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În România, persoanele LGBTI sunt adesea ținte ale discriminării și ale urii. Deși
legislația internă și internațională oferă protecție persoanelor LGBTI împotriva
discriminării și infracțiunilor motivate de ură, România a fost condamnată în
repetate rânduri de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) pentru
investigații inadecvate în cazuri de violență împotriva persoanelor aparținând
minorităților sexuale, o realitate tristă într-un stat democratic care susține
legislativ egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea. 

Acest ghid a fost elaborat din dorința de a ajuta în mod practic persoanele LGBTI
care se confruntă cu situații de discriminare, precum și celor care sunt victime
ale discursului urii sau infracțiunilor motivate de ură, pentru ca acestea să le
identifice cu ușurință, să înțeleagă drepturile de care beneficiază și demersurile
juridice care pot fi realizate pentru fiecare caz în parte. 

Prezentul ghid se adresează, în special, persoanelor LGBTI, dar poate fi aplicat
oricărei persoane care consideră că a fost victimă discriminării, a discursului
motivat de ură, hărțuirii sexuale, hărțuirii morale la locul de muncă sau a
infracțiunilor motivate de ură. 

CUVÂNT
ÎNAINTE

Ioana Mureșan
Juristă și Coordonatoarea Rețelei

Pro Bono pentru Drepturile Omului
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Stereotipurile reprezintă ,,scurtături cognitive” sau, mai
bine spus, supra-generalizări, constituindu-se în anumite
opinii preconcepute vehiculate în societate cu privire la
caracteristicile unor persoane membre în diferite grupuri
sau clase sociale, sau despre diverse aspecte ale vieții de zi
cu zi cu care ne confruntăm.
 
Stereotipurile fac referire la idei primite, acceptate și
vehiculate în societate, care ne ajută să ne raportăm la
lumea din jurul nostru și să navigăm viața de zi cu zi.
 
De reținut: Stereotipurile pot fi negative sau pozitive.
Exemplu de stereotip pozitiv: Nemții sunt punctuali.
Exemplu de stereotip negativ: Italienii sunt gălăgioși.

CE SUNT
STEREOTIPURILE?
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Prejudecata este o antipatie față de o persoană sau de un
grup, pe baza unor credințe și generalizări vizavi de acesta
sau aceștia. Prejudecata poate fi simțită, dar și exprimată.
Prejudecata este marcată mereu de sentimente negative.
 
Prejudecata presupune adoptarea unei atitudini negative
față de un stereotip.

CE ESTE
PREJUDECATA?
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Rasism: un grup de atitudini, practici și
acțiuni care își au sursa în convingerea că
diferențele sociale și culturale se explică
prin diferențe biologice inclusiv ereditare
dintre rasele umane.

Xenofobie: este frica sau ura față de străini
și de necunoscut. Aceasta nu se referă
numai la repulsia unei etnii, unei culturi
sau unei religii diferite, dar și la frica de
oameni necunoscuți și de concepte
necunoscute.

Misoginism: este o atitudine de ostilitate
sau de dispreț față de femei.

Misandrie: este o atitudine de ură,
aversiune, ostilitate sau dispreț față de
persoanele de sex masculin.

Islamofobie: un fenomen de prejudecată
împotriva musulmanilor.

Serofobie: este prejudecată, teama,
respingerea și discriminarea împotriva
persoanelor care trăiesc cu HIV. Persoanele
care trăiesc cu HIV se pot confrunta cu un
tratament inegal atât din punct de vedere
social, cât și din punct de vedere
instituțional.

Anticreștinism: desemnează atitudinea
critică, opoziția, ostilitatea, discriminarea,
represiunea, sau persecuția creștinismului.

CARE SUNT TIPURILE
DE PREJUDECĂȚI?
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Homofobie: este termenul prin care se
definește un complex de emoții precum
anxietatea, dezgustul, aversiunea, furia,
stinghereala și frica pe care le simte o
persoană față de o persoana care se
identifică cu comunitatea LGBTI.

Transfobie: se referă la o aversiune sau ură
față de transsexualitate și de persoane
transsexuale sau transgen. Este o formă de
discriminare pe baza identității de gen.

Heterosexism: este presupunerea că toate
persoanele din jurul nostru sunt
heterosexuale până la proba contrarie.

Antițigănism*: reprezintă ostilitatea,
prejudecata sau rasismul direcționate către
romi.

Antisemitism: este o atitudine ostilă față de
evrei, exclusiv pentru că sunt evrei.

*  Este recomandat a se folosi termenul
de ,,rom” când vorbim despre o
persoană de etnie romă. Termenul
„țigan" nu există în limba romani și este
considerat a fi peiorativ și ofensator.
Acesta provine din termenul din limba
greacă „athinganos", care înseamnă de
neatins, spurcat, iar în perioada robiei
denumea o categorie socială de rob/
sclav.

Mențiune: Lista este incompletă.

ALTE TIPURI DE
PREJUDECĂȚI
CUNOSCUTE
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Conform art. 2 alin. (1), O.G. nr. 137/2000: 
prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere,
restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de
legislația în vigoare.

 
Discriminarea se referă la tratarea unei persoane mai puțin
favorabil decât alte persoane aflate într-o situație comparabilă,
pentru că aparține sau este percepută ca aparținând unui
anumit grup și atunci când un astfel de tratament nu se poate
justifica într-o manieră obiectivă și rezonabilă. Adeseori,
prejudecățile stau la baza actelor de discriminare.

Discriminarea implică a merge dincolo de atitudine, acționând
în baza prejudecăților personale, cu efecte asupra oamenilor cu
care relaționăm.

D
IS

CR
IM

IN
AR

EA CE ESTE DISCRIMINAREA?

11



Criteriile stabilite de legislația
românească sunt: 

rasă, naționalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri,
sex, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV,
apartenență la o categorie
defavorizată,

precum și orice alt criteriu care are
ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoașterii, folosinței
sau exercitării, în condiții de
egalitate, a drepturilor omului și a
libertăților fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social și
cultural sau în orice alte domenii ale
vieții publice.

 

De reținut: Lista este deschisă. De
exemplu, criteriul identității de gen nu
este prevăzut în Ordonanță, însă o
persoană trans poate depune o petiție
raportând o situație de discriminare pe
acest criteriu.

CARE SUNT
CRITERIILE
PREVĂZUTE DE
LEGISLAȚIA DIN
ROMÂNIA?
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CARE SUNT
TIPURILE DE
DISCRIMINARE?

Discriminarea directă: când o
persoană îi refuză altei persoane
un drept sau îi limitează accesul
la informații.

Discriminarea indirectă: o
prevedere, un criteriu, o practică
aparent neutră care pune într-o
situație de dezavantaj persoane
aparținând unui grup vulnerabil
față de persoane aparținând
grupului majoritar.

Hărțuirea: orice comportament
care duce la crearea unui cadru
intimidant, ostil, degradant sau
ofensator.

Exemplu: Unui angajat i-a fost
refuzată mărirea de salariu din cauza
faptului că făcea parte din
comunitatea LGBTI.
 

Exemplu: Chestionarea unei
candidate la interviul de angajare
privind starea ei civilă, orientarea
sexuală sau planurile de sarcină.
 

Exemplu: Unei angajate lesbiene îi
sunt adresate periodic de colegii ei
comentarii ofensatoare cu privire la
orientarea ei sexuală.

Trebuie să implice un
tratament diferențiat al
persoanei în cauză (deosebire,
excludere, restricție sau
preferință).

Trebuie să aibă la bază un
criteriu (sexul, etnie, rasa,
orientare sexuală etc.).

Actul trebuie să aibă scop sau
efect asupra drepturilor și
libertăților fundamentale.

Tratamentul se manifestă în
domenii ale vieții publice.

CARE SUNT
CONDIȚIILE
PENTRU CA UN ACT
SĂ FIE CONSIDERAT
DISCRIMINATORIU?
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Dispoziția de a discrimina: un ordin primit de la o
persoană sau un grup de persoane pentru a discrimina.

Victimizarea: orice tratament advers ce vine ca reacție la
o plângere/acțiune în instanță sau la instituțiile
competente, cu privire la încălcarea principiului
tratamentului egal și al nediscriminării.

Discriminare multiplă: o persoană este discriminată pe
mai multe criterii, în situații diferite sau în aceeași
situație.

Dreptul la demnitate personală (O.G. 137/2000):
Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice
comportament manifestat în public, având caracter de
propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială
sau naţională, ori acel comportament care are ca scop
sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei
atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare
sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui
grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de
apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate,
etnie, religie, categorie socială sau la o categorie
defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea
sexuală a acestuia.

Exemplu: Directorul de departament al unei firme îi cere
subalternului său să nu angajeze nicio persoană transgender.
 

Exemplu: Unei persoane transgender care s-a plâns de
discriminare la o companie unde lucrase anterior i se refuză
oferirea unei recomandări de către fostul angajator. 
 

Exemplu: O femeie lesbiană este hărțuită la locul de muncă
de anumiți colegi, deoarece este femeie, iar de alții din cauza
orientării sexuale.
 

Exemplu: Bărbații gay sunt adeseori ținta atacurilor în presă
când se discută despre legalizarea căsătoriilor între persoane
de același sex și, implicit, despre adopție, aceștia fiind
acuzați de pedofilie.
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Efecte psihologice: stimă de
sine scăzută, anxietate,
depresie, performanță scăzută,
ideație suicidală, relații
disfuncționale
Efecte fizice/de sănătate: boli
cronice, tulburări ale sistemului
nervos central, mortalitate
prematură, tensiune arterială
ridicată
Efecte economice:
productivitate scăzută, sărăcie

CARE SUNT
EFECTELE
DISCRIMINĂRII
ASUPRA UNEI
PERSOANE?

Diferența de tratament bazată pe o
caracteristică legată de criteriile
prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.G.
137/2000 nu constituie discriminare
atunci când, în temeiul naturii
activităților ocupaționale sau al
contextului în care se desfășoară, o
asemenea caracteristică reprezintă o
cerință profesională reală și
determinantă, cu condiția ca obiectivul
să fie legitim și cerința proporțională.

 
Exemplu: Una dintre condițiile justificate
pentru ocuparea unui post de consilier
juridic din cadrul unei companii este
finalizarea Facultății de Drept.

EXISTĂ SITUAȚII 
ÎN CARE
TRATAMENTUL
DIFERENȚIAT 
ESTE JUSTIFICAT?
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Acțiunile afirmative sau măsurile
pozitive sunt un set de politici care au
ca scop reducerea disparităților dintre
majoritate și minorități sau
reprezentați ai acestora care istoric au
fost dezavantajați și/sau care se află
într-o poziție de inferioritate.

De reținut: Acțiunile afirmative NU
constituie discriminare, conform
Ordonanței nr. 137/2000.

* Unele persoane folosesc termenul
de ,,discriminare pozitivă”. Acest
termen este incorect și nu
recomandăm folosirea lui, deoarece
cuvântul ,,discriminare” este intrinsec
negativ, pe când acțiunile afirmative
sunt un set de politici menite să
redreseze inegalități sistemice sau
istorice.

Exemplu: Locurile speciale în
învățământul liceal sau universitar
pentru persoanele de etnie romă sau
cotele de gen în poziții cheie precum
Guvern sau Parlament (inexistente în
prezent în România).

CE SUNT ACȚIUNILE
AFIRMATIVE?*
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Amenda
contravențională, care
variază între 1.000 și
30.000 de lei pentru
persoane fizice și între
2.000 și 100.000 de lei
pentru persoane juridice
care au săvârșit fapte de
discriminare.

Avertismentul, în baza
art. 7 alin. (3) din O.G.
2/2001, chiar dacă nu este
prevăzut expres de O.G.
137/2000.

Partea care a săvârșit
fapta de discriminare
poate fi obligată să publice
în mass-media un
rezumat al hotărârii de
constatare a discriminării.

În cazul în care ați fost victima
discriminării, vă puteți adresa
Consiliului Național pentru
Combaterea Discriminării
(C.N.C.D.).

Orice persoană fizică sau juridică
poate depune petiție la C.N.C.D.

CARE SUNT
SANCȚIUNILE
APLICATE DE
C.N.C.D.?

CE POT FACE ÎN
CAZUL ÎN CARE
AM FOST
DISCRIMINAT?

Termenul de sesizare a unei
fapte de discriminare este de 1
an ,,de la data săvârșirii faptei
sau de la data la care putea să
ia cunoștință de săvârșire”.

Păstrați dovezile faptelor de
discriminare.

C.N.C.D. soluționează sesizarea
în cel mult 90 de zile de la data
depunerii acesteia.

Hotărârea C.N.C.D. poate fi
atacată la instanța de
contencios administrativ,
potrivit legii.

1

2

3

De reținut: În cazul în care victima
discriminării dorește să fie
despăgubită material, aceasta
trebuie să se adreseze instanței
civile. Amenda contravențională
aplicată de C.N.C.D. se varsă în
bugetul statului.

Află cum depui o plângere la
C.N.C.D. accesând următorul
link: https://actedo.org/ghid-
de-redactare-a-petitiilor-la-
consiliul-national-pentru-
combaterea-discriminarii-c-
n-c-d/.

ALTE INFORMAȚII
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Declarații discriminatorii la adresa persoanelor
aparținând comunității LGBTI

Hotărârea este disponibilă la adresa:
https://www.cncd.ro/wp-
content/uploads/2021/01/Hotarare-421-2020-1.pdf

În data de 04.10.2019, la postul Realitatea TV, în
cadrul emisiunii „Realitatea Românească”, au fost
făcute afirmații discriminatorii la adresa
persoanelor aparținând comunității LGBT, precum: 
„Aaa... anormalitatea și homosexualitatea și bulangii
îi transformăm acum în progresiști. (...) Ca femeie,
eu cred că ar trebui să vă opriți din discursul asta cu
bulangii (...) Și cum să îi fac? Homosexuali,
progresiști? Dar procuriști pot să le spun?”. Mesajul
părții reclamate a țintit un grup de indivizi pe baza
anumitor caracteristici protejate de către art. 15 al
OG nr. 137/2000 și anume orientarea sexuală. Partea
reclamată este o persoană publică și politică, fiind
formator de opinie la nivel local și național. 

În urma acestor declarații discriminatorii, mai multe
organizații din România au depus petiție la Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării
(C.N.C.D.). În 20.05.2020, Colegiul Director a
constatat existenţa unui tratament diferenţiat,
discriminatoriu, pe criteriul orientării sexuale,
potrivit art. 2 alin. 1 şi precum şi al art. 15 din O.G.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare și obligația de plată a unei
amenzi contravenţionale în cuantum de 2000 lei.  

JURISPRUDENȚĂ
C.N.C.D.
HOTĂRÂREA NR. 421
DIN 20.05.2020:
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Mesaje jignitoare și intimidante la
adresa homosexualilor pe un grup de
Facebook

Hotărârea este disponibilă la adresa:
https://www.cncd.ro/wp-
content/uploads/2020/12/hotarare-125-
19.pdf 

În data de 06.03.2017, la accesarea
contului personal de pe Facebook,
petentul a constatat că partea reclamată
a solicitat înscrierea în grupul FaceBook
Gay Rights Romania, al cărui membru
este. Ulterior înscrierii în grup, partea
reclamată a făcut anumite comentarii
jignitoare şi intimidante la adresa
homosexualilor, precum: „Teai gasit tu
chiorule si bolnavule psihic dute si
trateazate bai homosexualule…; Ba
numai tie nuti dadeam accept
ho.osexualule Vas scoate unghiile cu
patentu”. 

În urma petiției depusă la Colegiul
Național pentru Combaterea
Discriminării (C.N.C.D.), Colegiul
Director a constatat faptul că aspectele
sesizate intră sub incidenţa prevederilor
art. 2 alin. 1 şi art. 15. din O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată, și a
aplicat sancțiunea de avertisment
contravențional părții reclamate. 

HOTĂRÂREA NR. 125
DIN 20.02.2019
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Hărțuirea ca formă a discriminării
reglementată de Ordonanța 137/2000 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare
este considerată o formă a discriminării întrucât are la bază un
criteriu de discriminare (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală etc.)
victima se poate adresa Consiliului Național pentru Combaterea
Discriminării (C.N.C.D.) printr-o petiție

Hărțuirea morală la locul de muncă
este o formă a hărțuirii prevăzută de Ordonanța 137/2000 privind
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
victima se poate adresa personalului departamentului de resurse
umane din cadrul companiei/instituției, Comisiei de etică,
Consiliului administrativ sau departamentului responsabil de
garantarea tratamentului egal și just
dacă nu este mulțumită de măsurile luate, victima se poate
adresa instanței de judecată printr-o cale de atac civilă

Hărțuirea sexuală ca discriminare bazată pe criteriul de sex
conform Legii 202/2002, este o formă de discriminare
victima are dreptul să formuleze sesizări, reclamaţii ori plângeri
către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat
victima se poate adresa instanței de judecată printr-o acțiune
civilă, care poate dispune, pe lângă alte sancțiuni, ca persoana
vinovată să plătească despăgubiri persoanei care se consideră
discriminată
IMPORTANT! Victima hărțuirii sexuale la locul de muncă poate
formula și o plângere penală, în baza art. 223 din Codul Penal.

Este important de menționat faptul că hărțuirea intră sub incidența mai
multor legi, în funcție de forma și gravitatea acesteia, și atrage
răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală,
după caz, a persoanelor vinovate.

Hărțuirea ca discriminare este prevăzută după cum urmează:

HĂRȚUIREA ÎN
MATERIE CIVILĂ

21



HĂRȚUIREA ÎN
O.G. 137/2000

Conform Ordonanței 137/2000: 
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.

HĂRȚUIREA, CONFORM
O.G. 137/2000

Această formă de hărțuire este
considerată o formă de discriminare și
intră sub incidența Consiliului Național
pentru Combaterea Discriminării, iar
victima hărțuirii poate depune o petiție.

CE POT FACE DACĂ
AM FOST VICTIMA
HĂRȚUIRII?

Află cum depui o plângere la C.N.C.D.
accesând următorul link:
https://actedo.org/ghid-de-redactare-
a-petitiilor-la-consiliul-national-
pentru-combaterea-discriminarii-c-
n-c-d/.

ALTE INFORMAȚII
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Potrivit O.G. nr. 137/2000 hărțuirea morală la
locul de muncă este definită ca fiind: 

orice comportament exercitat cu privire la
un angajat de către un subaltern și/sau de
către un angajat comparabil din punct de
vedere ierarhic, în legătură cu raporturile
de muncă, care să aibă drept scop sau efect
o deteriorare a condițiilor de muncă prin
lezarea drepturilor sau demnității
angajatului, prin afectarea sănătății sale
fizice sau mentale ori prin compromiterea
viitorului profesional al acestuia,
comportament manifestat în oricare dintre
următoarele forme: 

a) conduită ostilă sau nedorită
b) comentarii verbale
c) acțiuni sau gesturi.

CE ÎNSEAMNĂ
HĂRȚUIRE MORALĂ LA
LOCUL DE MUNCĂ?

HĂRȚUIREA MORALĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ
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În cazul în care un
angajat se confruntă cu
hărțuirea la locul de
muncă, aceasta trebuie
să se adreseze mai întâi
superiorului ierarhic
sau personalului de la
resurse umane. În cazul
în care nu este
mulțumit de soluția
propusă de angajator ca
urmare a anchetei
disciplinare, acesta
poate depune o
plângere la Consiliul
Național pentru
Combaterea
Discriminării sau la
instanța competentă.

CE POT FACE
ÎN CAZUL ÎN
CARE AM
FOST
HĂRȚUIT LA
LOCUL DE
MUNCĂ?



CARE SUNT
MĂSURILE PE CARE
LE POATE LUA
INSTANȚA DE
JUDECATĂ?

Să dispună obligarea
angajatorului să ia măsuri
pentru a stopa actele sau faptele
de discriminare;
Să dispună reintegrarea la locul
de muncă a angajatului în
cauză;
Să dispună obligarea
angajatorului la plata către
angajat a unei despăgubiri în
cuantum egal cu echivalentul
drepturilor salariale de care a
fost lipsit, dacă este cazul;
Să dispună obligarea
angajatorului la plata către
angajat a unor daune
compensatorii și morale;
Să dispună obligarea
angajatorului la plata către
angajat a sumei necesare pentru
consilierea psihologică dacă
angajatul are nevoie, pentru o
perioadă rezonabilă stabilită de
medicul de medicina a muncii;

Potrivit Legii nr. 167/2000, instanța
judecătorească poate:
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OBLIGAȚIILE
ANGAJATORULUI

să înregistreze imediat datele,
orele și faptele incidentului (sau
incidentelor)
să clarifice punctul de vedere al
victimei cu privire la rezultatul
dorit;
să se asigure că victima înțelege
procedurile de soluționare a
plângerii
să documenteze plângerea în scris
să se asigure că victima știe că
poate depune reclamația în afara
institutiei, în baza cadrului
legislativ/legislației relevante

Atunci când persoana desemnată din
cadrul instituției primește o plângere
de hărțuire, aceasta este obligată să
îndeplinească următoarele sarcini: 

Conform Ordonanței 137/2000
,,angajatorul are obligația de a lua
orice măsuri necesare în scopul
prevenirii și combaterii actelor de
hărțuire morală la locul de muncă,
inclusiv prin prevederea în
regulamentul intern al unității de
sancțiuni disciplinare pentru angajații
care săvârșesc acte sau fapte de
hărțuire morală la locul de muncă.” 



Angajatul are dreptul să formuleze sesizări, reclamaţii ori plângeri către angajator
sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul
organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru
rezolvarea situaţiei la locul de muncă.

Conform art. 30 alin. (2) ,,În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost
rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, persoana angajată care justifică o lezare a
drepturilor sale în domeniul muncii are dreptul să introducă plângere către
instanţa judecătorească competentă [...] nu mai târziu de un an de la data săvârşirii
faptei.”

Totodată, persoana care justifică o lezare a drepturilor sale în baza prevederilor
prezentei legi, în alte domenii decât cel al muncii, are dreptul să introducă
plângere către instanţa judecătorească competentă, potrivit dreptului comun.

Hărțuirea sexuală este recunoscută, pe lângă Codul Penal, și de Legea 202/2002 și
este definită ca fiind un ,,comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat
fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei
peroane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor
sau jignitor”.

HĂRȚUIREA SEXUALĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ

CE POT FACE DACĂ AM FOST VICTIMA
HĂRȚUIRII SEXUALE?
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HĂRȚUIREA ÎN
MATERIE PENALĂ

Art. 208 - Hărțuirea 
reprezintă fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte,
fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi
supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri
frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de
temere
alte manifestări: efectuarea de apeluri telefonice sau
comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă,
care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere
unei persoane
se pedepseşte cu închisoare de la 1 lună la 6 luni sau cu
amendă
acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate

Art. 223 - Hărțuirea sexuală 
reprezintă pretinderea în mod repetat de favoruri de
natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al
unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost
intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu
amendă
acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate

în cazul hărțuirii nu este necesar să existe un anumit raport
de muncă sau o relație similară între infractor sau victimă,
așa cum este necesar în cadrul hartuirii sexuale
scopul infracțiunii de hărțuire nu este în mod necesar
obținerea de favoruri sexuale, însă la infracțiunea de
hărțuire sexuală victimei i se pretind, în mod repetat,
favoruri de natură sexuală.

Hărțuirea ca infracțiune este reglementată în Codul Penal după
cum urmează:

Diferența dintre cele două infracțiuni constă în situația premisă
și în scop:
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efectuarea de capturi de ecran
după toate paginile, postările,
mesajele primite de la făptuitor
efectuarea de capturi de ecran cu
lista apelurilor recepționate, în
cazul în care a fost sunată de
făptuitor
raportarea paginilor din mediul
online cu conținut neadecvat și
obținerea închiderii acestora
formularea unei plângeri penale,
care nu va trebui să fie tehnică, cu
încadrări juridice (este obligația
organelor de urmărire penală să
facă acest lucru)

 
De reținut: Sub nicio formă să nu
alterați conținutul mesajelor în vreun
fel și să păstrați dispozitivul original pe
care acestea au fost stocate.

HĂRȚUIREA ȘI
HĂRȚUIREA SEXUALĂ

CE POT FACE DACĂ
AM FOST VICTIMA
HĂRȚUIRII ȘI/SAU
HĂRȚUIRII SEXUALE?
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Numele, prenumele, cod numeric personal, calitatea și domiciliul victimei
Se recomandă indicarea domiciliului unde victima este sigură că va primi
actele, nu unul temporar
Se recomandă indicarea unui număr de telefon și a unei adrese de e-mail
Se recomandă ca descrierea faptei să fie făcută pe larg, în ordine
cronologică, cu indicarea clară cum au ajuns materialele în posesia
făptuitorului, când au fost distribuite de acesta, cu indicarea datelor când
faptele au fost comise, cu menționarea în final a modului în care victima
este afectată de comportamentul făptuitorului

Indicarea făptuitorului
Se recomandă ca pe lângă nume, să se indice orice date care ar putea duce
la identificarea acestuia: adresă, telefon, e-mail, locuri frecventate, loc de
muncă etc.

Indicarea mijloacelor de probă
Se recomandă listarea capturilor de ecran la care s-a făcut referire mai sus,
conversațiile avute cu făptuitorul, conversațiile avute cu anturajul acestuia
etc.

Semnătura

 Conform prevederilor art. 289 Cod Procedură Penală, plângerea penală trebuie să
conțină următoarele:
 

CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ
PLÂNGEREA PENALĂ?

PL
ÂN

G
ER

E
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Infracțiunile motivate de ură sunt
manifestări violente de intoleranță și au
un impact profund nu numai asupra
victime directe, dar și asupra grupului cu
care victima se identifică. Infracțiunile
motivate de ură sunt fapte penale
săvârșite cu un mobil bazat pe o
prejudecată. Acest mobil diferențiază
infracțiunile motivate de ură de celelalte
infracțiuni.
  
De reținut: Pentru ca o persoană să fie
victima infracțiunii motivate de ură nu
este necesar să aibă caracteristicile
pentru care este atacată, ci e posibil ca
persoana să creadă doar că victima are
respectivele caracteristici.

Exemplu: O tânără a fost agresată într-
un supermarket de personalul de pază, în
timp ce era la cumpărături cu iubita ei.

CE SUNT
INFRACȚIUNILE
MOTIVATE DE URĂ?

INFRACȚIUNI
MOTIVATE
DE URĂ
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Săvârșirea unei fapte care constituie
infracțiune potrivit legii penale.
Fapta penală este săvârșită cu un
anumit mobil, bazat pe o prejudecată.

 
De reținut: Infracțiunile motivate de ură
necesită întotdeauna existența unei
infracțiuni de bază. În lipa acesteia, nu
poate exista infracțiune motivată de ură.

CARE SUNT
ELEMENTELE
INFRACȚIUNII
MOTIVATE DE URĂ?
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Efectul asupra victimei: 
Prin faptul că au ca țintă identitatea
unei persoane, infracțiunile motivate
de ură sunt considerate a fi de o
gravitate crescută față de aceeași
infracțiune fără componenta de ură.
Victima directă poate suferi un
prejudiciu psihologic mai mare și se
poate simți mai vulnerabilă, deoarece
nu poate schimba respectiva
caracteristică care a făcut-o victimă, de
exemplu, nu își poate schimba
orientarea sexuală sau identitatea de
gen. De asemenea, agresorul poate viza
nu doar un individ, ci un grup sau
oricare altă persoană LGBTI
Infracțiunile motivate de ură pot avea
un impact psihologic mai pronunțat
asupra victimei, adeseori ducând la
depresie, anxietate și stres
posttraumatic

Efectul asupra comunității: 
Comunitatea care prezintă aceeași
caracteristică ca și victima poate, de
asemenea, să fie afectată și intimidată.

Probleme legate de siguranță: 
Infracțiunile motivate de ură prezintă
riscuri grave pentru siguranța și
ordinea publică. Acestea pot exacerba
tensiunile existente între grupuri și pot
contribui la tulburări interetnice sau
sociale.

CARE SUNT EFECTELE
INFRACȚIUNILOR
MOTIVATE DE URĂ?

Exemplu: S-a dat foc unei
școli. Poliția decide inițial
că este vorba de o simplă
incendiere. Totuși, la
școala respectivă merg și
persoane LGBTI, iar
cercetările dezvăluie
faptul că la unitatea
respectivă au mai existat
incidente în legătură cu
graffitti conținând
sloganuri homofobe.
Autorii sunt prinși și
recunosc că ei au produs
incendiul și au aplicat
graffitti. Ei spun că au
avut ca motivație dorința
de a ,,curăța” zona de
persoane nedorite.
Infracțiunea de bază este
incendiere, însă motivația
bazată pe prejudecata față
de persoanele LGBTI face
ca această faptă să
constituie infracțiune
motivată de ură.

CUM ARATĂ O
INFRACȚIUNE
MOTIVATĂ DE
URĂ?
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CARE ESTE CADRUL
JURIDIC PENTRU
INFRACȚIUNILE
MOTIVATE DE URĂ
ÎN ROMÂNIA?

Reținerea unei circumstanțe
agravante
Existența unor infracțiuni de sine
stătătoare prevăzute în Codul Penal
și în alte legi speciale în structura
cărora intră o parte sau toate
criteriile prevăzute de circumstanțele
agravante

 Cadrul juridic penal din România
abordează infracțiunile motivate de ură
din două perspective:

 Conform art. 77 lit. (h) din Codul Penal,
următoarele împrejurări constituie
circumstanțe agravante: ,, săvârșirea
infracțiunii pentru motive legate de rasă,
naționalitate, etnie, limbă, religie, gen,
orientare sexuală, opinie ori apartenență
politică, avere, origine socială, vârstă,
dizabilitate, boală cronică necontagioasă
sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte
împrejurări de același fel, considerate de
făptuitor drept cauze ale inferiorității
unei persoane în raport cu celelalte.”

CARE SUNT
CIRCUMSTANȚELE
AGRAVANTE
MENȚIONATE?
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CE POT FACE DACĂ
AM FOST VICTIMA
INFRACȚIUNILOR
MOTIVATE DE URĂ?

Art. 282, par. (1): Tortura pe un motiv
bazat pe orice formă de discriminare
Art. 297, par. (2) Cod Penal: Abuzul în
serviciu pe temei de discriminare
Art. 369 Cod Penal: Incitarea la ură
sau discriminarea
Art. 381 Cod Penal: Împiedicarea
exercitării libertății religioase
Art. 382 Cod Penal: Profanarea
lăcașurilor sau a obiectelor de cult
Art. 383 Cod Penal: Profanarea de
cadavre sau morminte, în anumite
situații și cu reținerea
circumstanțelor agravante

CARE SUNT
INFRACȚIUNILE DE
SINE STĂTĂTOARE
CUPRINSE ÎN
CATEGORIA
INFRACȚIUNILOR
MOTIVATE DE URĂ?

 Infracțiunile motivate de ură intră sub
incidența Codului Penal, iar persoana
care a fost victima infracțiunii motivate
de ură poate să depună plângere penală.
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La 3 iunie 2006, reclamanţii au participat la
marșul gay anual din București, organizat de
Asociaţia ACCEPT. Marșul avea asigurată
protecţie din partea poliţiei. 

La finalul marșului, reclamanţii și alţi patru
participanţi au părăsit zona și s-au îndreptat
spre metro, conform indicațiilor oferite de
autorități. Persoanele nu purtau haine distinctive
sau insigne care i-ar fi putut identifica drept
participanţi la marș. După îmbarcare, au fost
atacaţi de un grup format din șase bărbaţi și o
femeie, care purtau hanorace cu glugă. Atacatorii
s-au apropiat direct de victime și au început să le
lovească, în zona capului și a feţei. 

Atacul a durat câteva minute. În timpul atacului,
restul pasagerilor s-au retras spre partea opusă
a vagonului. Printre ei se afla un fotograf, care a
participat la marș. la rugămințile victimelor,
acesta a fotografiat incidentul, iar atacatorii l-au
lovit și pe el. 

Hotărârea este disponibilă la adresa:
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/MC-si-
AC-impotriva-Romaniei.pdf 

JURISPRUDENȚĂ
C.E.D.O.

HOTĂRÂREA DIN 12 APRILIE
2016 ÎN CAUZA M.C. ȘI A.C.
ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
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Curtea a constatat că a existat o încălcare a articolului 3
(interzicerea tratamentelor inumane sau degradante),
împreună cu articolul 14 (interzicerea discriminării) din
Convenție, considerând că ancheta realizată nu a fost
efectuată într-o manieră efectivă, aceasta având o durată
excesivă, fiind marcată de lacune grave din partea
autorităților și fără să se țină cont de eventualele motive de
discriminare.

Curtea a acordat fiecărui reclamant suma de 7 000 EUR cu
titlu de prejudiciu moral.

Curtea a observat faptul că reclamanţii au acţionat cu
promptitudine informând autorităţile despre presupusele
infracţiuni, depunând plângere penală în termen de câteva
ore de la incident. În zilele următoare, au prezentat
autorităţilor toate probele materiale de care dispuneau și care
ar fi putut contribui la identificarea autorilor și la încadrarea
corectă a infracţiunilor pretins săvârşite. Ancheta și-a urmat
cursul și, la 4 octombrie 2011, procurorul a decis neînceperea
urmăririi penale în cauză.

Curtea consideră că autorităţile nu au luat măsuri rezonabile
pentru a examina rolul jucat de posibilele motive homofobe
aflate în spatele atacului. Necesitatea efectuării unei anchetări
adecvate a posibilităţii ca discriminarea să fi fost motivaţia
atacului era indispensabilă, având în vedere ostilitatea
împotriva comunităţii LGBTI în statul pârât și în lumina
declaraţiilor reclamanţilor potrivit cărora vorbe pline de ură,
în mod clar homofobe, au fost rostite de atacatori în timpul
incidentului. Autorităţile ar fi trebuit să facă acest lucru – în
ciuda faptului că discursul care incită la ură nu era pedepsit la
momentul în care au avut loc incidentele– deoarece
infracţiunilor li s-ar fi dat o încadrare juridică care ar fi
permis o bună administrare a justiţiei. Curtea consideră că,
fără o astfel de abordare riguroasă din partea autorităţilor de
aplicare a legii, infracţiunile motivate de prejudecăţi sunt în
mod inevitabil, tratate pe picior de egalitate cu cauzele care
nu implică astfel de conotaţii, iar indiferenţa rezultată ar fi
echivalentă cu încuviinţarea oficială, sau chiar complicitate la
infracţiunile motivate de ură.

Decizia Curții: 
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DISCURSUL URII

Remediile administrative nu pot oferi
despăgubiri sau alte tipuri de
compensații victimelor discursurilor
de ură. C.N.C.D. poate emite decizii
care pot impune sancțiuni financiare
administrative pentru făptuitor. Dacă
victimele discursului de ură doresc să
obțină despăgubiri, atunci trebuie să
recurgă la căi de atac de drept comun.

Discursul de ură poate fi
considerat o formă de
discriminare, hărțuire sau
încălcare a dreptului la
demnitate personală și
constituie contravenție
prevăzută de O.G. 137/2000.

CE ESTE
DISCURSUL URII?

Victimele discursului de ură pot
depune petiție la Consiliul
Național pentru Combaterea
Discriminării sau se pot adresa
instanței civile.

CE POT FACE
DACĂ AM FOST
VICTIMA
DISCURSULUI
INSTIGATOR LA
DE URĂ?

CARE SUNT
REMEDIILE FAȚĂ
DE VICTIMĂ?

Mai multe informații despre
discursul instigator la ură puteți afla
la adresa:
https://actedo.org/discursul-urii-
2019-2020-document-pozitie/.

ALTE INFORMAȚII
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Notițe



În cadrul proiectului „ FEMPOWER: Dăm Voce Femeilor Queer/LGBTQ+”, ACTEDO
oferă asistență juridică pro bono prin intermediul Rețelei Pro Bono pentru
Drepturile Omului pentru cazurile de discriminare pe criteriul genului, cum ar fi:
discriminare sau hărțuire la locul de muncă, discurs motivat de ură sau infracțiuni
motivate de ură, violență sexuală etc.

De asemenea, monitorizăm derapajele homofobe și sexiste de la nivelul societății și
le reclamăm la C.N.C.D., așa că dacă ai nevoie de asistență, echipa noastră este aici
să te sprijine.

Contactează-ne la:
info@actedo.org

/asociatia-actedo

www.actedo.org

@actedo.ngo

/ACTEDO

Formular solicitare
asistență juridică:

https://actedo.org/egalis/
https://actedo.org/reteaua-pro-bono/
http://www.actedo.org/

