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1.   Introducere și contextualizare

Acest document de poziție documentează și expune o tendință 
îngrijorătoare de marginalizare și lezare a demnității romilor 
și persoanelor LGBT+ din România, prin discurs public ostil și 
instigator la ură. Raportul urmărește tendințele discursurilor 
care îndeamnă la ură în ceea ce privește aceste două minorități 
în perioada 2019-2020, pe fondul pandemiei de COVID-19.

Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), Centrul de Acțiune pentru 
Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), MozaiQ LGBT, Uniunea 
Civică a Tinerilor Romi din România (UCTRR) și Romani CRISS 
au atras atenția în luna mai a anului 2020 cu privire la creșterea 
discursurilor instigatoare la ură împotriva comunității de romi 
în contextul instituirii primei măsuri de carantină națională 
și a stării de urgență1. O parte din articolele apărute pe fondul 
crizei de sănătate care au circulat în mass-media au prezentat 
stereotipuri negative despre romi ca un grup care nu respectă 
legile și care trăiește în condiții insalubre, contribuind astfel 
la răspândirea virusului și amenințând sănătatea și siguranța 
publică. În realitate, pe fondul neglijenței statului, multe 
comunități de romi nu au avut acces la resursele necesare pentru 
a respecta restricțiile impuse (de exemplu, nu au apă curentă, 
servicii de salubrizare sau nu beneficiază de locuințe sociale).

După alegerile parlamentare din decembrie 2020, un nou partid 
de extremă dreapta, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), 
a intrat în Parlament – marcând prima dată în aproximativ un 
deceniu când un grup cu această înclinație politică atinge pragul 
necesar. Platforma electorală a partidului s-a bazat, printre 
altele, pe valori denumite de aceștia „tradiționale” despre familie 
și societate, dar în fapt unele ultraconservatoare, care exclud 
persoane homosexuale, transgender sau non-binare. Conform 
manifestului partidului:

„Doctrina A.U.R. consideră că ideologia de gen este o aberaţie 
teoretică care descinde din oficina actuală a activiștilor 
neomarxiști. Așa cum un organism nu se poate păstra în viață 
decît dacă își conservă sănătatea celulelor, tot astfel o națiune 
nu are șanse de supraviețuire decît dacă își cultivă tiparul clasic 
al familiei obișnuite. Căsătoria nu poate avea drept formulă 
primordială decît perechea alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie.”2

1 Scrisoare deschisă „Minoritatea romă: țap ispășitor în vremea 
pandemiei”, document disponibil la adresa: http://actedo.org/scrisoare_
minoritatea_roma_tap_ispasitor/ (accesat în 12 mai 2021).
2  Programul partidului politic Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), 
disponibil la adresa: https://www.partidulaur.ro/program_aur (accesat în 12 
mai 2021).

http://actedo.org/scrisoare_minoritatea_roma_tap_ispasitor/
http://actedo.org/scrisoare_minoritatea_roma_tap_ispasitor/
https://www.partidulaur.ro/program_aur
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Un astfel de punct de vedere intensifică intoleranța față de 
persoanele LGBT+, în special în rândul segmentelor religioase și 
conservatoare ale populației3. Succesul lor electoral agravează 
tendința îngrijorătoare a atacurilor forțelor conservatoare 
și religioase împotriva libertăților greu dobândite din sfera 
egalității de gen. Dintre cele mai notabile atacuri menționăm 
referendumul din 2018 inițiat de Coaliția pentru Familie pentru 
a modifica definiția căsătoriei în Constituția României astfel 
încât sintagma „între soți” să fie înlocuită cu „între un bărbat 
și o femeie” (referendumul nu a atins pragul de validare), 
inițiativa legală din 2020 pentru a înlocui educația sexuală deja 
opțională în școli cu educație sanitară și de a organiza astfel 
de cursuri numai cu acordul părinților elevilor (legea este în 
prezent blocată în legislativ, întrucât Președintele Iohannis a 
retrimis-o Parlamentului pentru reexaminare4) și, în al treilea 
rând, propunerea de lege pentru interzicerea oricărei referiri la 
identitatea de gen în școli (care a fost declarată neconstituțională5). 

Acest document este compus din trei părți. Prima secțiune 
oferă o prezentare generală a cadrului juridic internațional și 
național care reglementează discursul instigator la ură. A doua 
secțiune prezintă date despre discursuri prezente în mass media 
care instigă la ură împotriva romilor și persoanelor LGBT+ din 
România, precum și prin analiza deciziilor din perioada 2019-
2020 ale Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, 
denumit în continuare CNCD, și ale Consiliului Național al 
Audiovizualului, denumit în continuare CNA. În cele din urmă, 
raportul face un set de recomandări către principalii actori vizați. 

 
3 A se vedea, de exemplu, această analiză asupra caracterului 
transnațional al mișcărilor antigen: https://www.ips-journal.eu/topics/
democracy-and-society/the-globalisation-of-anti-gender-campaigns-2761 
(accesat în 7 iunie 2021).
4 Statusul proiectului de lege disponibil la adresa: http://www.cdep.
ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18096. Cu toate acestea, poziția 
Ministerului Educației este în favoarea introducerii educației sexuale în 
școli: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ministrul-educatiei-
considera-ca-elevii-au-nevoie-de-ore-de-educatie-sexuala-1460968 
(accesat în 12 mai 2021).
5 Digi24, CCR: Legea care interzice referirea la identitatea de gen în 
școli e neconstituţională, 16.12.2020: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/
justitie/ccr-legea-care-interzice-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-e-
neconstitutionala-1419118 (accesat în 12 mai 2021).

https://www.ips-journal.eu/topics/democracy-and-society/the-globalisation-of-anti-gender-campaigns-2761
https://www.ips-journal.eu/topics/democracy-and-society/the-globalisation-of-anti-gender-campaigns-2761
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ministrul-educatiei-considera-ca-elevii-au-nevoie-de-ore-de-educatie-sexuala-1460968
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ministrul-educatiei-considera-ca-elevii-au-nevoie-de-ore-de-educatie-sexuala-1460968
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/ccr-legea-care-interzice-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-e-neconstitutionala-1419118
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/ccr-legea-care-interzice-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-e-neconstitutionala-1419118
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/ccr-legea-care-interzice-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-e-neconstitutionala-1419118


3

2.    Cadrul legal al discursurilor 
instigatoare la ură

Discursul instigator la ură este folosit ca termen umbrelă pentru 
o gamă largă de comunicare cu conținut ostil, umilitor și violent. 
Potrivit Organizației Națiunilor Unite (ONU), discursul instigator 
la ură este:

„orice fel de comunicare orală, scrisă sau prin comportament, 
care atacă sau folosește un limbaj peiorativ sau discriminatoriu 
cu referire la o persoană sau un grup raportat la identitatea 
sa, cu alte cuvinte, pe baza religiei, etniei, naționalității, rasei, 
culorii pielii, descendenței, genului sau oricărui alt factor de 
identitate.”6 

Normele internaționale care protejează drepturile omului nu 
oferă o definiție clară a discursului instigator la ură și nici nu îl 
interzic propriu-zis, ci fac referire doar la discursul care incită 
în mod evident la discriminare, ostilitate și violență7. Cu toate 
acestea, chiar și atunci când un anumit prag de discriminare și/ 
sau ostilitate nu este atins, se recunoaște că un astfel de discurs 
este periculos deoarece alimentează intoleranța publicului, 
reprezintă un factor divizor și poate deveni o amenințare la 
adresa păcii și a coeziunii sociale.

România, în prezent, nu are o lege de sine stătătoare cu privire 
la discursul instigator la ură, însă Constituția, dreptul penal, 
civil și administrativ, precum și legile speciale includ dispoziții 
privind discursul instigator la ură și infracțiunile bazate pe ură8. 
6 ONU, Strategia Națiunilor Unite și Planul de acțiune împotriva 
discursului instigator la ură, mai 2019, disponibil doar în limba engleză la 
adresa: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20
Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%20
18%20June%20SYNOPSIS.pdf (accesat în 12 mai 2021). Traducerea ne 
aparține.
7  A se vedea articolul 20, alin. (2) din Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice, „Orice pledoarie la ură cu referire la naționalitate, 
rasă sau preferință religioasă care constituie incitare la discriminare, ostilitate 
sau violență va fi interzisă prin lege” și articolul 4, litera (a) din Convenția 
internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 
„luând în considerare principiile înscrise în Declarația universală a drepturilor 
omului și drepturile expuse în mod expres în articolul 5 al prezentei convenții, 
printre altele: [Statele părți] (a) declară infracțiune care se pedepsește prin 
lege diseminarea ideilor bazate pe superioritate sau ură rasială, incitare la 
discriminarea rasială, precum și toate actele de violență sau incitare la astfel 
de acte împotriva oricărei rase sau grupuri de persoane de altă culoare sau 
origine etnică și de asemenea, furnizarea oricărei asistențe pentru activitățile 
rasiste, inclusiv finanțarea acestora”.
8 Pentru o analiză comprehensivă a discursurilor instigatoare la ură din 
legislația românească, consultați raportul anual publicat de Active Watch, cea 
mai recentă versiune fiind pentru anul 2018, disponibil la https://activewatch.

 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
https://activewatch.ro/Assets/Upload/files/Raport_ActiveWatch_Hate_Speech_2018.pdf
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Constituția, spre exemplu, în cuprinsul său prevede interzicerea 
discriminării și limitează libertatea de exprimare după cum 
urmează:

„Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, 
onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria 
imagine.“ (art. 30, alin. 6); „Sunt interzise de lege defăimarea ţării 
şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, 
rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, 
la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi 
manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.” (art. 30, alin. 
7)

Mai mult, art. 369 din Codul penal sancționează „incitarea la 
ură sau discriminarea împotriva unei categorii de persoane”. 
Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare (republicată) 
include dispoziții care acoperă un astfel de discurs, încadrându-l 
în una sau mai multe din următoarele categorii: discriminare 
directă (art. 2, alin. 1), discriminare indirectă (art. 2, alin. 3 și 4), 
dispoziția de a discrimina (art. 2, alin. 2), hărțuirea (art. 2, alin. 
5) și încălcarea dreptului la demnitate personală (art. 15). Legea 
audiovizualului (Legea nr. 504/2002) prevede la art. 29 alin. (1) 
obligația furnizorului de servicii audiovizuale de a se abține de 
la promovarea conținutului discriminator, rasist, care incită la 
ură sau care încalcă demnitatea umană. Încălcarea obligației 
care decurge din art. 29 alin. (1) coroborat cu art. 40 constituie 
contravenție conform art. 90 alin. (1) lit. g).

Totodată, România are și o lege care interzice organizațiile și 
simbolurile fasciste, rasiste sau xenofobe (Ordonanța Guvernului 
nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului 
persoanelor vinovate de crime împotriva păcii și umanității) și, mai 
recent, în ianuarie 2021, s-a introdus o lege împotriva rasismului 
anti-rom, Legea nr. 2 din 4 ianuarie 2021 privind anumite măsuri 
de prevenire și combatere a antițigănismului.

ro/Assets/Upload/files/Raport_ActiveWatch_Hate_Speech_2018.pdf, precum 
și prezentarea generală a României realizată de CRJ în 2017, prin prisma 
discursului instigator la ură și a infracțiunilor motivate de ură, disponibilă 
la adresa: https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2018/04/eMore-country-
profile-Romania-website.pdf (accesat în 12 mai 2021).

https://activewatch.ro/Assets/Upload/files/Raport_ActiveWatch_Hate_Speech_2018.pdf
https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2018/04/eMore-country-profile-Romania-website.pdf 
https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2018/04/eMore-country-profile-Romania-website.pdf 
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3.   Date despre discursurile instigatoare 
la ură împotriva romilor și LGBT+

Această secțiune oferă o selecție de exemple de discursuri 
instigatoare la ură, alese în urma unei cercetări a mass-media. 
Conform Studiului pentru Audiență și Trafic Internet (SATI), 
publicat pe brat.ro, primele 3 cele mai vizitate site-uri media 
online din categoria „știri generale”, pentru februarie 2021 au 
fost: adevarul.ro, libertatea.ro, stirileprotv.ro9. Am cercetat 
aceste trei site-uri web pentru articole care menționează romii 
și persoanele LGBT+ din ianuarie până în decembrie 2020, însă, 
ulterior identificării cazurilor de interes pe unul din aceste 3 
website-uri, s-a aprofundat documentarea lor si pe alte canale. 
Deoarece au fost raportate multe incidente de discurs instigator 
la ură și declarații rasiste, în cele ce urmează vor fi redate 11 astfel 
de incidente, selecționate în funcție de gravitatea afirmațiilor și 
de statutul public al autorilor discursurilor în cauză.

Traian Băsescu, fost președinte al României și membru al 
Parlamentului European a afirmat: „Această minoritate a 
făcut o imagine deplorabilă poporului român. Este timpul (...) 
să renunțăm la această fantasmagorică denumire de romi”. 
În 1 mai 2020, fostul președinte Traian Băsescu a făcut o serie 
de declarații rasiste și populiste care incitau la ură împotriva 
romilor. Fostul președinte a acuzat romii că au creat o imagine 
deplorabilă românilor și a incitat publicul să oprească utilizarea 
termenului de „romi”, folosind în schimb termenul de „țigani” (un 
termen peiorativ)10. Fostul președinte a fost amendat de Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru aceste 
declarații11.

Deputatul PSD în Parlamentul României Nicolae Bacalbașa a 
afirmat: „Să fie clar!!! Chinezii au luat virusul de la lilieci, noi o 
să-l luăm de la ciorile noastre.” În aprilie 2020, deputatul PSD 

9 https://www.brat.ro/sati/rezultate/type/site/page/1/c/custom/
category/5 (accesat în 21 martie 2021).
10 Pentru clarificări, accesați https://www.mediafax.ro/cultura-media/
academia-romana-schimbarea-definitiei-termenilor-tigan-si-rom-nu-
reprezinta-o-cedare-a-academiei-9574634 sau https://faraura.ro/index.
php/2018/12/03/exemplu-termenul-rom-este-un-fals/(accesat în 7 iunie 
2021).
11 https://www.mediafax.ro/justitie/traian-basescu-a-fost-amendat-
de-cncd-cu-6-000-de-lei-pentru-declaratiile-sale-despre-romi-19157887 
(accesat în 12 mai 2021).

3.1.   Analiză mass-media

3.1.1. Minoritatea Romă

https://www.brat.ro/sati/rezultate/type/site/page/1/c/custom/category/5
https://www.brat.ro/sati/rezultate/type/site/page/1/c/custom/category/5
https://www.mediafax.ro/cultura-media/academia-romana-schimbarea-definitiei-termenilor-tigan-si-rom-nu-reprezinta-o-cedare-a-academiei-9574634
https://www.mediafax.ro/cultura-media/academia-romana-schimbarea-definitiei-termenilor-tigan-si-rom-nu-reprezinta-o-cedare-a-academiei-9574634
https://www.mediafax.ro/cultura-media/academia-romana-schimbarea-definitiei-termenilor-tigan-si-rom-nu-reprezinta-o-cedare-a-academiei-9574634
https://faraura.ro/index.php/2018/12/03/exemplu-termenul-rom-este-un-fals/
https://faraura.ro/index.php/2018/12/03/exemplu-termenul-rom-este-un-fals/
https://www.mediafax.ro/justitie/traian-basescu-a-fost-amendat-de-cncd-cu-6-000-de-lei-pentru-declaratiile-sale-despre-romi-19157887
https://www.mediafax.ro/justitie/traian-basescu-a-fost-amendat-de-cncd-cu-6-000-de-lei-pentru-declaratiile-sale-despre-romi-19157887
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Nicolae Bacalbașa a postat pe pagina sa de Facebook comentarii 
ofensatoare la adresa romilor12, acuzându-i că au răspândit 
COVID-19. Ulterior a eliminat postarea și a negat existența 
rasismului din comentariile sale, explicând în continuare că a 
încercat doar să facă o glumă despre lilieci și ciori. Deputatul a 
fost sancționat de CNCD cu o amendă de 6000 RON13. Aceste prime 
două exemple și altele care nu au fost descrise în acest document 
arată că în aprilie 2020 deja exista o tendință rasistă de acuzare a 
romilor pentru răspândirea COVID-19. Când sunt confruntați cu 
acuzații privind discursul instigator la ură, majoritatea acestor 
actori publici neagă că ar exista vreo legătură cu rasismul.

Politologul și profesorul Vladimir Tismăneanu a postat 
o imagine rasistă pe contul său de Facebook. Vladimir 
Tismăneanu, politolog și profesor la Universitatea Maryland 
din SUA, a distribuit pe pagina sa de Facebook o imagine 
reprezentând mai multe păsări (ciori) cu titlul: „Aeroportul 
Țăndărei, toate zborurile anulate”. Țăndărei este o comunitate de 
romi din județul Ialomița, care nu are aeroport și care era grav 
afectată de pandemie la momentul postării. Ulterior, profesorul 
și-a cerut scuze și a eliminat postarea, afirmând că nu a realizat 
implicațiile discriminatorii. După ce CNCD l-a amendat pentru 
discriminare14, decizia a fost anulată de Curtea de Apel București, 
explicând că profesorul nu era la curent cu profilul demografic 
al comunității și a interpretat ciorile ca simbolizând oamenii care 
suferă de pe urma incompetenței autorităților locale . Găsim 
problematic faptul că unele instanțe consideră că intențiile bune 
și ignoranța sunt suficiente pentru a ierta sau scuza conținutul 
rasist evident.

Prefectul județului Timiș sugerează faptul că o elevă s-a infectat 
cu noul Coronavirus pentru că este romă. Într-o conversație 
telefonică privată, prefectul a sugerat că eleva care a fost testată 
pozitiv pentru COVID-19 s-ar fi putut infecta deoarece provine 
din „alte medii” și este romă15. Acest incident se încadrează în 
tendința de a-i învinui pe romi pentru răspândirea virusului.

O candidată a partidului USR PLUS a vorbit despre „mentalitatea 
de sclav” a romilor într-o dezbatere publică pe tema educației 
12 În limba română, termenul, „cioară” este folosit și ca insultă etnică cu 
privire la membrii etniei rome.
13 https://www.agerpres.ro/social/2020/05/20/deputatul-psd-nicolae-
bacalbasa-amendat-cu-6-000-de-lei-de-cncd-in-urma-unei-postari-la-
adresa-romilor--509039 (accesat în 12 mai 2021).
14 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23978748-vladimir-
tismaneanu-amendat-cncd-pentru-postarea-ciorile-din-tandarei.htm 
(accesat în 12 mai 2021).
15 https://www.libertatea.ro/stiri/cum-i-au-convins-avocatii-lui-
vladimir-tismaneanu-pe-judecatori-ca-acesta-nu-a-fost-rasist-in-postarea-
cu-ciorile-nu-stia-ca-n-tandarei-sunt-romi-seful-cncd-vom-face-probabil-
recurs-3413768 (accesat în 12 mai 2021).

https://www.agerpres.ro/social/2020/05/20/deputatul-psd-nicolae-bacalbasa-amendat-cu-6-000-de-lei-de-cncd-in-urma-unei-postari-la-adresa-romilor--509039
https://www.agerpres.ro/social/2020/05/20/deputatul-psd-nicolae-bacalbasa-amendat-cu-6-000-de-lei-de-cncd-in-urma-unei-postari-la-adresa-romilor--509039
https://www.agerpres.ro/social/2020/05/20/deputatul-psd-nicolae-bacalbasa-amendat-cu-6-000-de-lei-de-cncd-in-urma-unei-postari-la-adresa-romilor--509039
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23978748-vladimir-tismaneanu-amendat-cncd-pentru-postarea-ciorile-din-tandarei.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23978748-vladimir-tismaneanu-amendat-cncd-pentru-postarea-ciorile-din-tandarei.htm
https://www.libertatea.ro/stiri/cum-i-au-convins-avocatii-lui-vladimir-tismaneanu-pe-judecatori-ca-acesta-nu-a-fost-rasist-in-postarea-cu-ciorile-nu-stia-ca-n-tandarei-sunt-romi-seful-cncd-vom-face-probabil-recurs-3413768 
https://www.libertatea.ro/stiri/cum-i-au-convins-avocatii-lui-vladimir-tismaneanu-pe-judecatori-ca-acesta-nu-a-fost-rasist-in-postarea-cu-ciorile-nu-stia-ca-n-tandarei-sunt-romi-seful-cncd-vom-face-probabil-recurs-3413768 
https://www.libertatea.ro/stiri/cum-i-au-convins-avocatii-lui-vladimir-tismaneanu-pe-judecatori-ca-acesta-nu-a-fost-rasist-in-postarea-cu-ciorile-nu-stia-ca-n-tandarei-sunt-romi-seful-cncd-vom-face-probabil-recurs-3413768 
https://www.libertatea.ro/stiri/cum-i-au-convins-avocatii-lui-vladimir-tismaneanu-pe-judecatori-ca-acesta-nu-a-fost-rasist-in-postarea-cu-ciorile-nu-stia-ca-n-tandarei-sunt-romi-seful-cncd-vom-face-probabil-recurs-3413768 
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romilor, organizată de Digi24. Ea a adăugat că oamenii ar trebui să 
lucreze mai mult pentru a combate o astfel de mentalitate, astfel 
încât romii să nu se mai simtă sclavi16. Această afirmație nu este 
doar ofensatoare, ci și ignoră în totalitate perioada îndelungată 
de sclavie pe care au suferit-o romii pe teritoriul României și 
consecințele ei devastatoare. Mai mult, afirmația reprezintă un 
act de blamare a victimei prin care romii sunt făcuți responsabili 
pentru marginalizarea lor, astfel diminuând rasismul istoric, 
instituțional și sistematic din societatea românească.

În județul Neamț, membrii unui grup de Facebook și, mai 
târziu, protestatari cer expulzarea și linșarea comunității 
locale de romi după ce mai mulți tineri romi au atacat și tâlhărit 
un adolescent nerom17. Deși agresorii au fost arestați, membrii 
grupului de Facebook au condus o campanie de ură împotriva 
comunității de romi și au organizat un protest public prin care 
au incitat la ură, intoleranță și violență. „Trebuie să scăpăm de 
asemenea nație spurcată”, a spus un localnic la microfon, după 
care a continuat „Organele de ordine (…) să facă ordine pe acolo, 
nu cu bâta, nu cu pistolul, nu cu pumnul, cu biciul”. Dincolo de 
valoarea rasistă a afirmațiilor, acestea fac trimitere la pedepse 
din perioada sclaviei romilor, ceea ce denotă statutul inferior, 
subuman al romilor din mentalul celui care a făcut afirmația18. 

Senatul României a adoptat o lege care interzice orice referire 
la identitatea de gen în educația formală. În iunie 2020, Senatul 
României a modificat Legea Educației Naționale nr.1, interzicând
„activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de 
gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit 
de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași”19.

Inițiatorul modificării de legislație, senatorul PMP Cristian Vasile 
Lungu și teolog de profesie, a explicat că „această noţiune că 
există o minoritate de copii care se simt invers decât le este sexul 
16 https://www.libertatea.ro/opinii/o-candidata-usr-plus-vorbeste-
despre-mentalitatea-de-sclav-a-romilor-3306985 (accesat în 12 mai 2021).
17 https://www.libertatea.ro/stiri/metoda-bolintin-romanii-grup-
facebook-propun-expulzarea-incendierea-romilor-comuna-neamt-3148106  
(accesat în 12 mai 2021).
18 Amintim aici și scrisoarea CRJ către autorități (MAI, IGPR etc.) prin 
care organizația solicita informații privind modul în care acestea din urmă 
au intervenit în situația descrisă. Scrisoarea și răspunsurile primite pot fi 
accesate aici: https://www.crj.ro/incitarea-la-ura-si-violenta-impotriva-
romilor-pana-cand/#_ftn1 (accesat în 12 mai 2021).
19 https://www.edupedu.ro/orice-referire-la-identitatea-de-gen-
a-fost-interzisa-in-scoli-si-universitati-de-senat-camera-decizionala-
initiatorul-amendamentului-un-senator-pmp-teolog-scolit-in-sua/ (accesat 
în 12 mai 2021).

3.1.2. Persoane LGBTQ+

https://www.libertatea.ro/opinii/o-candidata-usr-plus-vorbeste-despre-mentalitatea-de-sclav-a-romilor-3306985
https://www.libertatea.ro/opinii/o-candidata-usr-plus-vorbeste-despre-mentalitatea-de-sclav-a-romilor-3306985
https://www.libertatea.ro/stiri/metoda-bolintin-romanii-grup-facebook-propun-expulzarea-incendierea-romilor-comuna-neamt-3148106
https://www.libertatea.ro/stiri/metoda-bolintin-romanii-grup-facebook-propun-expulzarea-incendierea-romilor-comuna-neamt-3148106
https://www.crj.ro/incitarea-la-ura-si-violenta-impotriva-romilor-pana-cand/#_ftn1
https://www.crj.ro/incitarea-la-ura-si-violenta-impotriva-romilor-pana-cand/#_ftn1
https://www.edupedu.ro/orice-referire-la-identitatea-de-gen-a-fost-interzisa-in-scoli-si-universitati-de-senat-camera-decizionala-initiatorul-amendamentului-un-senator-pmp-teolog-scolit-in-sua/
https://www.edupedu.ro/orice-referire-la-identitatea-de-gen-a-fost-interzisa-in-scoli-si-universitati-de-senat-camera-decizionala-initiatorul-amendamentului-un-senator-pmp-teolog-scolit-in-sua/
https://www.edupedu.ro/orice-referire-la-identitatea-de-gen-a-fost-interzisa-in-scoli-si-universitati-de-senat-camera-decizionala-initiatorul-amendamentului-un-senator-pmp-teolog-scolit-in-sua/
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biologic este în opinia mea falsă” și că „minoritatea respectivă 
există pentru că cineva a spus în presă că există, dar ea nu există 
din punct de vedere juridic”. El a adăugat, de asemenea, că
“dacă, de exemplu, copiilor mei la şcoală li s-ar spune săptămânal 
că, de fapt, fetiţele mele sau băieţeii mei nu sunt, de fapt, fetiţe 
şi respectiv băieţei, ar veni acasă la mine şi mi-ar spune: tată, 
îmbracă-mă în rochiţă, nu în pantalonaşi, şi viceversa. Imaginaţi-
vă  ce-ar însemna asta!?”20 
 
Senatorul nu numai că nu recunoaște variația culturală a 
genului, spre deosebire de imuabilitatea sexului, dar invalidează 
identitatea persoanelor transgen. Această propunere de lege 
nu are doar un impact direct asupra acestor minorități și a 
activismului LGBT+, ci și asupra activității academice și a egalității 
de gen. Mai multe ONG-uri au tras un semnal de alarmă asupra 
caracterului transfob al legii și asupra atacurilor directe la 
egalitatea de gen, iar majoritatea universităților mari au emis, de 
asemenea, declarații publice cu privire la atacul asupra libertății 
de exprimare și autonomiei universitare. Președintele României 
a contestat legea, iar Curtea Constituțională a decis că este 
neconstituțională cu o majoritate a voturilor21. Amendamentul a 
stârnit numeroase discuții publice cu privire la libera exprimare 
și discriminarea persoanelor LGBT+, însă a declanșat, totodată, 
multă ură împotriva persoanelor trans/ non-binare, dar și 
împotriva vizând femeilor și, în special, a mișcării feministe. De 
asemenea, considerăm extrem de alarmant avizul favorabil al 
Comisiei pentru Drepturile Omului din cadrul Senatului vizavi 
de o astfel de lege profund discriminatorie. Această poziționare 
indică o lipsă gravă de înțelegere din partea Senatului a 
drepturilor omului, inclusiv a dreptului internațional, dar și o 
lipsă de responsabilitate cu privire la angajamentul de a proteja 
drepturile tuturor cetățenilor români, inclusiv ale persoanelor 
LGBT+.

Teologul Ionuț Mavrichi a fost propus de PMP ca membru al 
CNCD în ciuda opiniilor sale homofobe și discriminatorii, însă 
a fost respins de plenul Parlamentului. Preotul Ionuț Mavrichi, 
consilier patriarhal și reprezentant al Patriarhiei în Grupul Creștin 
de Rugăciune al Parlamentului, între 2018 și 2019, a candidat, 
fără succes, în numele partidului PMP pentru un loc în Colegiul 
Director al CNCD. Preotul este cunoscut pentru atitudinile sale 
homofobe și declarațiile discriminatorii împotriva persoanelor 
LGBT+: a afirmat, de pildă, că „homosexualitatea este o boală 
spirituală”. Preotul a scris, de asemenea, intens în mass media 
20 https://www.libertatea.ro/stiri/de-ce-vrea-un-senator-pmp-sa-
interzica-discutiile-despre-gen-din-scoli-ati-fi-de-acord-sa-li-se-spuna-
copiilor-ca-pamantul-e-plat-2816445 (accesat în 12 mai 2021).
21 h t t p s : / / w w w. d i g i 2 4 . ro / s t i r i / a c t u a l i t a t e / j u s t i t i e / c c r -
legea-care-interzice-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-e-
neconstitutionala-1419118 (accesat în 12 mai 2021).

https://www.libertatea.ro/stiri/de-ce-vrea-un-senator-pmp-sa-interzica-discutiile-despre-gen-din-scoli-ati-fi-de-acord-sa-li-se-spuna-copiilor-ca-pamantul-e-plat-2816445
https://www.libertatea.ro/stiri/de-ce-vrea-un-senator-pmp-sa-interzica-discutiile-despre-gen-din-scoli-ati-fi-de-acord-sa-li-se-spuna-copiilor-ca-pamantul-e-plat-2816445
https://www.libertatea.ro/stiri/de-ce-vrea-un-senator-pmp-sa-interzica-discutiile-despre-gen-din-scoli-ati-fi-de-acord-sa-li-se-spuna-copiilor-ca-pamantul-e-plat-2816445
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/ccr-legea-care-interzice-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-e-neconstitutionala-1419118
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/ccr-legea-care-interzice-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-e-neconstitutionala-1419118
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/ccr-legea-care-interzice-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-e-neconstitutionala-1419118


9

în timpul campaniei referendumului care viza schimbarea 
definiției constituționale a familiei pe o serie de subiecte care 
incitau la ură și intoleranță împotriva LGBT+, vorbind despre 
pericolele adoptării copiilor de către persoanele LGBT+, despre 
propaganda LGBT+ în școli și a publicat mai multe postări pe 
rețele sociale, sugerând că toți homosexualii sunt pedofili22. Este 
alarmant că o persoană homofobă și transfobă, fără pregătire 
sau expertiză în domeniul nediscriminării și drepturilor omului, 
este nominalizată pentru însăși instituția care ar trebui să 
sancționeze discriminarea.

Video controversat care arată „presupuși voluntari gay USR 
PLUS” răspândind fluturași în timpul campaniei politice 
folosite pentru discreditarea partidului. În timpul campaniei 
electorale din 2020, un videoclip care arăta mai mulți oameni 
care se plimbau în Voluntari, lângă București, cu inscripții ale 
grupului USR și blugi decupați care le dezvăluiau fesele a stârnit 
controverse uriașe. USR a susținut că videoclipul a fost realizat 
de PSD ca o tactică politică „murdară” pentru discreditarea 
partidului. Într-o postare pe rețelele de socializare, Șerban 
Marinescu, membru USR, a declarat că „presupușii voluntari 
homosexuali ai USR” erau „deghizați în minorități sexuale”. 
Membrii ambelor părți, în reacțiile lor pe rețelele de socializare, 
au incitat la ură împotriva LGBT+ și au promovat asocieri bazate 
pe stereotipuri între stilul de îmbrăcăminte, identitatea cuiva și 
orientarea sexuală, sugerând în același timp că a avea voluntari 
din comunitatea LGBT+ ar duce la discreditarea unui partid23.

Membrul PSD Cozmin Gușă susține că Nicușor Dan este 
homosexual și afirmă că persoanele LGBT+ nu sunt lideri buni. 
În august 2020, în timpul alegerilor pentru primarul Bucureștiului, 
Cozmin Gușă a încercat să-și discrediteze adversarul politic, 
Nicușor Dan, susținând că este homosexual, dând astfel dovadă 
de homofobie (orientarea sexuală a cuiva nu ar trebui să constituie 
motiv de discreditare): „Să-mi confirme dacă este adevărat că este 
homosexual. Eu am o serie de informații în acest sens, din viața 
sa privată. Este un lucru legal, neblamabil din punct de vedere 
public și nu văd de ce n-ar recunoaște.”24. Cu o altă ocazie, Gușă a 
declarat că „persoanele cu orientare homo sau bisexuală nu ar fi 
corespunzătoare în posturi de conducere politico-administrativă 

22 https://www.libertatea.ro/stiri/preot-homofob-ionut-mavrichi-
candidat-consiliul-combaterea-discriminarii-3035972 (accesat în 13 mai 
2021).
23 https://www.libertatea.ro/opinii/cum-arata-un-homosexual-ce-
lipseste-din-reactia-usr-plus-cand-denunta-inscenarea-murdara-a-
psd-3106604 (accesat în 13 mai 2021).
24 https://www.stiripesurse.ro/cozmin-gusa-am-informatii-ca-
nicusor-dan-este-homosexual-il-astept-sa-mi-confirme-asta_1493133.html 
(accesat în 13 mai 2021).

https://www.libertatea.ro/stiri/preot-homofob-ionut-mavrichi-candidat-consiliul-combaterea-discriminarii-3035972 
https://www.libertatea.ro/stiri/preot-homofob-ionut-mavrichi-candidat-consiliul-combaterea-discriminarii-3035972 
https://www.libertatea.ro/opinii/cum-arata-un-homosexual-ce-lipseste-din-reactia-usr-plus-cand-denunta-inscenarea-murdara-a-psd-3106604
https://www.libertatea.ro/opinii/cum-arata-un-homosexual-ce-lipseste-din-reactia-usr-plus-cand-denunta-inscenarea-murdara-a-psd-3106604
https://www.libertatea.ro/opinii/cum-arata-un-homosexual-ce-lipseste-din-reactia-usr-plus-cand-denunta-inscenarea-murdara-a-psd-3106604
https://www.stiripesurse.ro/cozmin-gusa-am-informatii-ca-nicusor-dan-este-homosexual-il-astept-sa-mi-confirme-asta_1493133.html 
https://www.stiripesurse.ro/cozmin-gusa-am-informatii-ca-nicusor-dan-este-homosexual-il-astept-sa-mi-confirme-asta_1493133.html 
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în România”25. MozaiQ a publicat o declarație26  prin care denunță 
conținutul discriminator al declarațiilor lui Cozmin Gușă.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu rememorează întâlnirea cu 
fostul ambasador american Michael Guest la începutul anilor 
2000, făcând comentarii negative despre orientarea sexuală a 
acestuia. Într-un articol publicat în octombrie 2020 pe Republica.
ro, C.T. Popescu a recunoscut că s-a temut de întâlnirea cu 
regretatul ambasador american Michael Guest, care era gay:
„Îmi era târşă. Nu eram homosexual şi nici fan al manifestaţiilor 
gay&lesbian. Din punct de vedere uman, n-aveam nimic cu ei, 
dar nu eram de acord cu căsătoria, instituţie heterosexuală, între 
persoane de acelaşi sex şi nici cu adopţia (nu sunt nici acum). Ca 
indivizi, nu îi consideram nicicum periculoşi, dar acordarea de 
drepturi colective speciale comunităţii LG (ca, de altfel, oricărei 
minorităţi) nu mi se părea în regulă. (...) N-am fost în stare 
niciodată, deşi sunt critic şi istoric de cinema, să mă uit mai mult 
de câteva secunde la un film porno cu bărbaţi”27. 

Aversiunea împotriva bărbaților homosexuali e evidentă în 
interviu, care încurajează confuzia dintre drepturi egale și 
„drepturile colective speciale”. Deși se dorește a fi de fapt un 
elogiu pentru fostul ambasador, interviul promovează intoleranța 
față de persoanele LGBT+, fapt alarmant dat fiind că C. T. Popescu 
este unul dintre cei mai cunoscuți și vocali jurnaliști din România. 

25 https://www.libertatea.ro/stiri/cozmin-gusa-afirmatii-homofobe-
atac-la-nicusor-dan-3087517 (accesat în 14 mai 2021).
26 ht tp : / /www.mozaiq lgbt . ro/2020/08/nu-d iscr iminar i i - la-
a leger i le- locale/? fbc l id= IwAR3qWzoFa-3W6Dngbt lGNEz0cac j-
TDshAnrTyyI6c_7TXMHRVuhmfbrYGM (accesat în 13 mai 2021).
27 https://adevarul.ro/entertainment/celebritati/ctp-despre-
homosexualitate-intalnirea-fostul-ambasador-michael-guest-Imi-era-
tarsa-nu-aveam-nimic-ei-nu-acord-casatoria-1_5f805abc5163ec4271b79e6-
0/index.html (accesat în 13 mai 2021).

https://www.libertatea.ro/stiri/cozmin-gusa-afirmatii-homofobe-atac-la-nicusor-dan-3087517
https://www.libertatea.ro/stiri/cozmin-gusa-afirmatii-homofobe-atac-la-nicusor-dan-3087517
http://www.mozaiqlgbt.ro/2020/08/nu-discriminarii-la-alegerile-locale/?fbclid=IwAR3qWzoFa-3W6DngbtlGNEz0cacj-TDshAnrTyyI6c_7TXMHRVuhmfbrYGM
http://www.mozaiqlgbt.ro/2020/08/nu-discriminarii-la-alegerile-locale/?fbclid=IwAR3qWzoFa-3W6DngbtlGNEz0cacj-TDshAnrTyyI6c_7TXMHRVuhmfbrYGM
http://www.mozaiqlgbt.ro/2020/08/nu-discriminarii-la-alegerile-locale/?fbclid=IwAR3qWzoFa-3W6DngbtlGNEz0cacj-TDshAnrTyyI6c_7TXMHRVuhmfbrYGM
https://adevarul.ro/entertainment/celebritati/ctp-despre-homosexualitate-intalnirea-fostul-ambasador-michael-guest-Imi-era-tarsa-nu-aveam-nimic-ei-nu-acord-casatoria-1_5f805abc5163ec4271b79e60/index.html
https://adevarul.ro/entertainment/celebritati/ctp-despre-homosexualitate-intalnirea-fostul-ambasador-michael-guest-Imi-era-tarsa-nu-aveam-nimic-ei-nu-acord-casatoria-1_5f805abc5163ec4271b79e60/index.html
https://adevarul.ro/entertainment/celebritati/ctp-despre-homosexualitate-intalnirea-fostul-ambasador-michael-guest-Imi-era-tarsa-nu-aveam-nimic-ei-nu-acord-casatoria-1_5f805abc5163ec4271b79e60/index.html
https://adevarul.ro/entertainment/celebritati/ctp-despre-homosexualitate-intalnirea-fostul-ambasador-michael-guest-Imi-era-tarsa-nu-aveam-nimic-ei-nu-acord-casatoria-1_5f805abc5163ec4271b79e60/index.html
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4.  Date preluate de la Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării

Această secțiune include o scurtă analiză a hotărârilor CNCD 
emise în perioada 2019-2020, respectiv hotărârile care constată 
săvârșirea unei fapte de discriminare pe criteriul apartenenței la 
etnia romă, cât și hotărârile care constată săvârșirea unei fapte de 
discriminare pe criteriul orientării sexuale28.  Aceste hotărâri au 
fost apoi analizate din prisma conținutului de discurs instigator 
la ură. Consiliul este un organism administrativ care poate 
impune sancțiuni (avertismente și sancțiuni financiare) pentru 
conduită care încalcă Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind 
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. 
Discursul instigator la ură poate fi încadrat ca discriminarea 
directă (art. 2, alin. 1)29 , fie ca hărțuire (art. 2, alin. 5)30 și/sau 
încălcarea dreptului la demnitate (art. 15)31.

28  Hotărârile incluse în această analiză sunt exclusiv cele indicate de 
CNCD drept hotărârile emise în perioada 2019-2020 prin care s-au constatat 
săvârșirea unei fapte de discriminare pe criteriul etniei și al orientării sexuale,  
prin adresa nr.  2174/22.03.2021 ca răspuns la solicitarea de informații 
nr. 60/18.02.2021, respectiv revenirea pentru clarificări și completări nr. 
97/17.03.2021 depuse de Centrul de Resurse Juridice.
29  Art. 2, alin. (1) „Potrivit prezentei ordonanțe, 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.”
30  Art. 2, alin. (5) „Constituie hărțuire și se sancționează contravențional 
orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o 
categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau 
orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant 
ori ofensiv.”
31  Art. 15. „Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă 
fapta nu intră sub incidența legii penale, orice comportament manifestat 
în public, având caracter de propagandă naționalist-șovină, de instigare 
la ură rasială sau națională, ori acel comportament care are ca scop sau 
vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, 
unui grup de persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la 
o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 
defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.”
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În 2019 și 2020, din cele 43 de hotărâri ale CNCD care au 
constatat acte de discriminare împotriva romilor, 38 de hotărâri 
au vizat situații care conțineau elemente de discurs al urii – 
discurs discriminatoriu și ofensator. Este posibil ca și celelalte 
5 situații să fi conținut astfel de elemente, însă ele nu au fost 
incluse în sesizările către CNCD sau reținute de Consiliu. Este 
surprinzător că majoritatea covârșitoare a hotărârilor privind 
discriminarea romilor se referă la situații ce conțin elemente 
puternice de discurs al urii și într-o mai mică măsură elemente 
de discriminare bazate, de exemplu, pe drepturile economice 
și sociale ale acestora, ceea ce ar fi poate de așteptat având în 
vedere inegalitatea de șanse cu care se confruntă mulți romi 
comparativ cu neromii în societate (sărăcie, segregare școlară, 
evacuări forțate, discriminare, acces îngreunat la educație și 
servicii medicale etc.). Pe de altă parte, această discrepanță 
poate fi explicată prin vizibilitatea crescută a discriminării prin 
limbaj în comparație cu forme mascate de discriminare, mai 
greu de probat.

Ținând cont de faptul că hotărârile CNCD reflectă petițiile depuse 
(de cele mai multe ori de persoane fizice), nu putem trage 
concluzii generale, cantitative cu privire la discursul instigator 
la ură și relația dintre acesta și alte forme de discriminare. Ceea 
ce este clar este că discriminarea romilor implică adesea limbaj 
ofensator și denigrant, atât în relațiile interpersonale, între 
persoane private, cât și în spațiul public, caz în care vorbim de 
discurs al urii propriu-zis. 

Figura de mai jos oferă o defalcare a autorilor discursului instigator 
la ură, așa cum reies din cele 38 de hotărâri analizate. În primul 
rând, se observă că majoritatea hotărârilor CNCD (34,2%, 13 
hotărâri) au implicat actori privați (de exemplu, vecini sau rude în 
diverse conflicte, agent de pază, proprietar de magazin) ca autori 
ai discriminării. După cum am indicat în analiza anterioară, în 
decursul anilor 2019 și 2020 nu au lipsit discursurile care incită 
la ură împotriva romilor, proferate de personalități publice. A 
doua categorie ca procentaj, cu 12 hotărâri ale CNCD (31,6%), a 
implicat reprezentanți ai instituțiilor publice (primari, consilieri 
și membri ai partidelor politice). În al treilea rând, 13,2%, adică 5 
dintre hotărârile CNCD de constatare a discriminării fac referire 
la jurnaliști și personalități publice non-politice. În plus, 4 din 
hotărârile analizate au avut ca autori ai discriminării cadre 
didactice. Au existat, de asemenea, 2 hotărâri legate de cluburi 
sportive, una privind hărțuirea unei femei rome de către colegi la 
locul de muncă și una legată de refuzarea accesului romilor la un 
loc de joacă privat.

4.1. Minoritatea Romă



13

Autorii discursurilor de ură în deciziile CNCD în perioada 
2019-2020 privind discriminarea romilor

Cea mai mare amendă percepută în această perioadă în 
cazul hotărârilor CNCD care constată săvârșirea unei fapte 
de discriminare pe criteriul apartenenței la etnia romă a fost 
de 10.000 RON și a fost aplicată în două cazuri. Prima a fost 
acordată primarului unei localități care a afirmat că familiile de 
romi au copii pentru a beneficia de ajutoare sociale, a denigrat 
comunitatea de romi pentru sarcinile înregistrate în rândul 
adolescentelor și a sugerat măsuri abuzive, cum ar fi o anchetă 
publică obligatorie asupra tuturor cuplurilor care intenționează 
să conceapă (Hotărârea CNCD nr. 61/202032). A doua a fost 
împotriva vicepreședintelui unui partid politic care a publicat o 
postare pe Facebook în care pretindea că centrul vechi al orașului 
ar trebui ‘curățat’ de locuitorii de etnie romă (Hotărârea CNCD 
nr. 90/202033).

Aceste două cazuri sunt singurele în care CNCD s-au autosesizat 
pentru a investiga presupusele situații de discriminare. 
Considerăm că ar fi fost și este necesar ca CNCD să se 
autosesizeze într-un număr mai mare de cazuri, date fiind ratele 
ridicate de discriminare din România.

O tendință importantă din perioada studiată este utilizarea în 
creștere a platformelor de socializare ca mijloc de exprimare 
și diseminare a discursurilor de incitare la ură: 13 din cele 38 
de hotărâri au implicat conținut publicat pe Facebook. Adesea, 
aceste postări au declanșat un val de ură și chiar instigare la 
violență împotriva romilor, proferat de terți. 

32 Disponibilă la https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/
Hotarare-61-2020-1.pdf
33 Disponibilă la https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/
Hotarare-90-2020-1.pdf

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-61-2020-1.pdf
https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-61-2020-1.pdf
https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-90-2020-1.pdf
https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-90-2020-1.pdf
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În 2019 și 2020, CNCD a decis că există discriminare pe motiv de 
orientare sexuală în doar 5 cazuri din cele 14 sesizări depuse. 
Dintre aceste hotărâri, 4 au vizat situații care au implicat discurs 
instigator la ură împotriva persoanelor LGBT+. În 3 dintre aceste 
hotărâri, părțile acuzate au inclus reprezentanți ai instituțiilor și 
autorităților publice.

În ciuda ratelor foarte ridicate de discurs al urii împotriva 
persoanelor LGBT+, așa cum a fost prezentat pe scurt în 
secțiunea anterioară, CNCD nu s-a autosesizat în nicio situație 
în 2019-2020.

4.2. Persoane LGBTQ+

5. Date preluate de la Consiliului 
Național al Audiovizualului

CNA este un organism administrativ care poate sancționa mass-
media pentru conținut defăimător și care instigă la ură de natură 
xenofobă și rasială, în conformitate cu legea audiovizualului 
(Legea nr. 504/2002) și Codul audiovizualului, adoptat prin Decizia 
nr. 220 din 24 februarie 2011. Articolele 47 (1), (2) și (3) din Cod 
interzic difuzarea de conținut care incită la ură, discriminare 
și crime împotriva umanității, conținut rasist și conținut care 
denigrează un grup sau comunitate în funcție de sex, rasă, 
orientare sexuală, etnie, printre multe altele.

În perioada 2019-2020, Consiliul a aplicat 18 sancțiuni pentru 
încălcarea prevederilor legislației audiovizualului privind incitarea 
la ură, discriminare, xenofobie și defăimare34. În urma analizei 
noastre, am identificat 5 decizii ale CNA în care actori din mass-
media au fost sancționați în urma difuzării de conținut care a 
incitat la ură, discriminare și/ sau defăimarea romilor, dar nicio 
decizie cu privire la conținut asemănător vizând persoanele 
LGBT+.

Deciziile privind romii au acoperit conținut care a denigrat 
comunitatea în contextul măsurilor de urgență din perioada 
pandemiei de Covid-19 și care a răspândit stereotipurile ce 
asociau romii cu criminalitatea pe fondul intervențiilor forțelor 
de ordine în mai multe comunități de romi. Pentru a exemplifica, 
în cadrul unei emisiuni difuzate pe postul de televiziune România 
TV, un subiect de discuție a constat în testarea pentru Covid-19 

34 Aceste informații ne-au fost furnizate de CNA prin adresa nr. 1809RF/ 
04.03.2021, venită ca răspuns la solicitarea de informații nr. 61/ 18.02.20121 a 
Centrului de Resurse Juridice.
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a unei comunități de romi din vestul țării. Unul dintre invitați, 
o personalitate politică cunoscută, Petre Roman, a comentat 
„Uitați... vreau să exprim... să afirm ceea ce este opinia mea și 
convingerea mea și anume să fim conștienți că datorită acestor 
bande de țigani în Occident există o imagine proastă, rea despre 
România, există o percepție rea despre România... nu numai din 
cauza lor, dar în bună măsură din cauza acestor bande de țigani 
care jefuiesc, fură, comit acte de violență (…) dumneavoastră 
știți foarte bine ce importanță are imaginea și percepția...” (a se 
vedea Decizia Consiliului 339/2020)35. Am oferit acest exemplu 
pentru a evidenția percepția și convingerea larg răspândită că 
romii sunt o „rușine națională”, de care ar trebui să ne disociem. 
În absența unei informări publice semnificative cu privire la 
istoria exploatării romilor și a unor măsuri menite să reducă 
discrepanțele socio-economice dintre (majoritatea) romi(lor) 
și neromi, astfel de prejudecăți amplificate prin intermediul 
mass-media de personalități publice perpetuează atitudini 
discriminatorii.

Trebuie remarcat faptul că deciziile au sancționat diferite canale 
TV (România TV, Realitatea Plus, Digi 24), demonstrând că 
acest tip de discurs nu se limitează la un singur canal media. 
Un aspect regretabil este că discursul incitator la ură nu a fost 
înfăptuit doar de anumiți invitați, ci uneori a fost preluat în mod 
activ chiar de către prezentatorii TV. Acest raport demonstrează 
necesitatea unor măsuri de combatere a discursului instigator la 
ură și, uneori, chiar la violență împotriva romilor și persoanelor 
LGBT+, tendințe în creștere în timpul pandemiei. Combaterea 
discriminării, sărăciei și excluziunii sociale a romilor trebuie să 
devină o prioritate națională, cu atât mai mult cu cât pandemia 
de COVID-19 a contribuit la adâncirea inegalităților existente, iar 
comunitatea romă a fost uneori portretizată drept țap ispășitor 
pentru criza sanitară. În același timp, sunt necesare măsuri 
pentru a respecta dreptul la nediscriminare și demnitate 
personală al persoanelor LGBT+, care au fost de asemenea 
afectate în mod disproporționat de pandemie. Ca atare, emitem 
următoarele recomandări:

35 https://www.cna.ro/IMG/pdf/Dec339_som_Rom_TVsom-64_1b_65c_
si_47-3_Cod.pdf (accesat în 12 mai 2021

6. Concluzii și Recomandări

https://www.cna.ro/IMG/pdf/Dec339_som_Rom_TVsom-64_1b_65c_si_47-3_Cod.pdf
https://www.cna.ro/IMG/pdf/Dec339_som_Rom_TVsom-64_1b_65c_si_47-3_Cod.pdf
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1. Creșterea numărului de investigații și de autosesizări în 
situații de discurs al urii și discriminării, atât din partea CNCD, cât 
și a CNA, necesare pentru a transmite un mesaj public de toleranță 
zero vizavi de astfel de comportament și exprimări intolerante.

2. Posibilitatea emiterii unor amenzi mai mari de către CNA și 
CNCD, în special direcționate spre persoane publice și persoane 
cu un istoric de discursuri incitatoare la ură împotriva romilor 
și persoanelor LGBT+ pentru a-i descuraja de la a comite acte 
similare.

3. Creșterea resurselor financiare și umane ale CNCD și CNA 
pentru a le spori capacitatea de a investiga și sancționa în mod 
adecvat discriminarea și discursul urii, încurajând astfel rolul 
acestora de gardieni ai drepturilor omului.

4. Instruirea și formarea continuă în domeniul nediscriminării 
și drepturilor omului a autorităților judiciare, inclusiv Poliția, a 
membrilor Parlamentului și a altor autorități publice care lucrează 
în comunități marginalizate și care au un rol în vegherea și 
promovarea drepturilor omului.

5. Formarea personalului din companiile de presă și știri, 
în special a jurnaliștilor, în domeniul jurnalismului etic și al 
nediscriminării, precum și consolidarea politicilor interne 
privind toleranța zero la discursul instigator la ură, inclusiv prin 
monitorizarea atentă a comentariilor și reacțiilor publicului larg în 
privința materialelor distribuite, pentru a cenzura discursul urii.

6. Introducerea unor măsuri pentru creșterea incluziunii 
romilor și persoanelor LGBT+ și asigurarea diversității în 
rândul organismelor publice care au un mandat în combaterea 
discriminării și a infracțiunilor motivate de ură, inclusiv în cadrul 
CNCD și poliției. Reprezentarea comunităților marginalizate în 
astfel de organisme trebuie să devină o prioritate, pentru a reflecta 
diversitatea existentă la nivelul societății generale. Există multe 
exemple de bune practici (cum ar fi forțele de ordine olandeze 
LGBT Pink in Blue ) care ar putea fi adaptate și implementate în 
România.

7. Depolitizarea și consolidarea independenței CNCD și CNA. 
Recrutarea membrilor trebuie să (continue să) se bazeze pe 
criterii non-politice, cum ar fi expertiza și experiența în abordarea 
discriminării și nu pe apartenența politică sau religioasă.

8. Introducerea unor campanii publice cu scopul de a informa, 
de a crește gradul de conștientizare și de a educa populația generală 
în privința discursului instigator la ură și discriminarea, pentru a 
promova o cultură a toleranței și pentru a celebra diversitatea.


