adică unui grup 
restrâns de persoane, rămâne public, oricare dintre prieteni putând distribui informaţiile 
postate de titularul paginii, aspecte pe care reclamantul le cunoştea.  
Chiar dacă directorul cancelariei nu exercită o funcţie publică, calitatea acestuia, dată de 
îndatoririle şi responsabilităţile lui publice, actele pe care le întocmeşte impun ca exercitarea 
libertăţii de exprimare să  fie supusă  anumitor restricţii, unei obligaţii de moderaţie şi de 
rezervă. 
Dincolo de toate acestea, instanța a observat, însă, că O.G. 137/2000 sancţionează fapta 
independent dacă a fost săvârşită de o persoană publică sau de un simplu particular, iar 
referirile din cuprinsul hotărârii atacate la calitatea reclamantului de director al cancelariei 
Instituţiei Prefectului Mureş nu afectează legalitatea acesteia.  
Prima instanţă respinge, deci, acţiunea reclamantului. 
Controlând soluţia primei instanţe, ÎCCJ admite că în hotărârea adoptată de Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării se face referire la “calitatea publică” a reclamantului, dar 
observă că, în mod esenţial, măsura sancţionatoare a fost luată faţă de “persoana privată” M. 
M. N. pentru fapta constând în comportamentul manifestat prin postarea mesajului pe pagina 
– publică sau cu acces public – de facebook, care a vizat sau a dus la lezarea demnităţii sau 
crearea unei atmosfere ostile, degradante, ofensatoare la adresa categoriei protestatarilor, în 
raport de convingerile acestora. Prin urmare, referirile din cuprinsul hotărârii contestate pe 
calea contenciosului administrativ la calitatea recurentului de director al Cancelariei Instituţiei 
Prefectului judeţului Mureş nu sunt de natură, în raport de cele mai sus arătate, să afecteze 
legalitatea şi temeinicia actului administrativ emis de intimatul C.N.C.D. 
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De asemenea, instanța a considerat că este corectă constatarea din actul administrativ 
contestat în sensul săvârşirii în public a faptei imputate reclamantului, întrucât, în general, o 
faptă antisocială, indiferent de natura sa juridică (inclusiv fapta contravenţională) se consideră 
a fi săvârşită ”în public” atunci când locul săvârşirii faptei aparţine unei colectivităţi umane 
sau provine de la o asemenea colectivitate, la care participă respectiva colectivitate prin 
acţiuni adresate participanţilor. 
Or, este indubitabil că în litigiu comportamentul pretins discriminatoriu a reclamantului 
recurent s-a manifestat pe pagina on-line (cu acces public) de Facebook.  
Potrivit ÎCCJ, condiţia de protestatari a adresanţilor, în raport de convingerile lor socio-
politice, se constituie în criteriul de discriminare care a generat săvârşirea faptei, deoarece 
dacă această condiţie nu s-ar fi îndeplinit – cu alte cuvinte, dacă persoanele în cauză nu s-ar fi 
constituit în categoria protestatarilor – comportamentul discriminatoriu constând în postarea 
mesajului care a lezat aceste persoane – nu ar fi avut loc. 
În fine, se reţine că nu pot fi primite nici susţinerile recurentului potrivit cărora răspunderea 
contravenţională stabilită în cauză ar constitui o ingerinţă nejustificată în dreptul 
reclamantului la informare şi exprimare, în condiţiile în care libertatea de exprimare nu poate 
prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. 
Comentariu cu privire la modul în care instanţele au aplicat dreptul european. În mod 
corect, instanţele naţionale au soluţionat speţa folosind dreptul naţional relevant. Pe de altă 
parte, de asemenea în mod corect, Curtea de Apel verifică dacă ingerinţa în dreptul de liberă 
exprimare, consacrat de art. 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, realizată prin 
hotărârea CNCD, este conformă cu sistemul acesteia. Curtea de Apel foloseşte testele 
consacrate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi constată că necesitatea 
protejării demnităţii umane raportat la circumstanţele concrete ale faptei imputate a impus o 
măsură proporţionată din partea CNCD, iar aplicarea sancţiunii contravenţionale nu a 
reprezentat o ingerinţă nepermisă de lege în dreptul său la liberă exprimare. Dreptul 
reclamantului la libera exprimare este supus anumitor restricţii, neputându-se opera automat o 
disociere între calitatea sa de persoană privată şi de cea de deţinător a unei poziţii publice. Pe 
de altă parte, într-adevăr, prin sancţionarea sa contravenţională, a operat o ingerinţă a statului 
în dreptul reclamantului la liberă exprimare însă, raporta la valoarea care trebuie apărată, 
demnitatea umană, protejarea acesteia de orice intimidări, ostilităţi, degradări, umiliri şi 
ofensări, ingerinţa este proporţională. Astfel, fapta este sancţionată doar contravenţional, şi nu 
penal, iar cuantumul amenzii este de 1000 lei, în timp ce, salariul mediu net pe economie era 
la data aplicării sancţiunii de 1.609 lei, iar salariul minim de 700 lei. Aşadar, nu se poate 
susţine că ingerinţa este vădit disproporţionată. 
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4.7. FIȘA DE CAZ NR. 7 - DISCRIMINAREA COPIILOR ÎN RAPORT DE 
MOMENTUL NAȘTERII 

 
Dosar nr. 15158/306/2013 
Sentinţa civilă nr. 1667 din 21 martie 2014 pronunțată de Judecătoria Sibiu 
Decizia civilă nr. 551 din 24 iunie 2015 pronunțată de Tribunalul Sibiu 
Problemă juridică : Discriminare privind copiii concepuți în 2010 și născuți în 2011 prin 
efectele aplicării OUG nr. 111/2010 în comparație cu copiii aflați sub incidența OUG nr. 
148/2005 
Texte legale care au avut incidență în speţă:  art. 20, art. 21, art. 24 și art. 34 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 2, alin. 1 și art. 27, alin. 1 din OG nr. 
137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată; art. 
2, art. 9 și art. 23 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor; art. 1 și art. 2 din OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea 
creșterii copilului; art. 23 și art. 36 din Noul Cod Civil, aprobat prin legea nr. 287/2009, art. 
654 din Codul Civil Român de la 1864; art. 16 din Constituția României.  
Starea de fapt. Soluțiile instanțelor naționale 

 Prin acțiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sibiu sub nr. 15158/306/2013 
reclamanta P.E.D. a invocat faptul că la data de 08.02.2011 a născut un copil conceput în anul 
2010, dată la care era în vigoare OUG nr. 148/2005, conform căreia indemnizația de creștere a 
copilului era în cuantum de 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni, dar nu mai 
mult de 4000 lei, pe o durată de 2 ani. Reclamanta a fost constrânsă să solicite acordarea 
indemnizației de creștere a copilului în baza OUG nr. 111/2010, act normativ care se aplica 
tuturor copiilor născuți după data de 1 ianuarie 2011, în temeiul căreia i s-a stabilit o 
indemnizație lunară de 3400 lei timp de 1 an. 

În motivarea cererii sale, petenta a invocat disp. art. 654 din vechiul Cod Civil (art. 36 
din Noul Cod Civil), argumentând în esență, că copiii concepuți până la data de 31 decembrie 
2010 și născuți după acea dată erau discriminați față de copiii concepuți și născuți anterior 
datei de 31 decembrie 2010, care beneficiau de o indemnizație lunară de creștere mai mare, 
motiv pentru care a solicitat instanței învestite cu soluționarea pricinii să dispună restabilirea 
situației create prin efectul discriminării, prin acordarea de despăgubiri, reprezentând 
diferența de cuantum între cele două tipuri de indemnizație, estimate de petentă la suma de 
55200 lei.  

Prin sentința civilă nr. 1667/21 martie 2014 Judecătoria Sibiu a respins ca neîntemeiată 
acțiunea formulată de reclamantă, care a formulat apel împotriva hotărârii pronunțate de 
prima instanță, în motivarea căruia a criticat soluția dispusă, din perspectiva omisiunii 
magistratului fondului de a-și fi motivat hotărârea și de a se fi pronunțat asupra principiului 
egalității de tratament și al non-discriminării reglementate prin art. 6 din TUE, art. 20, art. 21, 
art. 24, art. 34 și art. 52 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dar și din 
perspectiva greșitei aplicări a disp. art. 654 din Codul Civil.  

Prin încheierea de ședință din 20 noiembrie 2014, la cererea apelantei-reclamante, 
Tribunalul Sibiu a sesizat CJUE cu cererea având ca obiect următoarele întrebări formulate în 
vederea emiterii unei decizii preliminare: 

- Protecția socială, drepturile copilului și principiile egalității de tratament și al non-
discriminării  asigurate de dreptul UE prin art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 
20, art. 21, alin. 1, art. 24, alin. 1 și 2, art. 34 și art. 52 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene pot fi interpretate ca opunându-se unor dispoziții din dreptul intern care 
restrâng cuantumul acordării indemnizației pentru creșterea copilului în funcție de data 
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nașterii copilului și nu în funcție de data concepției, deși copilul conceput este considerat că 
există, dacă se naște viu și viabil, fără a exista o justificare de ordin obiectiv și rezonabil? 

- Se instituie prin OUG nr. 111/2010 o măsură discriminatorie între persoanele aflate în 
situații identice, respectiv copiii concepuți și născuți până la data de 31.12.2010 și copiii 
concepuți până la data de 31.12.2010, dar născuți ulterior acestei date?    

Prin Ordonanța sa din data de 7 mai 2015 dată în cauza C-608/14, CJUE a decis 
următoarele: 

- Cu privire la prima întrebare, instanța europeană a statuat că „niciun element din 
decizia de trimitere nu oferă indicii că reglementarea națională invocată ar urmări să pună în 
aplicare dreptul Uniunii, în sensul art. 51, alin. 1 din Cartă ”  și că „nu permite să se considere 
că situația în discuție în litigiul principal ar intra în domeniul de aplicare al regulamentului 
respectiv”, concluzionând că „diferența de tratament invocată în litigiul principal intră numai 
sub incidența dreptului național a cărui interpretare este exclusiv de competența instanței de 
trimitere.” 

- Cu privire la cea de-a doua întrebare, instanța europeană a reafirmat că „în cadrul 
procedurii prevăzute de art. 267 TFUE Curtea nu este competentă să interpreteze dreptul 
intern al unui stat membru, această misiune revenind exclusiv instanței de trimitere.” 

Prin decizia civilă nr. 551 din 24 iunie 2015 Tribunalul Sibiu a respins ca nefondat 
apelul formulat de reclamantă, menținând astfel sentința primei instanțe.    
Comentariu:  
 Cu privire la soluția pronunțată în primă instanță de Judecătoria Sibiu 

Prima instanță a respins acțiunea reclamantei, cu motivarea că tratamentul diferențiat 
între copiii născuți până la data de 31.12.2010 și copiii născuți după această dată era 
determinat de un scop legitim, obiectiv, datorat crizei economice și că cele două categorii de 
persoane invocate de reclamantă nu se aflau în situații juridice similare, situația fiecărei 
categorii fiind guvernată de acte normative diferite, astfel că existența unor situații diferite 
impunea aplicarea unui tratament juridic diferit, fără a se aduce astfel atingere principiului 
egalității.  

Prima instanță a concluzionat că norma juridică criticată devenea aplicabilă tuturor 
destinatarilor ei și a făcut trimitere la jurisprudența potrivit căreia „situația diferită în care se 
află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu 
poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea în fața 
legii și a autorităților publice fără privilegii și fără discriminări ”, reținând raționamentul 
expus în Deciziile nr. 20/2000 și nr. 765/2011 pronunțate de Curtea Constituțională a 
României.   
 Cu privire la soluția pronunțată în apel de Tribunalul Sibiu  

Instanța de control judiciar a respins ca nefondat apelul reclamantei, reținând în 
principal,  că prima instanță s-a pronunțat asupra temeiurilor de drept invocate (TUE și 
CDFUE), aplicând și interpretând corect normele analizate, lipsa unui răspuns detaliat 
neechivalând cu nepronunțarea (au fost menționate hotărârile CEDO date în cauzele 
Driemond Bouw BV contra Olandei, Garcia Ruiz contra Spaniei). 

Concluzia Tribunalului Sibiu a fost aceea că în speță, nu exista nicio discriminare, 
întrucât cele două categorii invocate de reclamantă nu se aflau în situații juridice identice și că 
nu se putea reține în cazul analizat aplicabilitatea art. 654 alin. 2 din vechiul Cod Civil (art. 36 
din Noul Civil) și nici incidența prevederilor OUG nr. 148/2005.  

Pe de altă parte, instanța de apel a statuat că însăși CJUE a decis prin Ordonanța sa din 
7 mai 2005 că situația în litigiu nu intra sub incidența Cartei și nu urmărea să pună în aplicare 
dreptul UE, motiv pentru care instanța națională nu a mai reținut în speță aplicabilitatea unor 
norme din dreptul UE, ci doar a unor prevederi din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului. 
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4.8.  FIȘA DE CAZ NR. 8  - DISCRIMINAREA ANGAJAȚILOR AFLAȚI ÎN 
CONCEDIUL DE CREȘTERE COPIL PE CRITERIUL DE GEN/SEX 

 
Dosar nr. 1944/2/2013 
Sentinţa civilă nr. 1712 din 27 mai 2013 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a 
VIII a de Contencios Administrativ și Fiscal 
Decizia civilă nr.4671 din 4 decembrie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal 
Problemă juridică: Discriminare rezultată din concedierea unui angajat la întoarcerea din 
concediul de creștere copil. Invocarea prevederilor OG nr. 137/2000 în corelație cu 
prevederile OUG nr. 111/2010 
Texte legale care au avut incidență în speţă:  art. 15 și art. 21, alin. 1 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, Directiva 2000/78/EC, art. 14 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului și art. 1 din Protocolul nr. 12 la aceeaşi convenție, art. 7 din Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, art. 2, art. 6, art. 16, art. 22 și art. 26 din OG nr. 137/2000 
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, art. 25 din OG nr. 
111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor  
Starea de fapt. Soluțiile instanțelor naționale 

Petenta I.I.C. a devenit angajat în cadrul firmei G.O. SRL, începând cu data de 25 
septembrie 2003, iar în intervalul noiembrie 2010 – iunie 2012 s-a aflat în concediul de 
creștere copil, reluându-și activitatea la data de 11 iunie 2012, când angajatorul i-a comunicat 
decizia nr. 61 din 11 iunie 2012 de încetare a contractului de muncă, ca urmare a desființării 
postului, acordându-i o perioadă de preaviz de 20 de zile. 

Petenta a atacat actul emis de angajator în fața Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării, care, prin decizia nr. 31 din 30 ianuarie 2013 a constatat că decizia de desfacere 
a contractului de muncă constituia o discriminare directă și i-a aplicat o amendă 
administrativă societății împotriva căreia s-a formulat sesizarea.  

Societatea G.O. SRL a contestat decizia CNCD prin acțiunea înregistrată sub nr. 
1944/2/2013 pe rolul Curții de Apel București, care prin sentința civilă nr. 1712 din 27 mai 
2013 a admis contestația formulată și a anulat decizia atacată, cu motivarea că faptele 
imputate în sarcina societății reclamante nu reprezentau o discriminare, în accepțiunea OG nr. 
137/2000.  

Atât pârâta I.I.C, cât și pârâtul CNCD, au formulat recurs împotriva hotărârii primei 
instanțe, în susținerea căruia au criticat pe de o parte, încălcarea și greșita aplicare a 
prevederilor OG nr. 137/2000, a prevederilor art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului și a disp. art. 20 din Constituția României, iar pe de altă parte, au invocat interpretarea 
eronată a disp. art. 2, alin. 1 coroborat cu art. 6, lit. a din OG nr. 137/2000, norme destinate 
prevenirii și sancționării oricăror forme de discriminare comise pe criteriul de gen/sex. 

Prin decizia civilă nr. 4671 din 4 decembrie 2014 Înalta Curte de Casație și Justiție – 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a admis recursurile declarate de pârâți, a casat 
sentința civilă nr. 1712/2013 a Curții de Apel București, a respins ca neîntemeiată acțiunea 
formulată de reclamantă și pe cale de consecință, a menținut actul administrativ atacat, 
respectiv Decizia CNCD nr. 31/2013. 
Comentariu:   

Cu privire la soluția pronunțată în primă instanță de Curtea de Apel București 
Prima instanță și-a motivat soluția de admitere a acțiunii și de anulare a actului 

administrativ atacat, reținând în esență, că autoritatea administrativă emitentă a Deciziei nr. 
31/2013 nu avea competența de a decide, nici cu privire la respectarea/nerespectarea OUG nr. 
111/2010 în derularea raporturilor dintre angajator și angajat, nici în privința sferei de aplicare 
a acestui act normativ și a beneficiarilor drepturilor reglementate în cuprinsul lui, aspecte care 
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erau de competența exclusivă a Tribunalului București – Secția Litigii de Muncă, statuând 
finalmente că CNCD își arogase în mod nelegal competența de soluționare a cererii 
întemeiate pe prevederile OG nr. 137/2000. 

În examinarea Deciziei nr. 31 din 30 ianuarie 2013, prima instanță a evidențiat că 
aplicarea aceluiași tratament ori a unui tratament similar unor situații diferite nu constituia de 
plano o discriminare, în absența unui criteriu discriminatoriu și în cazul în care exista o 
justificare obiectivă pentru aplicarea unui astfel de tratament, inclusiv existența unui scop 
legitim, atins prin mijloace adecvate și necesare. În opinia Curții, în speță, nu exista o 
discriminare de gen, întrucât la dosarul administrativ nu se găseau atașate declarații de martori 
sau înscrisuri din care să reiasă o situație de discriminare a petentei I.I.C prin comparație cu 
alți angajați și că în cazul dat, tratamentul aplicat petentei nu fusese discriminatoriu, întrucât 
era generat de un motiv obiectiv, anume problemele economice care au determinat 
reorganizarea substanțială a societății, prin reducerea salariilor și restructurarea unor posturi. 

Cu privire la soluția pronunțată în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție 
Instanța de control judiciar a admis recursul, pe considerentul principal că în aplicarea 

OG nr. 137/2000 cu raportare la prevederile OUG nr. 111/2010, CNCD nu încălcase limitele 
legale ale prerogativelor ce i-au fost conferite acestei autorități administrative autonome, 
stabilind că scopul creării unui astfel de organism era acela de a cerceta, constata și sancționa 
faptele discriminatorii. 

Instanța de recurs a constatat netemeinicia și nelegalitatea sentinței primei instanțe, din 
perspectiva omisiunii de a face corecta aplicare a dispozițiilor art. 25, par. 2, lit. a și par. 3 din 
OUG nr. 111/2010, în conformitate cu care petenta I.I.C avea un statut special, care nu o plasa 
într-o situație similară cu a altor persoane concediate și care îi impunea angajatorului 
interdicția de a dispune desfacerea contractului ei de muncă.   

În susținerea soluției adoptate, aceeași instanță a aplicat raționamentul din jurisprudența 
CEDO, reținând incidența în speță a hotărârii date în cauza Thlimmenos c. Greciei, potrivit 
căreia „dreptul de a nu fi supus discriminării se încalcă, nu doar atunci când Statele aplică un 
tratament diferit, dar și atunci când Statele omit să aplice un tratament diferit, fără o 
justificare obiectivă și rezonabilă, persoanelor aflate în situații diferite și care nu sunt 
comparabile.”  

Instanța supremă a constatat că în cazul dedus judecății, însuși legiuitorul reglementase 
un tratament favorabil, o discriminare pozitivă, stipulând prin art. 25, alin. 3 din OUG nr. 
111/2010, un termen de 6 luni în favoarea angajatului, motiv pentru care în mod corect 
autoritatea administrativă aplicase prevederile art. 2 din OG nr. 137/2000, stabilind existența 
unei discriminări directe, produse prin efectul încetării raporturilor de muncă în perioada de 6 
luni după terminarea concediului de creștere a copilului, ceea ce a cauzat încălcarea dreptului 
la muncă, fără o justificare obiectivă și rezonabilă.  
Din examinarea considerentelor hotărârilor judecătorești pronunțate în cauză, reiese că 
niciuna din instanțele sesizate nu a făcut trimitere și nu a reținut în motivarea soluțiilor date 
vreo prevedere din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ori vreo altă 
dispoziție relevantă din dreptul Uniunii Europene, instanța supremă făcând trimitere exclusiv 
la jurisprudența CEDO în cauze privitoare la nediscriminare. 

 

 

 

 

 



 

130 
 

4.9. FIȘA DE CAZ NR. 9 – DISCRIMINARE DUPĂ CRITERIUL DIZABILITĂŢI / 
NEVOI SPECIALE 
 
Dosar nr. 298/42/2013 
Sentinţa nr. 164/ 20 iunie 2013, Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a de Contencios 
Administrativ şi Fiscal.  
Instanţă de control: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Decizia nr. 2074/6 mai 2014 
Interdicţia discriminării. Criteriu : dizabilităţi / nevoi speciale 
Problemă juridică : Posibilitatea de a califica drept comportament discriminatoriu bazat pe 
criteriul dizabilităţii plasarea unor copii cu nevoi speciale sau dizabilităţi în spaţii improprii 
pentru desfăşurarea activităţii şcolare. Teste legale necesare pentru a determina existenţa 
discriminării. 
Texte legale care au avut incidenţă în speţă: art. 2 alin. 1 şi art. 10 lit. h) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată  
Drept internaţional şi european menţionat de părţi sau instanţă: art. 7 al Convenției 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pentru definirea sintagmei 
„copii cu dizabilităţi”. 
Starea de fapt. Soluţiile instanţelor naţionale 
Reclamantul Consiliul Judeţean Prahova a chemat în  judecată  pârâtul Consiliul  Naţional 
pentru  Combaterea  Discriminării (CNCD), solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se 
dispună anularea Hotărârii nr.102/06.03.2013 emisă de Colegiul Director al CNCD. În  
motivarea acţiunii, reclamantul arată că, în fapt, prin acel act, Colegiul director al CNCD a 
constatat că o categorie defavorizată de persoane, respectiv copiii cu nevoi speciale şi /sau 
dizabilităţi, îşi desfăşoară activitatea şcolară în condiţii improprii, în spaţiul alocat în acest 
scop al Centrului Şcolar Special Ploieşti. Colegiul director a considerat aceste condiţii 
improprii, dat fiind mirosul de mucegai de la demisolul clădirii, care, de altfel, 1-a determinat 
pe directorul unităţii şcolare să închidă sălile de la acel nivel şi să înghesuie copiii în clasele 
de la parter. În opinia CNCD, mutarea unor copii cu nevoi speciale într-o clădire în care 
umiditatea şi mirosul de mucegai persistă de ani de zile reprezintă un comportament 
discriminatoriu bazat pe criteriul dizabilităţii, astfel încât Consiliul Judeţean Prahova ar fi 
încălcat prevederile art. 2 alin. 1 şi art. 10 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată. Prin aceeaşi 
hotărâre, Colegiul director i-a recomandat reclamantei să depună toate diligentele necesare 
pentru remedierea situaţiei pentru anul şcolar următor, în sensul identificării unui imobil care 
să corespundă nevoilor unei categorii defavorizate de elevi. 
Reclamantul a criticat  hotărârea CNCD, pe considerentul că în cauză nu sunt incidente 
criteriile pentru calificarea faptei comise ca o discriminare, aşa cum acestea sunt enunţate în 
art. 2 alin 1 din  137/2000 din Ordonanţa Guvernului coroborat cu art. 10 lit. h din acelaşi act 
normativ, arătând că imobilul în care se desfăşoară activitatea de învăţământ special a fost 
reabilitat şi nu se poate susţine că elevii au fost nevoiţi să îşi desfăşoare activitatea 
educaţională într-o clădire veche, afectată de mucegai, problemă care s-a ivit accidental şi 
ulterior reabilitării clădirii. 
Prima instanţă reţine că o categorie defavorizată de persoane, copii cu nevoi speciale, unii cu 
dizabilităţi, îşi desfăşoară activitatea şcolară în condiţii improprii, respectiv săli de clasă 
inadecvate desfăşurării unor activităţi şcolare, miros de mucegai irespirabil şi 
supraaglomerare, ceea ce creează o discriminare faţă de modul normal în care alte categorii de 
copii fără dizabilităţi îşi desfăşoară activitatea şcolară, în sensul  art. 2 alin. 1, cu consecinţele 
prevăzute de art. 10 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000. De asemenea, instanţa 
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aminteşte că o protecţie specială se acorda persoanelor cu dizabilităţi la nivelul Uniunii 
Europene, prin semnarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi la 30 martie 2007, al cărei art. 7 defineşte copii cu dizabilităţi  şi obligă statele  
părţi sa ia  toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceştia se bucură pe deplin de toate 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii. În 
consecinţă, instanţa constată că hotărârea adoptată de CNCD este legală şi respinge ca 
nefondată acţiunea reclamantului.  
Ca instanţă de control, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie modifică sentinţa pronunţată de 
Curtea de Apel Ploieşti şi atacată de reclamantul Consiliul Judeţean Prahova, admiţând 
acţiunea formulată de acesta din urmă şi dispunând anularea Hotărârii nr. 102/06.03.2013 
emisă de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Această 
soluţie se înscrie în ipoteza art.488 alin.(1) pct.8 din Codul de procedură civilă („hotărârea a 
fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”), instanţa de control 
apreciind că în mod nefondat prima instanţă a constatat că fapta întrunește condiţiile 
prevăzute de art. 2 alin 1 şi art. 10 lit. h din OG nr. 137/2000. În motivare, Înalta Curte de 
Casţie şi Justiţie arată că „deşi sunt recunoscute drepturile unei categorii defavorizate, în speţă 
copii cu nevoi speciale, de a-şi desfăşura activitatea şcolară in condiţii proprii, pentru a exista 
fapta de discriminare nu este suficient, astfel cum s-a reţinut în hotărârea pronunţată de către 
pârâtă, să se stabilească doar existenţa condiţiilor de umiditate excesivă de la demisolul 
Centrului Special nr. 1 Ploieşti şi a împrejurării că reclamantul a cunoscut sau nu aceste 
condiţii. Astfel, se constată că nu s-a probat în cauză existenţa situaţiilor analoage şi 
comparabile în care s-a aplicat tratamentul diferenţiat, prin care s-a urmărit restrângerea 
acestui drept, nerespectarea drepturilor de către autorităţile publice locale nereprezentând o 
faptă de discriminare în sensul prevederilor art. 2 alin (1) din OG nr. 137/2000, câtă vreme nu 
se întemeiază pe criteriile expres şi limitativ prevăzute de ordonanţă sau pe alte criterii având 
aceeaşi natură”. 
 Comentariu:  
Cu privire la soluţia pronunţată în prima instanţă. Curtea de Apel Ploieşti constată 
existenţa discriminării apreciind la modul general că starea de fapt descrisă în speţă se 
încadrează în dispoziţiile art. 2 alin. 1 şi art. 10 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, 
fără a motiva în amănunt această încadrare. Relevant în acest sens este următorul pasaj: 
„având în vedere situaţia specială din cazul de faţă, şi constând legal o anumită forma de 
discriminare, prin hotărârea luată, [CNCD] a dispus luarea unor măsuri administrative pentru 
eliminarea restricţiilor constatate si crearea unor condiţii de studiu adecvate, în condiţii de 
egalitate cu ceilalţi elevi. În aceste condiţii se înlătură diferenţa de tratament, cu atât mai mult 
cu cat aceasta nu este justificată obiectiv de un scop legitim”. După cum în mod corect afirmă 
instanţa de control, Curtea de Apel Ploieşti ar fi trebuit să verifice dacă sunt îndeplinite, în 
speţă, condiţiile art. 2 alin. 1 şi art. 10 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000. 
De asemenea, instanţa invocă textul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, fără a face o aplicare propriu-zisă a acestuia. Totuşi, se poate 
presupune că, implicit, instanţa consideră  că situaţia de fapt din speţă intră în sfera de 
aplicare a Convenţiei. Instanţa nu arată care este raportul între dreptul intern în temeiul căruia 
a pronunţat hotărârea (în speţă, Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000) şi textul de drept 
internaţional public al drepturilor omului şi nu justifică recursul la acesta din urmă. Se poate, 
însă, conchide în sensul că instrumentul de drept imternaţional, asumat, de asemenea, de 
sistemul de drept al Uniunii Europene, are funcţia de a susţine concluziile judecătorului 
intern. 
În fine, deşi atât instanţa, cât şi părţile invocă texte de drept internaţional, niciuna nu se referă, 
totuşi, nici la Protocolul nr. 12/2000 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (CEDO), pe care România îl ratificase la data faptelor, 
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care ar fi putut fi invocat şi aplicat direct şi care instituie o interdicţie generală a discriminării 
în exercitarea tuturor drepturilor garantate în cadrul juridic naţional, nici la o eventuală 
încălcare a art. 2 din Protocolul 1 la CEDO, care garantează dreptul la educaţie, eventual 
corelat cu art. 14 din CEDO. Aceste texte sunt integrate în blocul naţional de 
constituţionalitate, prin intermediul art. 20 din Constituţie, astfel încât ele ar fi putut fi 
invocate din oficiu de judecător. 
Cu privire la soluţia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie reţine, într-un pasaj, următoarele: „deşi atât pârâta, cât şi instanța de fond s-
au raportat la principiile Curţii Europene de Justiţie şi la definiţiile discriminării cuprinse in 
Convenţia Naţiunilor Unite, se constată că nu s-a arătat în ce măsură, in concret, fapta dedusă 
judecăţii constituie o discriminare potrivit art. 2 alin 1 şi art. 10 lit. h  din OG 137/2000”. În 
mod corect, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată neverificarea de către instanţa 
controlată a condiţiilor legale stipulate de cadrul legal intern şi faptul că izvoarele de drept 
internaţional invocate nu au fost expres aplicate în cauză.  
 
 
 

 
4.10. FIȘA DE CAZ NR. 10 – DISCRIMINARE DUPĂ CRITERIUL  ORIENTĂRII 

SEXUALE. INSTIGARE LA DISCRIMINARE 
 

Cauza Dosar nr. 7603/2/2013 
Sentinţa nr. 2405/17.09.2014, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a de Contencios 
Administrativ şi Fiscal.  
Decizia nr. 2820/26.10.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  
Problemă juridică : Diferenţă de tratament rezultată dintr-o campanie publicitară. Ingerinţă 
în dreptul la liberă exprimare justificată de respectarea demnităţii umane. Instanţa este 
chemată să stabilească dacă o campanie publicitară desfăşurată de reclamant poate fi calificată 
ca o instigare la discriminare şi violenţă împotriva comunităţii LGBT, respectiv dacă aduce 
atingere demnităţii acestor persoane. 
Texte legale care au avut incidenţă în speţă: art. 2 alin. 1 şi art. 15 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată  
Drept internaţional şi european menţionat de părţi sau instanţă: art. 10 alin. 2 al 
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
(CEDO), jurisprudenţă CEDO - cauza Campbell şi Consans, pentru definiţia noţiunii de 
convingeri; cauza Handyside c. Regatului Unit, articolul 5 din Convenţia privind Drepturile 
Copilului 
Starea de fapt. Soluţiile instanţelor naţionale 
Prin Hotărârea nr. 561 din 18.09.2013 emisă de Consiliul National pentru Combaterea 
Discriminarii, au fost sancţionate Asociaţia Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi şi Asociaţia 
Alianţa Familiilor din România, cu amenda contravenţională în cuantum de 1.000 lei fiecare, 
pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 15 din Ordonanţa 
Guvernului (OG) nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare. În cuprinsul hotărârii, s-a reţinut ca reprezentând discriminare fapta acestora din 
luna februarie 2013 de a menţiona pe două panouri publicitare amplasate în Bucureşti, pe 
Calea Moşilor, a textului „Ţi-ai vedea băieţelul ... homosexual?, Ţi-ai vedea fetiţa lesbiană? 
Pe Olari şi la MTR se fac nişte chestii...”. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD) a apreciat că fapta reclamantelor reprezintă discriminare, întrucât mesajele afişate în 
spaţiul public la adresa persoanelor LGBT vizează atingerea demnităţii, creează o atmosfera 
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ostilă, degradantă, umilitoare la adresa tuturor persoanelor cu o alta orientare sexuala decât 
cea heterosexuală, respectiv la adresa unui grup de persoane aparţinând comunităţii LGBT. La 
aplicarea amenzii in cuantum de 1.000 lei pentru fiecare contravenientă s-au avut în vedere, 
între altele, faptul că încălcarea dreptului la demnitate nu a avut ca rezultat doar crearea unei 
atmosfere ostile faţă de comunitatea LGBT, dar a avut ca scop şi instigarea împotriva 
comunităţii, discrimnarea vizând un grup de persoane. S-a mai arătat că se impune limitarea 
libertăţii de exprimare a reclamantelor dată fiind nevoia de a proteja, în principal, reputaţia şi 
drepturile altora, principiile stabilite în sistemul CEDO fiind incidente în această privinţă.  
În faţa instanţei de judecată, reclamantele Asociaţia Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi şi 
Asociaţia Alianţa Familiilor din România Reclamantele au invocat faptul că nu a existat o 
acţiune de instigare la discrimnare sau la violenţă, textele incrimitate adresând doar părinţilor 
o întrebare cu privire la o problema actuală, astfel ca nu sunt întrunite condiţiile prevazute de 
art. 2 alin. 1 si art. 15 din OG nr. 137/2000. 
Analizând conţinutul mesajului existent pe cele două panouri, Curtea de Apel Bucureşti 
constată ca „acesta nu cuprinde doar o întrebare adresată părinţilor cu privire la oportunitatea 
desfăşurării unor manifestări de genul „Luna istoriei LGBT”, realizată în perioada respectiva 
la Colegiul National Bilingv George Coşbuc de pe strada Olari sau la Muzeul Ţăranului 
Român, mesajul principal fiind îndreptat împotriva persoanelor aparţinând comunităţii de 
homosexuali şi lesbiene, care sunt văzute ca ceva rău în societate, sugerându-se părintilor ca 
pot ajunge la aceasta concluzie evidentă prin faptul de a-şi imagina copiii lor ca aparţinând 
comunităţii LGBT. De altfel, termenii care sunt accentuaţi în conţinutul mesajului sunt cei de 
’homosexual’ şi ’lesbiană’, care sunt scrişi cu majuscule şi cu litere mult mai mari decât 
celelalte cuvinte din mesaj, iar nu trimiterile făcute la manifestările de pe strada Olari sau de 
la MTR, care sunt scrise cu litere mai mici”. 
În ceea ce priveşte îngrădirea dreptului la liberă exprimare invocat de reclamante, instanţa 
consideră că această îngrădire este prevazută de lege şi este necesară într-o societate 
democratică pentru protejarea persoanelor aparţinând comunităţii LGBT împotriva 
discriminării, decizia CNSC fiind temeinic motivată sub acest aspect.  
Prin urmare, Curtea de Apel Bucureşti respinge ca nefondată acţiunea reclamantelor. 
Ca instanţă de control, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, de asemenea, ca nefondat 
recursul declarat de reclamantele Asociaţia Alianţa Familiilor din România şi Asociaţia 
Proviţa pentru Născuţi şi Nenăscuţi împotriva Sentinţei civile nr.2405 din 17 septembrie 2014 
a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.  
Comentariu cu privire la soluţia instanţei. În mod corect, instanţa a controlat decizia 
CNCD verificând aplicarea în speţă a art. 2 alin. 1 şi art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. De asemenea, 
întrucât decizia controlată îngrădea dreptul la liberă exprimare, instanţa a verificat, în mod 
corect, legalitatea ingerinţei aplicând în mod explicit testele consacrate în sistemul Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 
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4.11. FIȘA DE CAZ NR. 11 – DISCRIMINARE INDIRECTĂ.                                              
               DISCRIMINARE DUPĂ CRITERIUL  ORIENTĂRII SEXUALE  

 
Cauza Dosar nr. 877/2/2015 
Sentinţa nr. 2731/23.10, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. 
Problemă juridică : Posibila calificare drept discriminare pe criterii de orientare sexuală a 
unui tratament diferenţiat constând în interzicerea accesului reclamantului, împreună cu fiica 
sa minoră, în vestiarul unui club de fitness, ca rezultat al aplicării dispoziţiilor unui 
regulament potrivit căruia copiii trebuie să fie însoţiţi în vestiare de părintele de acelaşi sex. 
Aprecierea proporţionalităţii sancţiunii aplicate de Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării. Aprecierea caracterului adecvat al măsurilor adoptate de reclamant pentru 
redresarea discriminării. 
 
Texte legale care au avut incidenţă în speţă: art. 2 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.  
Drept internaţional şi european menţionat de părţi sau instanţă: CEDO, cauza Sporrong 
si Lonnroth, pentru noţiunea de proporţionalitate. 
Starea de fapt. Soluţia instanţei naţionale 
 
Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, reclamanta  WORLD 
CLASS ROMÂNIA S.A. în contradictoriu cu pârâții CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU 
COMBATEREA DISCRIMINĂRII (C.N.C.D.), J. G. şi ASOCIAŢIA ACCEPT a formulat 
acțiune în anulare, prin care a solicitat anularea în parte a Hotărârii nr. 680 din data de 12 
noiembrie 2014, pronunţată de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, ca 
nu este temeinică şi nelegală în ceea ce priveşte reţinerea discriminării indirecte conform art. 
2 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului (OG) nr. 137/2000. 
 
Reclamanta WORLD CLASS ROMÂNIA S.A este o persoană juridică de drept privat care 
operează un număr de 11 cluburi de fitness în Bucureşti, Cluj şi Timişoara. Recurenta are un 
număr mare de clienţi constanţi pentru care furnizează servicii de fitness şi întreţinere 
corporală, în beneficiul cărora cheltuie sumele considerabile de bani în scopul menţinerii 
clientelei şi asigurării unor servicii de calitate. Numitul J. G. este membru al clubului World 
Class România S.A. începând cu anul 2004, frecventând clubul Health Academy Downtown 
din incinta Hotelului Radisson Blu. 
 
La data de 29 martie 2014 în vestiarul destinat bărbaţilor, potrivit susţinerilor acestuia, a avut 
loc un incident între domnul J. G. şi partenerul acestuia, pe deoparte, şi alţi doi membri ai 
clubului, pe de altă parte. Motivul incidentului a fost reprezentat de prezenţa unei minore în 
vârstă de 3 ani, fiica domnului J. G., în vestiarul destinat bărbaţilor din incinta clubului. Cei 
doi membri ai clubului implicaţi în incidentul reclamat de către domnul J. G. au fost indignaţi 
de expunerea unei minore, în vârstă de 3 ani, la nuditatea existentă într-un vestiar destinat 
adulţilor de sex masculin. Imediat după incident, atât domnul J. G., cât şi ceilalţi doi membri 
au apelat la administratorul clubului D. C., în vederea soluţionării acestui diferend. Mai mult 
decât atât, domnul J. G. a raportat evenimentul şi Directorului General World Class România 
S.A., domnul M. F., care şi-a cerut scuze pentru neplăcerile cauzate, urmând să analizeze 
situaţia şi să adopte o măsură pentru remedierea situaţie create. Având în vedere întregul 
context circumstanţial, precum şi numeroasele sesizări din partea membrilor clubului prin 
care aceştia şi-au exprimat indignarea cu privire la accesul minorilor în vestiarele destinate 
adulţilor de sex diferit, World Class România S.A. a decis, în urma unei analize interne care a 
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relevat faptul că un număr semnificativ de membri ai clubului nu doresc accesul copiilor de 
sex opus în vestiare, instituirea unei noi prevederi, în regulamentul de ordine interioară, prin 
care s-a prevăzut că: „cât timp se află în vestiare (pentru bărbaţi sau pentru femei), în mod 
obligatoriu, copiii trebuie să fie însoţiţi de persoane de acelaşi sex. Este strict interzis accesul 
în vestiare al adulţilor şi/sau copiilor de sex opus celui care îi este destinat vestiarul respectiv 
". Introducerea acestei reguli a fost justificată pe de o parte prin protejarea interesului superior 
al minorului, respectiv evitarea oricăror tulburări ce ar putea fi provocate minorilor prin 
expunerea acestora la nuditatea unor adulţi, cât şi, pe de altă parte, prin nevoia de a se 
respecta intimitatea membrilor clubului care nu se simţeau confortabil cu prezenţa unor fete 
de vârstă foarte mică în vestiarul destinat bărbaţilor. Prin urmare, domnul J. G., părinte singur 
al minorei în vârstă de 3 ani, nu a mai avut acces în vestiarul destinat bărbaţilor din incinta 
clubului, angajaţii punându-i la dispoziţie, în acest scop, o toaletă. Ulterior, reclamanta a 
asigurat din fondurile proprii amenajarea unui vestiar destinat special familiilor, vestiar în 
care clienţii clubului pot merge împreună cu copiii. 
 
Cu toate acestea, la data de 23 iulie 2014, prin memoriul înregistrat la Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării sub nr. 5120, domnul J. G. a solicitat sancţionarea 
reclamantei pentru discriminare, considerând că aceasta a acţionat în mod intenţionat în 
vederea lezării drepturilor sale, având în vedere orientarea lui sexuală. Petentul a învestit 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu o plângere formulată în baza 
dispoziţiilor art. 2 alin 1, 4, 5,6 din OG nr. 137/2000. La data de 12 noiembrie 2014, Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării a admis solicitarea domnului J. G. şi a dispus 
sancţionarea reclamantei pentru discriminare în baza dispoziţiilor art. 2 alin 3 din OG nr. 
137/2000. În esenţă, CNCD a apreciat că prin aplicarea măsurii aparent neutre constând în 
permiterea accesului copiilor în vestiarele clubului doar însoţiţi de către persoanele 
(părinţi/tutori) de acelaşi sex, sunt dezavantajaţi, laolaltă, copiii care provin din familii 
monoparentale (cu părinte de sex opus) sau/şi din familiile formate din cupluri de acelaşi sex, 
dar opus sexului copilului, respectiv părinţii înşişi de sex opus, corelativ dreptului lor de a-şi 
însoţi copii. În esenţă, le este restricţionată facilitatea accesării acestui serviciu familiilor 
(părinţi şi copii de sex opus) de tip monoparental sau formate din persoane de acelaşi sex 
(părinţi homosexuali), deşi, raportat la dreptul sau facilitatea în cauză (utilizarea vestiarelor), 
aceste familii se află într-o situaţie identică cu celelalte familii şi, lato sensu, cu ceilalţi 
membri ai clubului (cu toţii având dreptul sau facilitatea de a utiliza vestiarele în cauză, în 
condiţii de egalitate şi nediscriminare). 
 
Reclamanta WORLD CLASS ROMÂNIA S.A. a contestat hotărârea CNCD în ceea ce 
priveşte reţinerea discriminării indirecte conform art. 2, alin. 3 din O.G. nr. 137/2000, 
invocând  justificarea rezonabilă şi obiectivă, printr-un un scop legitim, a măsurii pretins 
discriminatorii, şi arătând că măsura adoptată ar fi proporţională cu scopul urmărit, respectiv 
că metoda adoptată în vederea atingerii scopului ar fi fost una adecvată.  
 

Judecând cauza, analizând susţinerile părţilor şi, în final, respingând cererea 
reclamantei ca nefondată, instanţa arată că „CNCD a reţinut legitimitatea scopului urmărit de 
către reclamantă, sub aspectul asigurării dreptului la intimitate al adulţilor şi chiar sub cel al 
prevenirii unor posibile conflicte care să lezeze integritatea psihică a minorului, însă 
caracterul discriminatoriu al faptei reclamantei constă în metodele de atingere a acestui scop, 
care nu sunt adecvate şi necesare. Astfel, caracterul adecvat şi necesar al unei asemenea 
măsuri de condiţionare la accesarea unui serviciu trebuie să se probeze, simultan, atât prin 
intenţia protejării exercitării în condiţii propice a dreptului adulţilor de utilizare a vestiarelor 
în cauză, cât şi prin grija asigurării, a dreptului sau facilităţii de accesare a aceluiaşi serviciu - 
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utilizarea vestiarelor adecvate- de către ceilalţi membri ai clubului, părinţii împreună cu 
minorii, care nu îndeplinesc condiţia specială impusă prin ROI, în schimb îndeplinesc 
condiţia contractuală de utilizare a unui astfel de vestiar adecvat. În cauză, atât pârâtului 
petent, cât şi fetiţei acestuia, prin măsura generatoare de dezavantaje, în baza unor criterii, 
constând în punerea ipso facto, având în vedere genul diferit, statutul familial şi orientarea 
homosexuală a părintelui, în situaţia de a nu putea utiliza vestiarele adecvate, le-a fost încălcat 
dreptul de a utiliza un vestiar adecvat serviciilor contractate, în condiţiile în care nu li s-au pus 
la dispoziţie alternative rezonabile”.   
 
Comentariu cu privire la soluţia instanţei. În mod corect, instanţa a controlat decizia 
CNCD verificând aplicarea în speţă a art. 2 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.  
 
 
 
 
5. CAZUISTICĂ RECENTĂ CEDO ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ÎN MATERIE DE 

DISCRIMINARE  
Cauza Bălșan împotriva României  (49645/09, 23 mai 2017) 
 

Articole CEDO invocate şi a căror violare a fost constatată: art. 3 și art. 14 coroborat cu 
art. 3 

 

Starea de fapt. În datele de 24 iunie și 3 septembrie 2007, reclamanta, Angelica Camelia 
Bălșan, a fost agresată fizic de către soțul ei. Certificatul medico-legal obținut de către 
aceasta prevedea 5-6 zile de îngrijiri medicale. În data de 8 septembrie 2007, doamna Bălșan 
a fost din nou agresată de soț, iar, după ce poliția a ajuns la fața locului, a fost transportată la 
spital cu ambulanța, unde s-a constatat, printr-un certificat medico-legal, că suferise o traumă 
facială deschisă ce necesita 9-10 zile de îngrijiri medicale. În 3 august și 2 octombrie 2007, 
reclamanta a înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani o plângere, în care 
explica că este victima violențelor repetate ale soțului ei, adesea comise în fața copiilor lor, 
făcea trimitere la cele trei evenimente recente din data de 24 iunie, 3 și 8 septembrie și atașa 
certificatele medico-legale constatatoare. În declarația dată organelor de poliție care s-au 
ocupat de investigarea cazului, doamna Bălșan a descris cum soțul a lovit-o cu pumnii în față 
și cap și a amenințat-o că o omoară, iar apoi a închis-o în afara aparatmentului în care 
locuiau. Mama și fratele reclamantei au declarat că reclamanta li s-a plâns adesea de acest 
comportament agresiv al soțului ei. În schimb, cele două fiice adulte ale doamnei Bălșan și 
ale soțului acesteia, N.C. au declarat că mama lor consuma prea mult alcool, iar atunci 
devenea agresivă, că avea datorii la bănci și că tatăl lor nu a agresat-o. Cu ocazia audierii, 
N.C. a pretins că a existat o ceartă din cauza divorțului, dar că nu și-a lovit soția atât de tare, 
fiind posibil ca ea să fi căzut în baie. N.C. a susținut, de asemenea, că certificatele medico-
legale ar fi fost false și că soția lui este alcoolică. Pe parcursul anchetei, doamna Bălșan a 
înaintat o petiție procurorului-șef pe care l-a rugat să grăbească soluționarea cazului și să ia 
măsuri de protecție față de ea, deoarece soțul ei, care se mutase din locuința comună luând și 
doi dintre copii, a amenințat-o că o omoară când a întâlnit-o întâmplător pe stradă. La finalul 
anchetei, Parchetul a decis să nu îl trimită pe N.C. în judecată, aplicându-i doar o amendă 
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administrativă în cuantum de 200 de lei. Procurorul a reținut că N.C. a comis o vătămare 
corporală, dar a stabilit că fapta sa nu prezintă pericol social, deoarece agresorul a fost 
provocat de victimă, nu avea antecedente penale și este pensionar. De asemenea, acuzațiile 
de amenințare au fost considerate ca nefiind dovedite. Doamna Bălșan a făcut plângere 
împotriva deciziei procurorului, potrivit legii, la procurorul ierarhic superior. Plângerea ei a 
fost, însă, respinsă ca neîntemeiată. 

 

În data de 21 aprilie 2008, reclamanta a atacat deciziile procurorilor în instanță, susținând că 
amenda administrativă nu a avut niciun efet disuasiv asupra lui N.C., câtă vreme acesta a 
continuat să o agreseze. Doamna Bălșan a solicitat instanței să aibă în vedere o înregistrare 
din anul 2007, din care rezultă că N.C. a amenințat-o, cerând, în același timp, să i se asigure 
apărare din oficiu, deoarece nu își poate permite să își angajeze un avocat. Instanța a decis să 
îl achite pe N.C. Proba cu înregistrarea nu a fost admisă. Mai mult, declarația uneia dintre 
fetele doamnei Bălșan, prin care era retractată declarația inițială dată de ea în faza anchetei, 
nu a fost luată în considerare. În această a doua declarație, fata doamnei Bălșan a declarat că 
N.C. o bătea pe mama sa, că aceasta consuma alcool în limite normale, iar după 2007 chiar 
deloc, și că decalrația inițială care atesta nevinovăția tatălui său fusese dată sub amenințarea 
acestuia. Împotriva hotărârii de achitare, doamna Bălșan a formulat recurs. Curtea de Apel 
Hunedoara a respins calea de atac pe considerentele invocate și în faza judecății de primă 
instanță. 

 

Între 19 februarie și 21 aprilie 2008 reclamanta a depus cinci plângeri la Poliție pentru noi 
incidente de violență din partea lui N.C., de fiecare dată atașând certificate medico-legale 
doveditoare. În 29 septembrie 2008, Parchetul a decis din nou netrimiterea în judecată, 
aplicându-i lui N.C. o amendă administrativă, de data aceasta în cuantum de 100 de lei. 
Anterior, în martie 2008, doamna Bălșan îi trimisese o scrisoare procurorului-șef, prin care îi 
aducea la cunoștință că simte că viața ei este în pericol și îi solicita să fie luate măsurile 
permise de lege pentru a-l împiedica pe N.C. să o mai agreseze. Scrisoarea nu a fost luată în 
considerare. Reclamanta nu a mai contestat în instanță decizia a procurorului. 

 

Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului 

 

Admisibilitatea cererii. Curtea a decis să analizeze admisibilitatea cererii din perspectiva 
epuizării căilor de atac interne odată cu fondul.  

 

Încălcarea art. 3 – interdicţia torturii, a tratamentelor inumane sau degradante. Curtea 
a reiterat că art. 1 CEDO coroborat cu art. 3 CEDO impune Statelor obligația pozitivă de a se 
asigura că toți cetățenii aflaţi sub jurisdicția lor sunt la adăpost de orice tratamente care s-ar 
subsuma art. 3 al Convenției (care vizează interzicerea torturii și a tratamentelor inumane și 
degradante), chiar și în ipoteza în care autorul acestora este o persoană privată. Pentru ca 
această obligație să ia naștere, trebuie să se poată stabili că autoritățile știau sau ar fi trebuit 
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să știe de acele rele tratament și că au eșuat să ia măsuri care ar fi fost în competența lor și 
care, dacă ar fi fost luate, ar fi fost suceptibile să prevină riscul unor astfel de agresiuni. 

 

În cazul de față, contrar a ceea ce a susținut Guvernul României, agresiunile comise în trei 
ocazii față de doamna Bălșan și starea ei de frică și neputință trebuie considerate că au atins 
un nivel suficient de severitate pentru a fi dat naștere unei astfel de obligații pozitive. 
Autoritățile au fost în permanență la curent cu agresiunile produse în perioada iunie 2007 – 
aprilie 2008 și, cu toate acestea, s-au manifestat deficient în abordarea problemei. Astfel, 
investigația a început cu întârziere. Apoi, a doua declarație a uneia dintre fete a fost în mod 
nejustificat ignorată, instanțele au omis să se pronunțe cu privire la cererea doamnei Bălșan 
de a fi protejată de comportamentul violent al lui N.C., în concret, prin impunerea unei 
interdicții de a intra în apartamentul său, cu toate că aceasta a invocat chiar dispozițiile Legii 
217/2003 cu privire la protecția victimelor violenței domestice, doamnei Bălşan i-a fost 
respinsă cererea de a primi un avocat din oficiu, în condițiile în care în jurisprudența CEDO 
a fost subliniată necesitatea de a asigura participarea victimelor la investigațiile plângerilor 
lor, iar autoritățile au continuat să nu ia măsuri nici în prima parte a lui 2008, deși violențele 
asupra reclamantei nu încetaseră.  Ținând cont de aceste aspecte, Curtea a respins și 
argumentul Guvernului referitor la inepuizărea căilor de atac interne, argumentând că 
remediile domestice se dovediseră deja ineficiente.  S-a constatat, prin urmare, încălcarea art. 
3 privind interzicerea torturii și tratamentelor inumane și degradante. 

 

Încălcarea art. 14 coroborat cu art. 3 – interdicţia discriminării. Analizând 
circumstanțele speței, Curtea a considerat oportun să analizeze și eventuala încălcare a art. 
14 coroborat cu art. 3. Curtea a subliniat deja în alte ocazii că eșecul Statelor de a proteja 
femeile împotriva violenței domestice reprezintă o formă de încălcare a egalității de 
tratament în fața legii, indiferent dacă lipsa de protecție s-a produs cu intenție sau nu (T.M. și 
C.M. c. Moldova, nr. 26608/11, § 57, 28 ianuarie 2014). Curtea notează că doamna Bălșan a 
fost frecvent supusă unor agresiuni fizice și psihice, despre care autoritățile aveau cunoștință. 
Prin atitudinea lor, autoritățile naționale au golit cadrul legislativ de obiectivele sale. Astfel, 
Curtea consideră că i se pot reproșa statului mai multe aspecte, și anume : autoritățile au 
invocat mereu faptul că agresorul ar fi fost provocat chiar de către victimă, au negat 
caracterul periculos din punct de vedere social al acestor fapte de vătămare corporală, nu le-
au considerat suficient de grave pentru a atrage o răspundere de tip penal, i-au refuzat 
domanei Bălșan numirea unui avocat din oficiu și au ignorat cererea acesteia pentru luarea 
unor măsuri de protecție. 

Reținând, așadar, pasivitatea autorităților, Curtea a notat, totdată, că violența suferită de 
reclamantă trebuie să fie calificată drept o violență produsă pe criteriu de gen. Curtea 
apreciază măsurile luate de România în ultimul timp pentru a lupta împotriva violenței 
domestice, dar constată că la nivel național numărul victimelor acestui tip de violență a 
crescut constant între 2003 și 2008, în fiecare an peste 1.2 milioane de femei fiind victime 
ale agresiunilor în familie. Statisticile arată că din ansamblul reclamațiilor la Poliție, în doar 
22.61% din cazuri s-a început o anchetă penală de către Parchet. De asemenea, percepția 
publicului român lasă de dorit, deoarece 60% din populație consideră violența domestică 
justificată în unele cazuri. În acest context, Curtea ajunge la concluzia că România se 
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confruntă cu o lipsă de reacție a sistemului judiciar în această materie, așa cum reiese și din 
cazul de față, care este ea însăși susceptibilă să genereze violență domestică. S-a reţinut, prin 
urmare, încălcarea art. 14 coroborat cu art. 3.  

 

Despăgubiri. Curtea a acordat daune morale, în echitate, în cuantum de 9800 de euro. 

 
 


