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Introducere

România este una dintre țările care au decis utilizarea 
instrumentelor de politică penală pentru prevenirea și 
combaterea discriminării, a discursului de instigare la ură și 
discriminare, a antisemismului și a xenofobiei. Din păcate, 
incidența cazurilor de discurs de instigare la ură și discriminare 
nu a scăzut considerabil după adoptarea acestor reglementări. 
Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) 
constată o creștere, de la an la an, a petițiilor care îi cer să 
constate existența unei acțiuni discriminatoare.1 Discursul de 
instigare la ură și discriminare este folosit și de politicieni, în 
special, dar nu numai, în campaniile electorale cum au fost 
cele pentru alegerile pentru desemnarea reprezentanților în 
Camera Deputaților și Senat din 2012.

Prin Constituție, se consideră că dreptul la liberă exprimare 
este limitat de potențiala încălcare a demnității altora. 
Astfel, articolul 30 (6) din Legea fundamentală stabilește că: 
”Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, 
onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria 
imagine.” La nivelul reglementărilor legale, discursul de 
instigare la ură și discriminare este interzis prin mai multe acte 
normative. De exemplu, Ordonanța Guvernului nr.137/2000 
stipulează, la articolul 19, că constituie contravenție 
”orice comportament[…], având caracter de propagandă 
naționalist-șovină, de instigare la ură rasială sau națională, 
ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea 
demnității [...] 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”. De asemenea, O.G. 
nr. 31/2002 interzice negarea Holocaustului prin articolul 5 
și utilizarea în public a unor simboluri fasciste prin articolul 
4, iar Codul Penal, prin articolul 317 pedepsește instigarea la 
discriminare. Mai poate fi adăugat și că România este parte 
a Convenției Europene a Drepturilor Omului, care stipulează 
faptul că dreptul la liberă exprimare este limitat de drepturile 
și demnitatea altora. 

Prin mai multe decizii (în special 480/2004, 67/2005, 293/2006) 
Curtea Constituțională a României a respins excepțiile de 
neconstituționalitate ridicate împotriva O.G. nr. 31/2002 și 
a art. 317 din Codul Penal. Curtea a susținut că discursul de 

instigare la ură și discriminare reprezintă o formă de negare 
fundamentală a drepturilor altora și că dreptul la libera 
exprimare nu poate include acest fapt. Cu toate acestea, 
oamenii politici au continuat să folosească diverse forme de 
discurs de instigare la ură și discriminare, atât în campaniile 
electorale, cât și în afara lor. Câteva cazuri au fost puternic 
mediatizate: declarațiile unui reprezentant al PNL, dar și 
ale unui reprezentant PSD, la adresa minorităților sexuale, 
precum și cele ale unui alt reprezentant al PNL și al unui 
europarlamentar la adresa persoanelor de etnie romă.

Alegerile pentru Parlamentul României din 2012 au reprezentat 
o ocazie pentru cei înscriși în cursa electorală să folosească 
un discurs de instigare la ură și discriminare pentru a capta 
atenția electoratului. Două exemple pot fi remarcate: Teodor 
Baconschi, care, din poziția de ministru de externe, a avut o 
declarație discriminatoare la adresa romilor și Dan Șova, care 
a negat Pogromul de la Iași și Holocaustul în România.2 În 
cazul lui Teodor Baconschi, și nu numai, discursul de instigare 
la ură și discriminare a fost promovat prin mijloacele online, 
precum blogul personal.

În afara folosirii sale de către oamenii politici, discursul 
de instigare la ură și discriminare este promovat atât de 
mass-media cât și de societate în general. În anul 2012, 
Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.), 
a înregistrat un număr de 115 petiții de discriminare ce au 
vizat încălcarea dreptului la demnitate personală. Deși acesta 
s-a clasat doar pe locul 3 în topul tipurilor de discriminare 
întâlnite, a înregistrat o creștere procentuală față de 2011 
de peste 100%. Dintre aceste 115 petiții, C.N.C.D. a constatat 
încălcarea dreptului la demnitate personală în 44 de cazuri, 
față de 24 în 2011, o altă creștere de peste 100%.3 Astfel, se 
poate spune că numărul celor care sunt dispuși să reclame o 
astfel de încălcare este în creștere. 

Exemplele menționate au permis predicția potrivit căreia 
folosirea discursului instigator la ură de către anumiți 
candidați va fi prezentă și la alegerile europarlamentare și 
pentru desemnarea Președintelui României din 2014, ceea ce 
a dus la nașterea acestui parteneriat între instituții publice cu 
atribuții în domeniu și un ONG.

1. Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării, Raport de activitate 2012, http://www.cncd.org.ro/files/file/Raport%20de%20
activitate%20CNCD%202012.pdf, Accesat 17.07.2013 

2. Alianța Pentru o Românie Curată, Verifică integritatea Candidatului tău, http://verificaintegritatea.romaniacurata.ro/?cat=17, Accesat 17.07. 
2013 

3. Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării, Raport de activitate 2012, http://www.cncd.org.ro/files/file/Raport%20de%20
activitate%20CNCD%202012.pdf, Accesat 17.07.2013 
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Obiectivele proiectului

Analiza situaţiei privind discursul de instigare la 
ură și discriminare în campania desfășurată cu 

ocazia alegerilor pentru Parlamentul European și 
pentru desemnarea Președintelui României din 

2014.

Realizarea unei campanii de informare pentru prevenirea 
folosirii discursului de instigare la ură și discriminare în 
campaniile politice adresată candidaţilor, staff-urilor 
de campanie, membrilor de partid și voluntarilor din 
campanie, precum și redactorilor de știri

Elaborarea și promovarea, în Parlament, a unei 
propuneri de lege privind eliminarea discursului 
instigator la ură și la discriminare în campaniile 

electorale din România

Obiectiv

2
Obiectiv

3

Obiectiv

1
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La câteva zile după începerea campaniei 
electorale (7 mai 2014), echipa de 
proiect a organizat un training pentru 
redactorii de știri ai televiziunilor 
naționale și regionale din România pe 
tema discursului de instigare la ură și 

discriminare din timpul campaniilor 
electorale. În cadrul training-ului au 
fost prezentate definiții si cazuri de 
discurs de instigare la ură și discriminare 
în campania electorală și efectele pe 
termen mediu și lung ale mediatizării 

Rezultatele proiectului
1. Training redactori de știri

4. http://discursfaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2014/11/Suport-de-curs.pdf

5. https://www.youtube.com/watch?v=yD17C_rhITc

lor și a fost distribuit suportul de 
curs privind „Rolul mass-media în 
combaterea discursului instigator 
la ură”. Acest suport de curs poate 
fi accesat pe pagina proiectului 
discursfaradiscriminare.ro, materialul 
numărul 3 – Suport de curs.4

La masa rotundă au participat, din 
partea instituțiilor publice cu atribuții în 
acest domeniu: domnul Csaba Ferenc 
ASZTALOS, Președintele Consiliului 
pentru Combaterea Discriminării, 
d-nul Dan VLAICU, Vicepreședintele 
Autorității Electorale Permanente și un 
reprezentat al Consiliului Național al 
Audiovizualului. Semnalăm aici faptul 
că dintre agențiile de știri, singura 
care a dat curs invitației noastre a fost 
AGERPRES prin domnul Alexandru 
Giboi, Director General. 

Pentru un reportaj mai amplu 
despre această dezbatere, vă invităm 
să accesați canalul de youtube 
ONGmania, reportajul „Discursuri 
electorale fără discriminare”5.

Deși au fost transmise peste 200 de 
invitații către agenții de știri și redacții 
de știri naționale și locale, prezența a 
fost foarte scăzută la acest eveniment, 
ceea ce a determinat echipa de proiect 
să facă o analiză a acestei stări de fapt 
și să reevalueze strategia de lucru. 

Concluziile care se pot trage în urma 
derulării acestei activități sunt că 
redacțiile și redactorii de știri nu sunt 
interesați de un astfel de subiect și 
nu îl consideră important. O posibilă 
explicație ar fi că redacțiile de știri 
sunt sub-dimensionate din punct de 
vedere al resurselor umane și nu își 
pot permite să trimită reprezentanți la 
astfel de evenimente, mai ales dacă 
participarea nu se va transforma într-o 
știre „vandabilă”. 
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Având în vedere participarea redusă a 
redactorilor de știri la evenimentul din 
mai, echipa de proiect a propus o nouă 
abordare pentru a ajunge la unul dintre 
grupurile țintă ale proiectului, redactorii 
de știri: vizite ad-hoc în redacții.

Astfel, pe data de 10 noiembrie 2014, 
în timpul campaniei electorale pentru 

alegerea Președintelui României, 
echipa de proiect împreună cu domnul 
Csaba Ferenc ASZTALOS a vizitat 
câteva redacții de știri și le-au oferit 
acestora suportul de curs realizat în 
cadrul proiectului, precum și materiale 
promoționale (un fotoliu de puf 
inscripționat cu sigla proiectului și textul 
„Aici nu e loc de discriminare!” și căni cu 

sigla proiectului). Redacțiile vizitate de 
echipa de proiect au fost: AGERPRES, 
Hotnews, Gândul, Mediafax, Antena 3 și 
B1TV.

Rezultatele proiectului
2. Vizite în redacțiile de știri

Redacția B1 TV și Mircea Marian Redacţia AGREPRES
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Redacţia Antena 3 şi biroul ObservatoruluiRedacţia Hotnews, Dan Tapalagă şi Cristian Pantazi

Redacţia Mediafax şi redacţia Gândul
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Concluziile în urma derulării acestei activități au fost că 
redactorii de știri sunt mult mai receptivi atunci când 
informația li se transmite într-un mod mai atractiv și au 
fost foarte încântați de vizita primită în cadrul redacției. 
Menționăm faptul că nicio redacție nu ne-a refuzat 
accesul și că echipa de proiect a fost primită foarte 
favorabil.

Fotoliul în sediul C.N.C.D., în faţa sălii în care sunt analizate petiţiile primite
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Pentru promovarea proiectului și 
a materialelor realizate în cadrul 
acestuia, a fost realizată pagina 
discursfaradiscriminare.ro.

Pagina cuprinde câteva secțiuni ce 
conțin informații importante legate de 
tema proiectului:

Acasă – conține o scurtă descriere 
a proiectului și a scopului acestuia, 
precum și cele 4 materiale realizate în 
cadrul acestuia:

1. Broșura pentru partidele politice
2. Studiul comparativ
3. Suportul de curs

4. Studiul comparativ în limba 
engleză

Legislație – cuprinde acte normative 
ce reglementează aspecte precum: 
discriminarea, demnitatea umană sau 
libertatea de exprimare în România, 
sau aspecte electorale, atât pentru 
desemnarea reprezentanților României 

Rezultatele proiectului
3. Pagina discursfaradiscriminare.ro

în cadrul Parlamentului European, cât și 
pentru alegerea Președintelui României.

Testimoniale – cuprinde mesaje 
video din partea unor oficiali ai Uniunii 
Europene care fac apel către candidați 
și membri ai partidelor politice și/sau 
voluntarii acestora să nu folosească 
discursul discriminatoriu și de instigare 
la ură în campania electorală. Aceste 
clipuri au fost distribuite către persoane 
din partide politice pentru a fi transmise 
mai departe către membrii acestora pe 
rețeaua de Facebook sau pe listele de 
discuții. 

Testimonialele au fost realizate de:

• Michael Cashman, Membru al 
Parlamentului European

• Josef Weidenholzer, Membru al 
Parlamentului European

• Malin Bjork, Membru al 
Parlamentului European

• Petras Austrevicius, Membru al 
Parlamentului European

• Barbara Lochbihler, Membru al 
Parlamentului European

• Henri Malosse, Președintele 
Comitetului Economic și Social 
European

• Henri Malosse, Vice-Președintele 
Comitetului Economic și Social 
European

Exemple – această secțiune cuprinde 
exemple de discurs de instigare la 
ură și discriminare din campaniile 
electorale anterioare, lista petițiilor 
primite de C.N.C.D. privind discursul de 
instigare la ură și discriminare în timpul 
acelor campanii electorale, precum și 
câteva din exemplele înregistrate în 
cadrul monitorizării online din cadrul 
proiectului.  



D I S CU RS U R I  E L E CTO RA L E  FĂ RĂ  D I S C R I M I N A R E !
12

În cadrul proiectului a fost realizată 
o broșură special pentru membrii 
și voluntarii partidelor politice pe 
tema discursului discriminatoriu și 
instigator la ură. Materialul conține 
o serie de aspecte de interes pentru 
reprezentanții partidelor politice: 
importanța discursului politic și 
impactul acestuia, limitele dreptului 
la libertate de exprimare, sancțiunile 
prevăzute în legislația română pentru 

folosirea acestui tip de discurs, decizii 
ale C.N.C.D. în acest sens, precum și 
câteva recomandări.

Broșura a fost distribuită prin curier (câte 
două exemplare) către filialele locale ale 
partidelor politice din România, către 
PES România și TNL, precum și către 
partenerii din cadrul acestui proiect, 
pentru a fi oferite în cadrul unor viitoare 
evenimente pe teme similare. Broșura a 

fost de asemenea distribuită, la cererea 
acestora, și câtorva ONG-uri interesate 
în mod deosebit de interzicerea și 
sancționarea discursului de instigare la 
ură și discriminare. 

Broșura poate fi accesată pe pagina 
discursfaradiscriminare.ro – materialul 
numărul 1.6

Rezultatele proiectului
4. Broşura “Discursuri electorale fără discriminare”

6

6. http://discursfaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2014/11/Discursuri-electorale-fara-discriminare.pdf
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Pentru a avea o imagine mai clară asupra reglementării 
discursului de instigare la ură și discriminare, în cadrul 
proiectului a fost realizat un studiu comparativ la nivel Uniunii 
Europene asupra legislației privind combaterea discriminării. 
Prin acest studiu s-a dorit prezentarea măsurilor luate de 
statele europene pentru a combate acest tip de discurs și 
identificarea acelor soluții care ar fi potrivite în contextul 
românesc, în cazul în care nu există deja reglementări în 
domeniu.

Având în vedere calitatea materialului realizat de către 
expertul E-Civis în legislație electorală și faptul că este singurul 
material de acest gen la nivel european, Autoritatea Electorală 

Permanentă a propus echipei de proiect traducerea și 
publicarea acestui studiu în limba engleză, urmând ca această 
instituție să identifice fonduri pentru publicarea nu doar 
online, ci și în versiune fizică, pentru a fi distribuit în cadrul 
evenimentelor viitoare pe teme similare.

Din analiza comparativă realizată a rezultat că există o 
multitudine de diferențe, dar și de asemănări între legislațiile 
în domeniu ale celor 28 de state membre UE, care fac ca 
modelele să poată fi grupate în diferite categorii, în funcție de 
criteriul avut în vedere. Vă prezentăm tabelul rezultat în urma 
acestei analize:

Rezultatele proiectului
5. Studiul comparativ asupra legislaţiei care sancţionează 
discursul de instigare la ură și discriminare în statele 
membre UE

Țara Anul
adoptării 

Constituței7

Drepturi și libertăți garantate de constituție

Libertatea de 
exprimare/ 

de conștiință

Libertatea de 
credință si 
religioasă

Interzicerea 
abuzului de 

drept

Egalitatea 
între cetățeni 
/ interzicerea 
discriminării

Demnitatea 
umană

Interzicerea 
discursului 

instigator la 
ură

Austria 1920 Da8 X X Da x X

Belgia 1993 Da Da9 X Da Da X

Bulgaria 1991 Da Da Da Da Da Da

Cehia 1992 Da Da X Da Da X 

Cipru 1960 Da Da Da Da x X

Croația 1990 Da X X Da x Da

Danemarca 1953 Da X X x x X

Estonia 1992 Da X Da Da x Da

Finlanda 2000 Da X X Da Da X

Franța 1958 Da X Da x x X

Germania 1949 Da Da Da Da Da X

Grecia 1975 Da X X Da Da X

Irlanda 1937 Da X Da x x X

Italia 1947 Da X X Da x X

Letonia 1993 Da X X Da Da X

7. Sau al ultimei modificări

8. În limitele legii

9. Dar infracţiunile comise în exercitarea acestei libertăţi vor fi pedepsite
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Țara Anul
adoptării 

Constituței7

Drepturi și libertăți garantate de constituție

Libertatea de 
exprimare/ 

de conștiință

Libertatea de 
credință si 
religioasă

Interzicerea 
abuzului de 

drept

Egalitatea 
între cetățeni 
/ interzicerea 
discriminării

Demnitatea 
umană

Interzicerea 
discursului 

instigator la 
ură

Lituania 1992 Da Da Da Da x Da

Luxemburg 2009 Da Da Da Da10 x X

Malta 1964 Da Da Da Da x X

Olanda 1983 Da X X Da x X

Polonia 1997 Da Da X Da x X

Portugalia 1976 Da X Da Da x X

Regatul Unit11 N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a

România 2003 Da X Da Da Da Da

Slovacia 1993 Da X Da Da x X

Slovenia 1991 Da X Da Da x X

Spania 1978 Da X Da Da x X

Suedia 1991 Da X X Da x X

Ungaria 2011 Da X Da Da Da Da

Un prim aspect care diferențiază cele 28 de state între ele 
este legat de tipul de legi care includ prevederi împotriva 
discursului instigator la ură. Dacă în toate țările găsim texte 
care condamnă acest tip de discurs prin articole cuprinse în 
codurile penale, o parte din state au găsit necesar să adopte 

o legislație mult mai cuprinzătoare și mai detaliată în acest 
domeniu și, astfel, au apărut “legile speciale”. În tabelul din 
cadrul studiului comparativ sunt prezentate, succint, sursele 
acestor reglementări:

Țara Sursa reglementărilor împotriva discursului instigator la ură

Constituție12 Codul penal Lege specială (cu referire la incitarea la ură) Legea presei

Austria X

Belgia X X X

Bulgaria X X X

Cehia X13 X

Cipru X X

Croația X X

Danemarca X

Estonia X X

Finlanda X X

10. Este garantata egalitatea între femei şi bărbaţi.

11. Regatul Uniit nu a fost inclus în acest tabel deoarece scopul analizei este de a vedea dacă libertatea de exprimare este reglementată și/
sau limitată de legi cu statut superior (constituții). În Marea Britanie, toate legile au același statut

12. Au fost incluse în acest tabel doar contituțiile care au prevederi exprese împotriva discursului urii sau limitări ale dreptului la liberă expri-
mare pentru prevenirea abuzului de drept sau pentru protejarea demnității umane.

13. Constituția cehă nu conține prevederi referitoare la discriminare sau discurs instigator la ură, însă prevede că “Parte a ordinii constituțio-
nale a Republicii Cehe este Carta drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului”.
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Țara Sursa reglementărilor împotriva discursului instigator la ură

Constituție12 Codul penal Lege specială (cu referire la incitarea la ură) Legea presei

Franța X14 X X

Germania X X

Grecia X X X

Irlanda X X X

Italia X

Letonia X X

Lituania X X

Luxemburg X X

Malta X X

Olanda X

Polonia X X

Portugalia X X

Regatul Unit X

România X X X

Slovacia X X X

Slovenia X X

Spania X X

Suedia X

Ungaria X X X

Studiul comparativ poate fi accesat pe pagina proiectului 
discursfaradiscriminare.ro, materialele numărul 215, respectiv 
4, pentru versiunea în limba engleză.

14. În Constituția Franței nu se regăsesc articole care să se refere la combaterea discriminării sau a discursului instigator la ură, însă demni-
tatea umană este protejată. Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1793 este considerată parte din dreptul constituțional francez 
prin preambulul Constituției.

15. http://discursfaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2014/10/Studiu-comparativ-hate-speech.pdf
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În cadrul proiectului a fost realizată și o monitorizare online 
pe perioada pre-campaniei și a campaniei electorale pentru 
alegerile prezidențiale, cu același scop: de a obține cât mai 
multe informații care să ajute echipa de proiect și, în special, 
partenerii instituționali, să realizeze un proiect legislativ care 
să acopere lacunele legale în domeniul discursului de instigare 
la ură și discriminare. 

Metodologia de monitorizare a discursului 
discriminatoriu și de instigare la ură

Obiectivul monitorizarii: identificarea incidentelor de 
discurs discriminatoriu sau de instigare la ură în discursul 
politic din perioada anterioară începerii campaniei electorale 
pentru alegerile prezidențiale, a ecoului mediatic, precum și a 
feedback-ul audienței.

Canalele media monitorizate

1. Platforme de știri online

• Nivel central16: www.realitatea.net, www.rol.ro, www.
adevarul.ro, www.gandul.info, www.bzi.ro, www.
libertatea.ro, www.ziare.com, www.evz.ro, www.antena3.
ro, www.ataclapersoana.ro, www.hotwnews.ro, www.
click.ro, www.mediafax.ro, www.ziarulatac.ro, www.
jurnalul.ro, www.zf.ro (16).

• Nivel local17: www.oradestiri.ro, www.opiniatimisoarei.
ro, arq.ro, www.bistriteanul.ro, www.observatorulph.ro, 
www.renasterea.ro, inforor.com, actualmm.ro, bacaul.ro, 
dejeanul.ro, myploiesti.ro, www.infoo.ro, www.gherlainfo.
ro, iploiesti.ro, www.iasi4u.ro, iasi365.com, www.galateni.
net, gazetaph.ro, www.clicktgv.ro, constanta.ro, www.
onestionline.ro, focsani.ro, www.sighisoara.ro (23).

2. Retele de socializare si schimb de informatii – 
Facebook pentru urmatoarele site-uri: 

• Nivel central18: realitatea.net, adevarul.ro, libertatea.ro, 
click.ro, b1.ro, historia.ro, digi24.ro, capital.ro, wall-street.
ro, mediafax.ro, gandul.info, jurnalul.ro, stirileprotv.ro, 
romaniatv.net, evz.ro, primatv.ro (16).

• Nivel local19: Buna Ziua Iași, Orașul Timișoara, Enjoy 
Hunedoara, Monitorul de Suceava, 1235.ro, Vocea 
Transilvaniei, Ziarul Unirea, Cluj Capitala, Maramureș, 
ZiarMM.ro, Bună Ziua Cluj, Baia Mare - Mass Media, 
NewsTimișoara, Alba24.ro, Myploiești, Gazeta de Sud, 
ȘTIRI de CLUJ, Bacău NET, Ploiești Prahova, Timiș online 
(20).

3. Bloguri: 

• Oameni politici20:  Adina Vălean, Adrian Calbajos, 
Adrian Năstase, Adrian Videanu, Alexandru Mazăre, Alina 
Gorghiu, Ana Birchall, Anca Boagiu, Andrei Chiliman, 
Antonel Tănase, Călin Popescu Tăriceanu, Corina Crețu, 
Crin Antonescu, Cristian Bușoi, Cristian Olteanu, Cristian 
Preda, Cristina Pocora, Daciana Sârbu, Dan Mihalache, 
Dan Ioan Popescu, Dan Mircea Popescu, Dan Voiculescu, 
Daniel Funeriu, Diana Tușa, Doru Ioan Tarăcilă, Dragoș 
Dincă, Dumitru Oprea, Ecaterina Andronescu, Elena 
Udrea, Horea Uioreanu, Ion Iliescu, Iulian Urban, Liviu 
Brătescu, Ludovic Orban, Maria Grapini, Mario Ovidiu 
Oprea, Marius Sorin Danga, Mihai Mălaimare, Mihai Voicu, 
Mihail Boldea, Mircea Geoană, Miron Mitrea, Paul Sorin 
Tita, Pieptea Cornel, Radu Mazăre, Radu Munteanu, 
Ramona Mănescu, Rareș Mănescu, Renate Weber, Sever 
Voinescu, Silviu Prigoană, Sorina Plăcintă, Ștefan Pirpiliu, 
Sulfina Barbu, Theodor Paleologu, Theodor Stolojan, 
Traian Băsescu, Trifon Belacurencu, Tudor Chiuariu, 
Valeriu Zgonea, Varujan Vosganian, Vasile Dâncu, Victor 
Ponta, Viorel Arion, Fragmentarium - Zoe Petre (66).

• Comentatori21: Inventarul stricăciunilor politice, Amar de 
Zi, Sorina Matei, Laura Cernahoschi, Cristian Pătrășconiu, 
auftakt, Alin Fumurescu, Madame Blogary, Radu Tudor (9).

Obiectul monitorizarii:

1. Declarații politice

Declarații ale posibililor candidați la Președinție și ale 
membrilor partidelor politice care îi susțin. 

2. Articole, postări și conținut audio-video care au 
legătură cu declarații politice sau teme relevante pentru 
campania electorală.

Rezultatele proiectului
6. Monitorizarea online

16. http://www.trafic.ro/vizitatori/top-siteuri-stiri-massmedia/luna-pg2

17. http://www.trafic.ro/vizitatori/top-siteuri-regional-municipii/luna

18. http://romaniancopywriter.ro/cele-mai-populare-site-uri-romanesti-de-stiri-in-social-media/

19. http://www.facebrands.ro/category/31/Stiri-locale.html

20. http://toatapolitica.webs.com/blogurisisiteuripolitice.htm

21. http://mihneamaruta.ro/2010/03/27/top-10-al-blogurilor-politice/
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3. Comentarii la articolele, postarile și pozele/clipurile 
menționate la punctul 2.

Analiza datelor:

1. Cantitativă a vizat următorii indicatori:

• Numărul de declarații politice, articole, postări, 
comentarii, poze sau videoclipuri care pot fi încadrate în 
categoria discursului discriminatoriu sau instigator la ură.

• Numărul de declarații/ articole/ postări/ comentarii/ 
poze/clipuri per tip de canal media.

• Criteriul de discriminare vizat de fiecare articol/ postare/ 
comentariu/ poza/ clip (împărțit pe fiecare canal media).

2. Calitativă a vizat:

• Împărțireadeclarațiilor/ articolelor/ postărilor/
comentariilor/ pozelor/ clipurilor în una din următoarele 
categorii:

a. Discriminare față de un anumit grup prin alterizare 
(Ex. Romii nu sunt români) 

b. Discriminare față de un anumit grup prin atribuirea 
unor caracteristici negative (Ex. Homosexualii sunt 
bolnavi psihic)

c. Instigare la ură/ măsuri discriminatorii sau violența 
față de un grup (Ex: Femeile rome ar trebui sterilizate).

4. Negarea unor evenimente istorice în cadrul cărora 
anumite grupuri etnice sau religioase au avut de 

suferit. Negaționismul poate fi total, de exemplu prin 
negarea evenimentului în sine, sau parțial. Astfel de 
evenimente includ holocaustul împotriva evreilor și a 
romilor, robia, etc.

• Identificarea cuvintelor și a mesajelor cheie folosite cel 
mai adesea pentru a defini fiecare grup, precum și a 
stereotipurilor asociate cu grupurile respective.

Perioada monitorizării

Monitorizarea s-a realizat în perioada august-noiembrie 2014, 
prin urmărirea zilnică a canalelor media alocate.

Înregistrarea incidentelor de discurs discriminatoriu sau 
instigator la ură s-a făcut prin utilizarea fișei de monitorizare. 
S-a notat conținutul articolului/comentariului, etc, precum și 
data, ora și locul unde a fost publicat. De asemenea, s-a copiat 
link-ul și s-a realizat o copiere a pozei sau clipului pentru a 
putea proba ulterior. Pentru comentarii s-a notat articolul/
postarea care a generat respectivul comentariu, spre a putea 
fi analizat în context.

Analiza datelor rezultate din monitorizarea online

Existența unei politici de administrare a comentariilor:

a. La site-urile de știri

• În cazul site-urilor de știri, 41% dintre acestea au o politică 
declarată de administrare a comentariilor, în timp ce 
restul de 59% nu au astfel de prevederi menționate.

• Dintre cele 41% de site-uri de știri care au o politică 
declarată de monitorizare a comentariilor, 83% sunt 
site-uri de știri de la nivel național, în timp ce doar 17% 
sunt site-uri de știri de la nivel local (www.actualmm.ro, 
www.bzc.ro, www.gherlainfo.ro).
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• Tot din procentul de 41% de site-uri de știri care au o 
politică declarată de moderare a comentariilor, doar 33% 
dintre acestea pun în practică acest lucru în timp ce restul 
de 67% nu o realizează. Menționăm faptul că cei 33% care 

pun în practică această politică de moderare sunt la nivel 
național, ne-existând în monitorizarea realizată nici un 
exemplu de site de știri local cu politică de moderare care 
să fie aplicată.

b. Pe Facebook

Dintre canalele de comunicare din rețeaua de 
socializare Facebook monitorizate, doar două 
dintre acestea aveau o politică de moderare a 
comentariilor menționată expres, și ținem să le 
reliefăm aici, ca model de bună practică:

1. Digi24 are pe pagina de Facebook, la secțiunea 
Despre/About următorul text: 

“Ne rezervăm dreptul de a elimina postările care nu 
respectă un limbaj civilizat, conțin jigniri, injurii, calomnii 
sau acele postari pe care le suspectăm ca relatând 
informații false ori lipsite de obiectivitate. Vă mulțumim 
pentru înțelegere!” 

2. Sorina Matei repostează acest mesaj constant pe 
pagina sa de Facebook și șterge comentariile care nu 
respectă regulile stabilite:

“Cine înjură sau folosește expresii violente, jignitoare, 
ofensatoare, injurii, exprimări agresive – va fi șters 
automat de pe această pagină. Concentrați-vă, vă rog, pe 
argumente!”



D I S CU RS U R I  E L E CTO RA L E  FĂ RĂ  D I S C R I M I N A R E !
19

c. Pe blog-uri

Dintre toate blogurile supuse analizei, unul singur avea 
menționată o politică de moderare a comentariilor, cel al lui 
Adriean Videanu, care însă nu mai este activ din septembrie 
2013, dar pe care îl menționăm ca exemplu de bună practică:

„Principiul acestui blog este dialogul civilizat și cu bună 
credință. Nu se vor admite postări cu caracter discriminatoriu 
sau care folosesc un limbaj injurios sau indecent.”

Cele mai întâlnite ținte ale discursului de instigare la 
ură și discriminare 

Conform datelor înregistrate în urma monitorizării realizate, 
reamintim, în pre-campanie și campanie, strict pe știri sau 

declarații politice, a reieșit următorul clasament, în funcție de 
criteriile de discriminare predilecte:

• Gen – 51,52%

• Etnie – 31.30%

• Dizabilitate – 5,43%

• Religie – 4,78%

• Naționalitate – 4,57%

• Orientare sexuală – 1,74%

Legat de aceste procente, se impun o serie de observații:

• la criteriul discriminatoriu pe bază de dizabilități s-au 
încadrat comentariile pe care le întâlnim foarte adesea și 
în alte tipuri de monitorizări similare, în care se folosesc 
cuvinte precum: “handicapat”, “oligofren”, “retardat” și 
“chior” pentru a jigni și a afecta demnitatea altor persoane; 

• la criteriul discriminatoriu pe bază de naționalitate au 
intrat câteva comentarii legate de originea uzbecă a 
fostului președinte Traian Băsescu, comentarii legate 
de originea greacă a candidatului la Președinție Călin 
Popescu Tăriceanu, precum și câteva comentarii care 
îi numeau pe cetățenii germani naziști. Cu toate că 
discuțiile au apărut în contextul candidaturii domnului 
Klaus Iohannis, le-am încadrat la discriminare pe bază 
de naționalitate pentru că se referă la o imagine generală 
față de cetățenii germani;

• majoritatea comentariilor ce au la bază criteriile 
discriminatorii de religie și etnie se referă, așa cum era 
ușor de intuit, la candidatul Klaus Iohannis, de origine 
germană și de altă religie decât cea majoritară creștin-
ortodoxă.

După analiza acestor aspecte cantitative ale datelor obținute 
în urma monitorizării, se impune și o analiză calitativă a 
acestora. Dincolo de formulele discriminatorii întâlnite cel 
mai adesea și în afara campaniei electorale sau în afara sferei 

politicului, sunt două aspecte foarte importante care merită 
menționate:

1. Pe data de 29 iulie 2014 la Craiova, Victor Ponta, cu ocazia 
anunțării candidaturii sale, a dat startul discursului 
discriminatoriu împotriva candidatului Klaus Iohannis 
prin sublinirea a două aspecte ce au fost mai apoi preluate 
de către public: etnia și orientarea religioasă a acestuia:

„Sunt ortodox, majoritatea românilor sunt ortodocși. 
Trebuie să sprijinim toate cultele religioase. Nu cred că un 
candidat la Președinția României trebuie atacat dacă nu 
e ortodox, e dreptul lui. Nu vreau să mă acuze nimeni sau 
să spună că e un defect că sunt ortodox în țara mea. Cred 
că trebuie să fiu respectat pentru asta.”

Deși textul nu face o aluzie directă la contra-candidatul 
acestuia, Klaus Iohannis, au fost evidente, în special 
pentru electoratul său, două aspecte importante: că este 
român și că este ortodox. A ținut să facă aceste precizări 
tocmai pentru a sublinia, de fapt, „slăbiciunile” contra-
candidatului său de origine germană și protestant. 

Această declarație și cele care au mai urmat au dat, de 
fapt, tonul comentariilor discriminatorii la adresa lui Klaus 
Iohannis, majoritatea lor fiind bazate pe aceste două 
criterii. Monitorizarea de față și datele colectate în urma 
acesteia, credem noi, evidențiază legătura foarte strânsă 
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și puternică între mesajele liderilor politici (care poate 
nu sunt neapărat rostite într-un mod discriminatoriu) și 
discursul discriminatoriu al susținătorilor acestora. 

Mesajele politicenilor în timpul campaniilor electorale 
sunt menite să însuflețească electoratul și să îl încurajeze 
în campanie, fiind primite de publicul țintă cu mult mai 
multă energie decât alt tip de mesaj. Într-un astfel de 
context un mesaj care subliniază criterii de discriminare 
are toate șansele să fie preluat și exacerbat de militanți 
și susținatori și să se transforme într-un discurs 
discriminatoriu sau chiar în unul de instigare la ură și 
discriminare. 

2. Deși principalii contra-candidați în alegeri au fost 
doi bărbați, cele mai multe comentarii cu caracter 

discriminatoriu (237 de cazuri) au fost pe criterii de gen, 
mai exact, îndreptate împotriva celor două candidate 
femei, Elena Udrea și Monica Macovei. 

Aceste observații vin pe fondul deja cunoscut al discriminării 
pe bază de gen din România și subliniază, încă o dată nevoia de 
demersuri importante în acest domeniu: în februarie 2014, un 
sondaj INSCOP Research a arătat că dacă românii ar trebui să 
aleagă între un bărbat și o femeie pentru funcția de președinte 
al țării, 88,1% ar prefera un bărbat22, iar un altul realizat de 
același institut la începutul lunii septembrie 2014 indică faptul 
că mai bine de o treime dintre români (38%) nu consideră că 
o femeie ar fi potrivită să ocupe funcția de președinte al țării23. 

22. http://adevarul.ro/news/politica/infografie-adevarul-despre-romania-vorromanii-la-cotroceni-barbat-tanar-de-dreapta-1_52f915cd-
c7b855ff563b6627/index.html

23. http://adevarul.ro/news/politica/sondaj-roman-doi-vota-femeie--presedinte-1_540f3a930d133766a8fe922f/index.html
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Unul dintre obiectivele acestui proiect a fost acela de a 
elabora și promova, în Parlament, o propunere de lege privind 
combaterea discursului instigator la ură și discriminatoriu 
în campaniile electorale din România. În vederea elaborării 
acestei propuneri de act normativ a fost realizat studiul 
comparativ cu privire la reglementarea discursului 
discriminatoriu în țările membre UE, precum și monitorizarea 
online în perioada de pre-campanie și campanie electorală 
pentru alegerile prezidențiale.

Draftul de act normativ agreat de cele două instituții publice 
partenere în cadrul proiectului, cu atribuții în domeniul 
non-discriminării și respectiv în domeniul electoral conține 
două prevederi principale:

1. Definește conceptul de „discurs care instigă la ură și la 
discriminare” și prezintă formele acestuia;

2. Prevede constituirea unei comisii permanente compunsă 
din câte doi membri ai Consiliului Național de Combatere 
a Discriminării, al Autorității Electorale Permanente și 
al Consiliului Național al Audiovizualului, precum și 
reprezentanți ai societății civile, în calitate de invitați. 
Principala atribuție a Comisiei astfel create ar urma să fie 
monitorizarea discursurilor competitorilor electorali în 
campania electorală, inclusiv în mediul online.

Rezultatele proiectului
7. Elaborarea unui proiect legislativ
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După redactarea primului draft de 
proiect normativ și acceptarea acestuia, 
sub formă de draft, de ambele instituții 
publice partenere, în cadrul proiectului a 
fost organizată pe data de 13 noiembrie 
2014 o masă rotundă pentru consultarea 
altor factori de decizie cu privire la acest 
document.

La această masă rotundă au 
participat domnul Marian MUHULEȚ, 
Vicepreședintele Autorității Electorale 
Permanente, domnul Csaba Ferenc 
ASZTALOS, Președintele Consiliului 
pentru Combaterea Discriminării, 
reprezentanți ai instituțiilor publice 
cu atribuții în organizarea alegerilor 
(Ministerul Afacerilor Externe, Prefectura 

București), reprezentați ai ONG-urilor și 
ai mass-media.

Propunerea inițială din cadrul 
proiectului prevedea constituirea unei 
comisii  permanente compunsă din câte 
doi membri ai Consiliului Național de 
Combatere a Discriminării, al Autorității 
Electorale Permanente și al Consiliului 
Național al Audiovizualului, precum 
și reprezentanți ai societății civile, cu 
statut de invitați.

Dintre recomandările importante 
făcute de reprezentanții societății civile 
amintim: includerea unor reprezentanți 
ai ONG-urilor în această Comisie, nu 
ca invitați, ci ca membri, precum și 

includerea reprezentanților din partea 
altor instituții cu atribuții în organizarea 
alegerilor (MAE, MAI, Prefectura). Toate 
sugestiile au fost înregistrate și avute în 
vedere în redactarea celui de-al doilea 
draft al proiectului.

După o atentă evaluare a șanselor de a 
trece o astfel de lege care să inființeze 
un nou organism, deși, din punctul 
nostru de vedere necesar, echipa de 
proiect, împreună cu partenerii, a 
decis elaborarea unei alte propuneri 
mult mai pragmatică, rezultată din 
implementarea proiectului. Noua 
propunere legislativă se referă la 
introducerea ca atribuție explicită a 
Birourilor Electorale Județene și a 

Rezultatele proiectului
8. Organizarea unei mese rotunde pentru consultare

Municpiului București soluționarea 
sesizărilor cu privire la discursul de 
instigare la ură și discriminare în 
campaniile electorale.
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În perioada aprilie – decembrie 2014, perioadă în care au 
fost organizate alegerile pentru desemnarea reprezentanților 
României în cadrul Parlamentului European și alegerile pentru 
Președintele României, Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării a înregistrat și analizat o serie de petiții legate 
de discriminare în campania electorală, dintre care amintim 
două, care ni s-au părut mai relevante:

1. HOTĂRÂREA NR. 689 din data de 19.11.2014

Obiectul sesizării: afirmații care pot încălca imaginea 
publică dar și demnitatea dlui Klaus Iohannis, candidatul 
Alianței Creștin Liberale la Președinția României, precum și 
demnitatea persoanelor/familiilor care nu au copii. 

Sesizarea vizează afirmațiile senatoarei Gabriela Vrânceanu 
Firea făcute în data de 7 octombrie 2014, în cadrul conferinței 
de presă a Partidului Social Democrat, respectiv : 

„ Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist 
înseamnă nu doar a fi căsătorit, ci și a avea 
copii. Eu însămi, dacă Dumnezeu nu mă ajuta să 
am doi copii și acum să fiu din nou însărcinată, 
vă spun sincer că aș fi înfiat, pentru că eu nu 
concep viața fără copii. Nu ești un om complet 
fără să crești un copil și consider că mai ales acea 
afirmație pe care poate a făcut-o, să spunem, 
din greșeală, dar ea rămâne în spațiul public, 
și anume că neinvestind în educația copiilor, a 
investit în imobiliare, domnul I., practic, a spus 
ceea ce gândea, că într-un fel pune mai mult 
preț pe investiția în imobiliare decât în educația 
copiilor. M-am referit la faptul că V. P. este un bun 
familist din această perspectivă: este căsătorit, 
are un băiat, A., are o fetiță, I., și sunt convinsă 
că-și mai doresc D. și V. copii și eu le doresc ca 
mamă să mai aibă în continuare și ei!”.

V. Motivele de fapt și de drept 

5.1. Pe cale de excepție, Colegiul director respinge excepția 
lipsei calității procesuale active a petentului A. M., invocată 
de reclamată, întrucât acesta a făcut dovada calității sale, cea 
de vicepreședinte al Organizatiei Județene Iași - PNL și cea 
de persoană căsătorită, fără copii. De asemenea, se respinge 
excepția lipsei calității procesuale active a petentei P. L., 
invocată de reclamată, întrucât aceasta susține, și își asumă 
prin înscrisuri (petiție), statutul de persoană fără copil din 
motive ce nu țin de voința sa. 

Tot pe cale de excepție, Colegiul director respinge excepția 
lipsei calității procesuale pasive a PSD, invocată de petenta P. 
L., neputându-se reține implicarea partidului, prin președinte, 
în afirmațiile făcute de reclamată. 

5.2. Pe cale procedurală, Colegiul director clasează petiția 
doamnei A. M. P., întrucât nu îndeplinește elementele art. 11 
din Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 348 din 6 mai 2008, aceasta 
fiind nesemnată.

5.3. Pe fondul plângerilor, Colegiul director reține afirmațiile 
reclamatei: „Din punctul meu de vedere, a fi un bun 
familist înseamnă nu doar a fi căsătorit, ci și a avea copii. 
Eu însămi, dacă Dumnezeu nu mă ajuta să am doi copii 
și acum să fiu din nou însărcinată, vă spun sincer că aș 
fi înfiat, pentru că eu nu concep viața fără copii. Nu ești 
un om complet fără să crești un copil și consider că mai 
ales acea afirmație pe care poate a făcut-o, să spunem, 
din greșeală, dar ea rămâne în spațiul public, și anume că 
neinvestind în educația copiilor, a investit în imobiliare, 
domnul I., practic, a spus ceea ce gândea, că într-un fel 
pune mai mult preț pe investiția în imobiliare decât în 
educația copiilor. M-am referit la faptul că V. P. este un 
bun familist din această perspectivă: este căsătorit, are 
un băiat, A., are o fetiță, I., și sunt convinsă că-și mai 
doresc D. și V. copii și eu le doresc ca mamă să mai aibă în 
continuare și ei!”.

Colegiul trebuie să analizeze declarațiile reclamatei din 
perspectiva echilibrului dintre principiul libertății de exprimare 
și dreptul la respectarea demnității umane și a nedisciminării 
(art. 2 alin. (1), art. 15 și art. 2 alin. (8) din O.G. nr. 137/2000 
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată). 

5.4. Astfel, potrivit art. 15 al O.G. nr. 137/2000R și actualizată: 
„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 sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, 
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva 
unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și 
legat de apartenența acesteia/acestuia la o rasă, naționalitate, 
etnie, religie, infectare HIV, categorie socială sau categorie 
defavorizată, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală 
a acestuia/acesteia”.

5.5. În raport cu protecția demnității umane și dreptul la 
nediscriminare, art. 2 alin. (8) din O.G. nr .137/2000 dispune că 
„Prevederile prezentei ordonanței nu pot fi interpretate în sensul 
restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie și 
a dreptului la informație”. 

5.6. Totuși, libertatea de exprimare nu este un drept absolut, 
limitele sale fiind stabilite în art. 10 alin. (2) din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului, după cum urmează: “orice 
persoană are dreptul la libertatea de exprimare”, precizându-
se în mod expres limitele acestui drept în alineatul 2 al 
aceluiași articol: “exercitarea acestor libertăți, (n.n. libertatea de 
exprimare, de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica 
informații ori idei) ce comportă îndatoriri și responsabilități, 
poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau 

Petiții către CNCD
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sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, 
într-o societate democratică, pentru ... protecția reputației 
sau a drepturilor altora.” 

5.7. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor 
Omului, pentru a fi acceptată o ingerință în dreptul de 
exprimare, aceasta trebuie să fie prevăzută de lege (care 
la rândul ei trebuie să îndeplinească anumite condiții: 
să fie previzibilă și accesibilă), să urmărească un scop 
legitim, să fie necesară într-o societate democratică și 
să fie proporțională cu scopul urmărit (Corneliu Bârsan, 
Convenția europeană a drepturilor omului, vol. I. Ed. C.H. Beck, 
București, 2005, p. 769-801). 

5.8. Raportat la prima cerință, cea a existenței unei 
prevederi legale, care să reglementeze ingerința statului în 
exercitarea dreptului libertății de exprimare este îndeplinită 
de art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. nr. 137/2000. De asemenea, 
Constituția României în art. 1 alin. (3) consacră garantarea 
demnității omului ca valoare supremă a Legii fundamentale și 
a democrației.

Apreciem că textele normative în cauză sunt previzibile 
și accesibile, deși protejează o valoare fundamentală într-o 
societate democratică și sunt noțiuni care au și un caracter 
abstract. 

Scopul legitim urmărit constă în protecția demnității 
umane a persoanelor/ familiilor din România care nu au copii 
pe cale naturală ori adopție din diferite motive. 

5.9. Pe de altă parte, în contextul dreptului de a nu fi 
supus discriminării și sub acest din urmă aspect, corelativ 
unui tratament injust, ostil, umilitor sau degradant, trebuie 
reținut elementul de apreciere al criteriului de la care, un 
comportament reprobabil ar fi calificat ca ostil, injust până 
la tratament degradant, așa cum au statuat instanțele de 
contencios european, fosta Comisie pentru Drepturile Omului 
și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acest element de 
apreciere este unul variabil, în funcție de circumstanțele cauzei 
și de efectele aplicării lui, în raport cu sexul, vârsta, starea de 
sănătate a victimei și alte asemenea elemente referitoare la 
situația victimei. 

5.10. După cum a spus fosta Comisie, expresia 
„tratamente degradante” are în vedere atingeri grave 
ale demnității umane, astfel că o măsură care este de 
natură să coboare statutul social al unei persoane, 
situația sau reputația ei, poate fi considerată a constitui 
un asemenea tratament, dacă ea atinge „un anumit grad 
de gravitate”.

5.11. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor 
Omului, tratamentul a fost calificat ca fiind „degradant” 
dacă a cauzat victimelor sentimente de teamă, de 
neliniște și de inferioritate, de natură a le umili și a le 
injosi (a se vedea, în acest sens, Kudla impotriva Poloniei 
[MC], Cererea nr. 30.210/96, paragraful 92, ECHR 2000-XI). 

5.12. Pentru a decide dacă un anumit tratament este sau nu 
degradant în sensul art. 3 al Convenției, Curtea examinează 
dacă scopul aplicării lui este acela de a umili sau înjosi 
victima și dacă, prin efectele produse, a fost adusă o atingere 
personalității acesteia, într-o maniera incompatibilă cu art. 
3 (a se vedea, în acest sens, Raninen impotriva Finlandei, 
Decizia din 16 decembrie 1997, Reports 1997-VIII, pag. 2.821-
22, paragraful 55). Cu toate acestea, absența unui asemenea 
scop nu ar putea exclude într-o manieră definitivă constatarea 

unei încălcări a art. 3 (a se vedea, în acest sens, Peers impotriva 
Greciei, Cererea nr. 28.524/95, paragraful 74, CEDO 2001-III).

Ori, în cazurile de încălcarea a demnității umane prin 
discriminare nu este relevantă existența unei intenții și nici a 
unei victime în concret. 

5.13. Raportat la speță, reținem că afirmațiile reclamatei 
sunt incidente art. 10 și art. 14 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale; art. 1 alin. 
(3), art. 16, art. 29 și art. 30 din Constituția României, revizuită 
în 2003; art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

În motivarea acestei decizii, Colegiul director reține mesajul 
din transcriptul declarației din data de 7 octombrie 2014 :

“Întrebare: Ați spus că domnul V. P. e un bun familist, ceea ce nu 
este cazul domnului I. Îi reproșați cum că nu ar fi un bun familist?

G. F.: Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist înseamnă 
nu doar a fi căsătorit, ci și a avea copii. Eu însămi, dacă 
Dumnezeu nu m-a ajutat să am doi copii și acum să fiu din 
nou însărcinată, vă spun sincer că aș fi înfiat, pentru că eu nu 
concep viața fără copii. Nu ești un om complet fără să crești 
un copil și consider că mai ales acea afirmație pe care poate 
a făcut-o, să spunem, din greșeală, dar ea rămâne în spațiul 
public, și anume că neinvestind în educația copiilor, a investit 
în imobiliare, domnul I., practic, a spus ceea ce gândea, că 
într-un fel pune mai mult preț pe investiția în imobiliare decât 
în educația copiilor. M-am referit la faptul că V. P. este un bun 
familist din această perspectivă: este căsătorit, are un băiat, A., 
are o fetiță, I., și sunt convinsă că-și mai doresc D. și V. copii și 
eu le doresc ca mamă să mai aibă în continuare și ei!

Întrebare: Deci dumneavoastră nu îi reproșați că nu a făcut 
copii, ci faptul că nu a înfiat?

G. F.: Nu toată lumea poate să aibă în mod natural copii, pentru 
că pot să apară probleme de sănătate, dar poți să înfiezi un 
copil, dacă vrei să ai o familie completă din toate punctele de 
vedere, mai ales că din perspectiva financiară nu cred că se 
punea problema ca familia Iohannis să nu poată să îngrijească 
unul-doi copii. Eu vă spun sincer că am prieteni de familie care 
nu au putut avea în mod natural, biologic, copii, din motive de 
sănătate și au înfiat, pentru că, vreți să vă spun ceva? – nu-mi 
dau seama dacă aveți copii sau urmează să aveți –, un părinte 
este mult mai atent, mult mai sensibil la viața celor din jur, 
pentru că se gândește la proprii copii și, credeți-mă, un om, 
din punctul meu de vedere acum vă spun, este mult mai bun 
la suflet atunci când crește un copil de la primele zile până la 
maturitate. Sunt niște etape ale vieții pe care un om fără copii, 
un om care trăiește într-o casă rece, fără să se audă gânguritul 
bebelușilor, primii pași, primele note de la școală, nu are cum 
să le simtă și îți marchează psihologic întreaga existență acest 
fapt.

Întrebare: Aceeași părere o aveți despre toate familiile din 
România care nu au copii?

G. F.: Toate familiile din România nu candidează la 
prezidențiale. În toate statele civilizate, cei care doresc să 
ajungă președinți provin din familii complete, sunt căsătoriți, 
au copii, au nepoți, au trecut prin toate etapele vieții. Toate 
familiile din România nu au aceste aspirații, să ne conducă pe 
noi toți ceilalți români laolaltă.

Întrebare: Deci ăsta ar fi un defect pentru un viitor președinte?

G. F.: Categoric.
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5.14. Astfel, Colegiul director reține că, deși “personajul vizat “ 
este candidatul la Președinția României, dl K. I., a fost lezată o 
categorie importantă de persoane din România. 

“Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist înseamnă nu 
doar a fi căsătorit, ci și a avea copii”. Colegiul director este de 
opinie că această afirmație este ori ar trebui să fie o părere 
personală. Persoanele ori familiile din România care sunt 
căsătorite și nu au copii, din motive independente de 
voința lor, sau chiar voit, nu înseamnă că sunt mai puțin 
familiste. Opțiunea unei persoane ori a unei familii de a avea 
un copil/copii pe cale naturală sau după caz, prin adopție, este 
o decizie personală și care nu trebuie să caracterizeze acea 
persoană/familie ca fiind buni familiști. După cum bine se știe 
în România există un număr foarte mare de cupluri care nu 
pot avea copii din motive de sănătate (30%) și care doresc să 
adopte, însă procedurile legale complicate și de lungă durată 
împiedica realizarea acestui fapt. 

Reclamata a făcut aprecieri personale cu privire la percepția 
unei familii complete ori noțiunea de “bun familist”. Colegiul 
director nu reține că afirmațiile acesteia legate de personajul 
principal vizat să fie reale, aceasta neavând date exacte că 
familia Iohannis nu a dorit să aibe copii naturali ori prin 
adopție. 

Deși scopul reclamatei nu a fost acela de a viza o întreagă 
categorie de persoane prin afirmațiile făcute, Colegiul director 
nu poate ignora valul de reacții venite din societatea civilă. 
Foarte multe persoane (femei care nu pot avea copii chiar și 
după tratamente îndelungate și familii care nu au reușit să 
adopte un copil din cauza procedurilor legale complicate) au 
reacționat prin telefon și e- mail - uri pe site ul C.N.C.D.

Opinia reclamatei, conform căreia candidatul ACL la 
prezidențialele 2014 a fost implicat într-un scandal legat 
de traficul internațional de copii de la începutul anilor 
1990 și care a pătat obrazul României, opinie “liberă” în 
campanie electorală și prin care își motivează afirmațiile 
nu are justificare, organele competente fiind în măsură să 
stabiliească dacă scandalul din 1990 este bazat pe fapte reale. 
Ori la dosarul cauzei nu s-a depus nicio hotărâre ori decizie 
legală care să ateste că dl. Iohannis a săvârșit faptele penale 
de care este acuzat. 

5.15. Având în vedere cele de mai sus, Colegiul director 
opinează că declarațiile doamnei G. V. F. sunt discriminatorii, 
creează o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa 
persoanelor fără copii. 

De asemenea, Colegiul director condamnă genul acesta de 
declarații și consideră că este esențial pentru persoanele care 
se exprimă public să evite afirmațiile ori comentariile care 
pot răspândi și conduce la creșterea intoleranței chiar și 
în campania electorală.

Opinie concurentă exprimată de Haller István privind 
aplicarea avertismentului:

5.16. Pe de o parte trebuie avute în vedere următoarele 
aspecte:

5.16.1. Art. 26 alin. 1 al O.G. nr. 137/2000 stabilește: 
„Contravențiile prevăzute la art. 2 alin. (5) și (7), art. 5-8, art. 
10, art. 11 alin. (1), (3) și (6), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 14 și 15 
se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă 
discriminarea vizează o persoana fizică, respectiv cu amendă 
de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup 
de persoane sau o comunitate.”

5.16.2. Se poate observa că Ordonanța nr. 137/2000, 
republicată, la art. 26 alin. 1, prevede clar sancționarea faptelor 
de discriminare cu amendă contravențională, fără să specifice 
posibilitatea aplicării sancțiunii de avertisment, ceea ce arată 
că legiuitorul a considerat că aceste fapte, prin gravitatea lor, 
trebuie sancționate ca atare. Prin O.U.G. nr. 19/2013 amenzile 
contravenționale au devenit mai mari, în motivare arătându-se 
că a fost nevoie de modificarea de urgență a O.G. nr. 137/2000 
„având în vedere:

• depășirea datei-limită pentru transpunerea corectă și 
completă în legislația națională din România a Directivei 
2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere 
în aplicare a principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, și a 
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 încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă;

• scrisoarea Comisiei Europene de punere în întârziere a 
autorităților române [nr. C (2012) 3996 final], emisă la 
22 iunie 2012 în Cauza 2012/2099, pentru neîndeplinirea 
obligației de stat membru al Uniunii Europene de 
transpunere corectă și completă a Directivei 2000/43/CE;

• scrisoarea de răspuns nr. 3.092/LO din 22.08.2012, prin care 
România s-a angajat să soluționeze aspectele sesizate de 
Comisia Europeană «până la jumătatea anului 2013»;

• faptul că prin promulgarea la data de 21 martie 2013 a 
Legii nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, proces legislativ inițiat în anul 
2010, a fost asigurată transpunerea corectă a Directivei 
2000/43/CE doar în ceea ce privește sarcina probei;

• faptul că parcurgerea unui proces legislativ pentru 
transpunerea corectă a celorlalte aspecte semnalate de 
către Comisia Europeană ar însemna o perioadă mare de 
timp, ceea ce ar duce la depășirea termenului asumat de 
către autoritățile române în fața Comisiei Europene;

• faptul că orice întârziere a autorităților române în 
transpunerea Directivei 2000/43/CE poate conduce la 
posibilitatea elaborării din partea Comisiei Europene a 
avizului motivat ce poate declanșa faza contencioasă prin 
sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o acțiune 
în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru;

• riscul angajării răspunderii României pentru încălcarea 
obligațiilor de a transpune Directiva 2000/43/CE și Directiva 
2000/78/CE, ce poate avea ca rezultate plata unei sume 
forfetare, precum și a unor penalități cu titlu cominatoriu”

5.16.3. Prevederile O.G. nr. 2/2001 nu sunt aplicabile nici 
datorită faptului că reprezintă cadrul general al contravențiilor, 
față de care O.G. nr. 137/2000, privind aplicarea amenzii 
contravenționale, are calitate de lege specială. Acest caracter 
reiese și din prevederile art. 26 alin. 4 al O.G. nr. 137/2000, 
care derogă de la termenul general de prescripție a amenzilor 
contravenționale („Aplicarea sancțiunilor contravenționale 
prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 6 luni de la data 
soluționării petiției de către Consiliu”).

5.16.4. Directivele Uniunii Europene în domeniu (ex. Directiva 
Consiliului 2000/43/CE, prin art. 15) și jurisprudența Curții 
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Europene de Justiție solicită statelor membre Uniunii 
Europene aplicarea de sancțiuni efective, proporționale și 
descurajante. Neaplicarea unei amenzi contravenționale nu 
se poate considera a fi o sancțiune efectivă și descurajantă.

5.16.5. Raportul Comisiei Europene (Report from the 
Commission to the Europian Parliament and the Council) 
din 17.01.2014, la subcapitolul 3.5., Sancțiuni și remedii (pagina 
7), se referă tocmai la practica Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării și critică aplicarea sancțiunilor 
simbolice (și anume sancțiunea cu avertisment în cauza ACCEPT 
împotriva George Becalli): „The two Directives do not harmonise 
sanctions and remedies in respect of discrimination, but require 
the Member States to lay down effective, proportionate and 
dissuasive sanctions and to ensure that judicial procedures for 
the enforcement of obligations under these Directives,possibly 
preceded by an administrative pre-litigation procedure, are 
available. The initial problems which many Member States 
encountered in relation to the correct transposition of the rules 
on sanctions have now been addressed and the sanctions 
provided for by law are generally appropriate. However, there 
are still potential grounds for concern as regards the availability 
of remedies in practice and whether sanctions that are imposed 
in concrete cases comply fully with the requirements of the 
Directives. The national courts appear to have a tendency to 
apply the lower scale of sanctions provided for by law and in 
terms of the level and amount of compensation awarded38. In 
the ACCEPT case, the CJEU pointed out that Directive 2000/43/
EC precludes national law under which sanctions are purely 
symbolic and that under certain conditions it would be in 
breach of the Directive if it is only possible to give a warning in a 
case of discrimination [Case C-81/12 Asociatia Accept v Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii, judgment of 25 
March 2013. The CJEU left the assessment of whether this was 
the case to the national court]. In the light of these issues, the 
Commission will closely monitor the standards applied in the 
use of sanctions and remedies in the Member States.”

5.16.6. Prin aplicarea sancțiunii de avertisment de către 
CNCD, România riscă sancțiuni aspre pentru neimplementarea 
directivelor Uniunii Europene în domeniul combaterii 
discriminării, pentru care membrii Colegiului director poartă 
atât responsabilități morale cât și pecuniare.

5.16.7. Reclamata este o persoană publică, care are o mare 
influență asupra unui segment al populației.

5.16.8. Dreptul al demnitate este un drept garantat de 
Constituția României (art. 1).

5.16.9. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului 
arată clar că politicienii pot fi sancționați în situația în care 
fac afirmații care reprezintă un limbaj de ură față de unele 
categorii de persoane. Prin această jurisprudență CEDO a 
arătat următoarele aspecte relevante:

• exercitarea libertății de exprimare comportă obligații 
și responsabilități (HANDYSIDE împotriva REGATULUI 
UNIT, nr. 5493/72, 7 decembrie 1976, § 49; GLIMMERVEEN 
și HAGENBEEK împotriva OLANDEI, 8348/78 și 8406/78, 
11 octombrie 1979);

• toleranța și respectarea demnității umane constituie 
fundamentul democrației și societății pluraliste, prin 
urmare este necesar ca în societățile democratice să 
se sancționeze sau chiar să se prevină orice formă 
de expresii care diseminează, incită, promovează sau 

justifică ura bazată pe intoleranță, cu condiția ca orice 
formalitate, condiție, restricție sau amendă impusă să 
fie proporțională cu legitimitatea invocată (GÜNDÜZ 
împotriva TURCIEI, nr. 35071/97, 4 decembrie 2003, § 40);

• abuzul cu libertatea de exprimare nu este combatibil 
cu democrația și drepturile omului, deoarece încalcă 
drepturile altora (WITZSCH împotriva GERMANIEI, nr. 
7485/03, 13 decembrie 2005);

• anumite expresii concrete reprezintă un limbaj al urii, 
care pot insulta indivizi sau grupuri de persoane, iar 
aceste expresii nu se bucură de protecția articolului 10 
al Convenției (JERSILD împotriva DANEMARCEI [Marea 
Cameră], nr. 15890/89, 23 septembrie 1994, § 35; GÜNDÜZ 
împotriva TURCIEI, nr. 35071/97, 4 decembrie 2003, § 41);

• Convenția nu lasă prea mult spațiu restricțiilor în domeniul 
discursurilor politice sau discursurilor care ating interesul 
general; permisivitatea privind criticile față de guvern 
trebuie să fie mai pronunțată decât cele privind cetățenii 
privați, chiar și politicienii; într-un sistem democratic 
acțiunile guvernului trebuie urmărite îndeaproape nu 
doar de către autoritățile legislative și judiciare, dar și 
de opinia publică; poziția dominantă pe care o ocupă 
guvernul îi recomandă să nu utilizeze sancțiunile penale, 
întrucât are alte posibilități de a răspunde la atacuri și 
critici injuste; autorităților competente ale statului le 
rămân suficiente posibilități de a adopta, în calitatea lor de 
garanți ai ordinii publice, măsuri de sancționare adecvate 
fără ca acestea să devină excesive; totuși în situația în 
care afirmațiile incită la violență împotriva unor persoane 
sau oficiali ori împotriva unui segment al societății, 
autoritățile statului se bucură de o apreciere mai largă 
când examinează necesitatea restrângerii libertății de 
exprimare (CASTELLS împotriva SPANIEI, nr. 11798/85, 
23 aprilie 1992, § 42; WINGROVE împotriva REGATULUI 
UNIT, nr. 19/1995/525/611, 25 noiembrie 1996, § 58; INCAL 
împotriva TURCIEI, nr. 41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, § 
54; GERGER împotriva TURCIEI, nr 24919/94, 8 iulie 1999, 
§ 46; SÜREK și ÖZDEMIR împotriva TURCIEI, nr. 23927/94 
și nr. 24277/94, 8 iulie 1999, § 60; SÜREK împotriva 
TURCIEI NR. 1, nr. 26682/95, 8 iulie 1999, § 61; SÜREK 
împotriva TURCIEI NR. 4, nr. 24762/94, 8 iulie 1999, § 57; 
OKÇUOĞLU împotriva TURCIEI, nr 24246/94, 8 iulie 1999, 
§ 46; ERDOĞDU împotriva TURCIEI, nr. 25723/94, 15 
iunie 2000, § 62; ȘENER împotriva TURCIEI, nr. 26680/95, 
18 iulie 2000, § 40; İBRAHIM AKSOY împotriva TURCIEI, 
nr. 28635/95, 30171/96 și 34535/97, 10 octombrie 2000, 
§ 52; E.K. împotriva TURCIEI, nr 28496/95, 7 februarie 
2002, § 70; KARKIN împotriva TURCIEI, nr. 43928/98, 23 
septembrie 2003, § 28);

• libertatea de exprimare are o importanță specială 
pentru politicieni sau persoanele alese ca reprezentanții 
unui electorat, care trebuie să-și atragă atenția asupra 
preocupării lor; limitarea libertății de exprimare 
pentru un politician aflat în opoziție sau pentru un 
parlamentar solicită un examen mai temeinic din partea 
CEDO (CASTELLS împotriva SPANIEI, nr. 11798/85, 
23 aprilie 1992, § 42; INCAL împotriva TURCIEI, nr. 
41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, § 46);

• fără dubii, libertatea discursului politic nu este absolută 
prin natura sa, statele pot introduce restricții și sancțiuni, 
CEDO având rolul final de a analiza compatibilitatea 
acestor măsuri cu libertatea de exprimare (INCAL 
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împotriva TURCIEI, nr. 41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, 
§ 53).

5.17. Pe de altă parte trebuie luate în considerare și 
următoarele elemente:

5.17.1. Victimele se pot adresa instanței civile pentru a solicita 
daune morale pentru afectarea demnității personale. O.G. nr. 
137/2000 facilitează printr-o serie de măsuri (spre exemplu nu 
trebuie plătite taxe judiciare de timbru) aceste acțiuni. C.N.C.D. 
trebuie să analizeze în special efectul negativ asupra întregii 
societăți a unei afirmații de genul celei care face obiectul 
cauzei, pentru stabilirea unei amenzi contravenționale, care 
intră în bugetul statului și nu se acordă victimelor.

5.17.2. Constat că grupul de persoane vizate de afirmație 
(familiile respectiv persoanele fără copii) nu este în mod 
evident un grup dezavantajat. CEDO, prin jurisprudența sa, 
arată că trebuie protejate în mod special grupurile etnice și 
religioase minoritare, persoanele apaținând minorităților 
sexuale etc. Grupul vizat de afirmația reclamatei nu intră în 
mod evident într-o astfel de categorie.

5.17.3. Afirmația nu a produs un efect negativ nici asupra 
persoanei vizate în mod foarte direct, el fiind ales Președintele 
României, nici asupra familiilor respectiv persoanelor fără 
copii. Opinia publică, inclusiv președintele partidului din 
care reclamata face parte s-a delimitat clar de afirmația 
discriminatorie. Opinia publică, mass-media a condamnat 
afirmația.

5.18. Punând în balanță cele arătate la pct. 5.16. și 5.17., 
consider că aplicarea avertismentului contravențional este 

o sancțiune conformă cu principiile CEDO în domeniu, chiar 
dacă nu este în totală conformitate cu legislația din România. 
Însă o astfel de sancțiune nu poate fi eficientă decât dacă 
victimele încălcării dreptului la demnitate se vor adresa 
instanțelor pentru daune materiale și dacă aceste daune vor 
fi acordate.

Față de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din 
O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu unanimitate de 
voturi ale membrilor prezenți la ședință, 

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂȘTE:

1. Aspectele sesizate intră sub incidența art. 2 alin. 1 și art. 15 
din O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată; 

2. Sancționarea reclamatei cu avertisment, potrivit art. 5 
alin 2 și art. 7 alin. 3 din O.G. nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare;

3. Consiliul recomandă părții reclamate să manifeste mai 
mulă prudență atunci când își exprimă punctul de vedere 
cu privire la anumite situații și, în felul acesta, să evite să 
aducă atingere demnității umane, indiferent de categoria 
vizată. 

2. HOTĂRÂREA NR. 699 din 26.11.2014  

Obiect: afirmaţii care încalcă demnitatea candidatului 
Alianţei Creştin-Liberale PNL PDL, Klaus Iohannis făcute la 
emisiunea „Interviurile Infinit FM”, difuzată pe postul de radio 
Infinit, în data de 16.09.2014. Partea reclamată, Preşedinte 
al Organizaţiei Judeţene Gorj a Partidului Social Democrat şi 
Primar al Municipiului Târgu Jiu, a declarat despre candidatura 
domnului Klaus Iohannis, candidatul ACL la Preşedinţia 
României:

„Părerea mea că s-a greșit foarte mult de Partidul Național 
Liberal atunci când s-a îndreptat spre candidatura 
domnului l. [Reporter: Din cauza că este străin sau de 
ce?] l. nu este pentru a face față unei campanii cum se 
organizează în România. Deci nu este pur român. Deci, 
este clar, are un dezavantaj foarte mare și, să știți, că și 
faptul că nu face parte din punct de vedere al religiei din 
Biserica Ortodoxă, de asemenea, contează foarte, foarte 
mult. Românii, și mai ales oltenii, din ce am văzut eu, nici 
nu vor să audă de un președinte al lor, fără să facă parte 
din aceeași religie cu ei. Să stați de vorbă cu oamenii 
simpli de la țară să vedeți ce părere au de cei care nu sunt 
ortodocși. Oamenii cred în credința lor. Are mai multe 
dezavantaje decât avantaje”.

V. Motivele de fapt și de drept 

5.1. În fapt, Colegiul director este chemat să se pronunțe 
asupra limitei libertății de exprimare și încălcarea dreptului 

la demnitate umană a candidatului A.C.L., urmând a analiza 
afirmațiile făcute și exprimările utilizate. Afirmațiile au fost 
făcute la data de 16.09.2014, în cadrul emisiunii „Interviurile 
Infinit FM”, difuzată pe postul de radio Infinit, în care se fac 
referiri la originea etnică a candidatului A.C.L. și la religia 
acestuia, urmând a constata dacă au fost încălcate drepturile 
acestuia. 

5.2. În drept, în soluționarea prezentei sesizări apreciem că 
sunt incidente următoarele texte de lege: 

• art. 10 și art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului și Libertăților Fundamentale;

• art. 1 alin. (3), art. 16, art. 29 și art. 30 din Constituția 
României, revizuită în  2003;

• art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare (în continuare O.G. nr. 137/2000).

5.3. Colegiul este chemat să se pronunțe asupra raportului 
dintre libertatea de exprimare și dreptul la demnitatea 
persoanei, interzicerea discriminării raportată la aprecierile 
reclamatului, obiect al prezentei sesizări. Analiza urmărește 
să stabilească dacă în acest caz s-a depășit limita libertății de 
exprimare și, în consecință, se impune o ingerință a statului 
prin aplicarea unei măsuri proporționale cu scopul urmărit.

5.4. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor 
Omului, pentru a fi acceptată o ingerință în dreptul de 
exprimare, aceasta trebuie:
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• să fie prevăzută de lege (care la rândul ei trebuie 
să îndeplinească anumite calități: să fie previzibilă și 
accesibilă), 

• să urmărească un scop legitim, 

• să fie necesară într-o societate democratică și 

• să fie proporțională cu scopul urmărit (Corneliu 
Bârsan, Convenția europeană a drepturilor omului, vol. I. 
Ed. C.H. Beck, București, 2005, p. 769-801). 

Ingerința să fie prevăzută de lege

5.5. Prima cerință, cea a existenței unei prevederi legale, 
care să reglementeze ingerința statului în exercitarea dreptului 
libertății de exprimare este îndeplinită de art. 2 alin. (1) 
coroborat cu art. 15 din O.G. nr. 137/2000. Totuși, apreciem 
că aceste texte de lege trebuie coroborate cu art. 2. alin. (8) 
din O.G. nr. 137/2000 potrivit căruia „prevederile ordonanței 
nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera 
exprimare, a dreptului la opinie și a dreptului la informație”. 
Apreciem că ambele texte normative sunt previzibile și 
accesibile, deși protejează o valoare fundamentală într-o 
societate democratică și sunt noțiuni care au și un caracter 
abstract.

Ingerința să urmărească un scop legitim

5.6. Raportat la scopul legitim urmărit prin posibila ingerință 
a statului în libertatea de exprimare se urmărește protejarea 
demnității umane a tuturor cetățenilor din România, indiferent 
de etnia și religia acestora. 

Protecția demnității unei persoane aparținând unui grup 
etnic ori a unei anumite religii, constituie un scop legitim 
într-o societate democratică. Pentru a se produce o atingere, 
încălcare a demnității umane, ca drept constituțional protejat, 
declarațiile, obiect al prezentei petiții, ar trebui să întrunească 
următoarele elementele: 

• un comportament manifestat în public, având caracter 
de propagandă sau de instigare la ură pe criteriul etnic și 
religios,

• ori un comportament care are ca scop sau vizează 
atingerea demnității ori crearea unei atmosfere ostile, 
degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptate 
împotriva unui grup de persoane legat de apartenența la 
un grup etnic și religios – astfel cum prevede art. 15 din 
O.G. nr.137/2000, republicată. 

5.7. Colegiul director constată că primele două condiții 
(să existe o prevedere legală și să se urmărească un scop 
legitim) pentru a fi acceptată o ingerință a statului sunt 
îndeplinite. 

Necesitatea ingerinței

5.8. Rămâne de competența Colegiului director să 
stabilească dacă interferența în libertatea de exprimare 
„este necesară într-o societate democratică”. 

5.9. În acest demers , Colegiul director analizează dacă există 
motive „relevante și suficiente” care să justifice ingerința 
în libertatea de exprimare din perspectiva unei „nevoi 
imperioase” („pressing social need”). 

5.10. Identificarea unei „nevoi imperioase”, respectiv 
necesitatea oricărei restricții privitoare la exercițiul libertății de 

exprimare trebuie să fie stabilită într-o manieră convingătoare, 
iar autorității naționale îi revine atributul evaluării 
existenței unei “nevoi imperioase” susceptibile de o 
anumită marjă de apreciere (Corneliu Bârsan, Convenția 
Europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole, Vol. 
I., Ed. All Beck, București, 2005, pag. 801.) 

5.11. În conformitate cu principiul subsidiarității, statele 
membre dispun de o „margine de apreciere” în stabilirea 
limitării libertății de exprimare. Autoritățile statelor membre 
au un contact direct și permanent cu realitățile sociale și 
sunt primele care se pronunță asupra existenței unei „nevoi 
sociale presante”. Marginea de apreciere se va stabili potrivit 
standardelor minime ale CEDO. (vezi Handyside v. United 
Kingdom par. 48 și par. 49). 

Elemente luate în considerare la stabilirea necesității 
ingerinței statului în libertatea de exprimare

5.12. În scopul de a determina dacă declarația obiect al 
prezentei sesizări constituie un discurs de ură, Colegiul va 
examina: obiectivul urmărit de reclamat, contextul în 
care a avut loc, conținutul articolului, modul de publicare 
a articolului, rolul în societate al persoanei, autor al 
afirmației. 

Obiectivul urmărit de reclamat

5.13. Obiectivul urmărit de reclamat este important: a 
dorit acesta să disemineze opinii legate de etnia sau religia 
petentului ori a urmărit doar informarea publicului asupra 
unui subiect de interes public (vezi Jersild c. Danemarca). 
În acest punct, Colegiul director nu analizează intenția de a 
discrimina a reclamatului, acest aspect nu are relevanță în 
stabilirea unei fapte de discriminare.

5.14. Colegiul apreciază că, în speță, afirmațiile părții reclamate 
nu au avut scopul de a informa publicul și nici nu s-a urmărit 
acest aspect, afirmațiile reprezentând opinia personală a 
părții reclamate precum și a persoanelor din Oltenia. 

Contextul în care au fost făcute afirmațiile

5.15. Interviul respectiv a avut loc în campania electorală 
pentru alegerea Președintelui României. 

5.16. Partea reclamată a apreciat faptul că, în opinia sa, 
apartenența la altă religie sau etnie ar constitui un grav 
dezavantaj față de candidatul A.C.L. și faptul că există 
convingerea personală că oamenii ar avea rețineri în a susține 
pentru funcția de Președinte al României, o persoană care 
aparține altei etnii și altui cult religios. 

5.17. Mai mult partea reclamată face referiri la originea 
candidatului ACL arătând faptul că nu este un român pur, 
sintagmă de natură a implementa unele stereotipuri care nu 
își găsesc rațiunea în contextul amintit. 

5.18. Întrebarea ar fi dacă aceste aprecieri erau necesare în 
contextul dezbaterii publice? 

5.19. Astfel, Colegiul nu poate decât să constate faptul că în 
prezenta cauză s-a depășit sfera caracterului informativ care 
prezintă interes pentru opinia publică aducând atingere 
demnității petentului. 

5.20. Libertatea de exprimare este prețioasă pentru orice 
persoană dar în mod deosebit are un caracter indispensabil 
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pentru persoanele alese în funcții de demnitate publică, 
pentru partidele politice și pentru membrii acestora, 
deoarece ei reprezintă pe cei care le dau votul, răspund 
preocupărilor acestora și le apără interesele (a se vedea 
Corneliu Bârsan, Convenția Europeană a drepturilor omului, 
Comentată și adnotată, vol. I, pag. 750, pct. 66). Ingerința în 
limitele libertății de exprimare a unei persoane aflate în funcție 
de demnitate publică impune o aplicare strictă din partea 
statului.

Conținutul afirmațiilor

5.21. “Părerea mea că s-a greșit foarte mult de Partidul 
Național Liberal atunci când s-a îndreptat spre candidatura 
domnului lohannis. [Reporter: Din cauza ca este străin sau de 
ce?] lohannis nu este pentru a face față unei campanii cum se 
organizează în România. Deci nu este pur român. Deci, este 
clar, are un dezavantaj foarte mare și, să știți, că și faptul că nu 
face parte din punct de vedere al religiei din Biserica Ortodoxă, 
de asemenea, contează foarte, foarte mult. Românii, și mai 
ales oltenii, din ce am văzut eu, nici nu vor să audă de un 
președinte al lor, fără să facă parte din aceeași religie cu ei. Să 
stați de vorbă cu oamenii simpli de la țară să vedeți ce părere 
au de cei care nu sunt ortodocși. Oamenii cred în credința lor.  

Are mai multe dezavantaje decât avantaje”

5.22. Afirmațiile au fost făcute la emisiunea „Interviurile Infinit 
FM”, difuzată pe postul de radio Infinit, în data de 16.09.2014. 
Partea reclamată, Președinte al Organizației Județene Gorj a 
Partidului Social Democrat și Primar al Municipiului Târgu Jiu, 
fiind făcute declarații cu privire la candidatura domnului K. I., 
candidatul ACL la Președinția României.

Rolul în societate a persoanei, autor al afirmației

5.27. Din perspectiva analizei limitelor libertății de exprimare, 
rolul, poziția autorului declarației supusă controlului este 
determinantă. Partea reclamată este un președinte al 
organizației județene Gorj a Partidului Social Democrat și 
primar al Municipiului Târgu Jiu. 

5.28. În cazul politicienilor există o libertate de exprimare mai 
largă, însă nu pot fi acceptate stereotipuri legate de criteriul 
etnic sau religios. 

Concluzii

5.29. Colegiul director, reiterează faptul că libertatea de 
exprimare constituie valoarea fundamentală a unei societăți 
democratice și plurale. Din această perspectivă, libertatea 
de exprimare are un rol substanțial în rândul drepturilor 
fundamentale cuprinse în Constituție și constituie trunchiul 
comun pentru exercitarea drepturilor fundamentale din sfera 
comunicării. În această sferă se includ: dreptul la libertatea 
presei, dreptul la libera exprimare a creațiilor artistice sau cele 
din zona literaturii, libertatea de predare a științei și libertatea 
creației. De asemenea, de acest trunchi comun se leagă și 
libertatea conștiinței, a religiei și libertatea de întrunire. Acest 
grup de drepturi asigură participarea avizată a cetățeanului la 
procesele sociale și politice. Exprimarea liberă a opiniilor 
și credințelor, chiar și a celor nepopulare sau atipice, 
reprezintă condiția fundamentală a existenței unei 
societăți vii și capabilă de dezvoltare. 

5.30. În nenumăratele decizii asupra libertății de exprimare, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că acest drept 

„acoperă nu numai informațiile și ideile primite favorabil 
sau cu indiferență ori considerate inofensive, dar și acele 
care șochează sau deranjează. Acestea sunt cerințele 
pluralismului, toleranței, spiritului deschis, fără de 
care nu există societate democratică. (CEDO, Lingens c. 
Austriei,). 

5.31. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, într-o 
formulă care este preluată aproape ca o clauză de stil în toată 
jurisprudența sa subsecventă în materie, că “libertatea de 
exprimare, garantată de art.10 parag.1, constituie unul din 
fundamentele esențiale ale unei societăți democratice 
și una din condițiile primordiale ale progresului societății și 
împlinirilor personale. Subiect al paragrafului 2 al articolului 
10, Libertatea de expresie include „nu numai informațiile 
și ideile primite favorabil sau cu indiferență [de opinia 
publică] ori considerate inofensive, dar și pe acelea 
care ofensează, șochează sau deranjează. Acestea sunt 
cerințele pluralismului, toleranței și spiritului deschis, 
fără de care nu există societate democratică.” (CEDO, între 
altele, Lingens vs. Austria, Oberschlick vs. Austria, Sunday 
Times vs. U.K., Observer și Guardian vs. U.K., Castells vs. Spania, 
Thorgeirson vs. Islanda, Jersild vs. Danemarca, Goodwin vs. 
U.K., De Haes și Gijels vs. Belgia, Dalban vs. România).

5.32. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fundamentat 
necesitatea protejării libertății de exprimare în primul rând, pe 
valoarea pe care acesta o reprezintă ca mijloc pentru a asigura 
buna funcționare a unei societăți democratice. De aici decurge 
poziția privilegiată acordată liberei discutări a chestiunilor de 
interes general, și în particular libertății presei, atunci când 
aceasta intră în conflict cu alte valori pe care statul le poate în 
mod legitim apăra. 

5.33. În speța de față se impune interferența statului în 
limitarea libertății de exprimare, partea reclamată urmărind 
să sublinieze anumite aspecte apreciate ca negative, însă 
modul în care au fost formulate afirmațiile a condus la lezarea 
demnității domnului Iohannis, la crearea unui sentiment de 
inferioritate cu atât mai mult cu cât au fost atinse aspecte 
legate de etnia și religia candidatului ACL.

5.34. Trebuie avute în vedere stereotipurile, atât cele pozitive, 
cât și cele negative, atât de către societate în general cât și 
de politicieni, rolul acestora fiind deosebit de important în 
formarea unei societăți care își respectă toți semenii săi, fără 
niciun fel de deosebire. 

5.35. Libertatea de exprimare este un drept recunoscut de 
societate, Curtea Europeană a Drepturilor Omului statuând 
deseori, pe baza jurisprudenței sale bine stabilite, că presa 
joacă un rol esențial într-o societate democratică, dar ea nu 
trebuie să încalce anumite limite care țin în plus de protecția 
reputației și drepturilor celorlalți. 

5.36. Prin modul în care au fost făcute, afirmațiile părții 
reclamate ating două criterii de discriminare respectiv etnia 
persoanei vizate precum și religia sa.

5.37. Exprimările folosite creează o atmosferă ostilă, fiind 
încălcat dreptul la demnitate. Originea etnică, identitatea 
cultural-lingvistă, libertatea confesională reprezintă aspecte 
unice și definitorii ale fiecărui om. Atât legislația internă, cât 
și tratatele la care România este parte, ocrotesc aceste valori 
intrinseci ființei umane.
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5.38. Curtea Europeană a Drepturilor Omului reiterează faptul 
că, așa cum este protejată de art. 9, libertatea de gândire, de 
conștiință și religioasă, reprezintă una dintre fundațiile unei 
„societăți democratice, în sensul Convenției. Această libertate 
figurează, în dimensiunea sa religioasă, printre elementele 
vitale ale identității credincioșilor și a concepției acestora 
asupra vieții, reprezentând deopotrivă un bun valoros și 
pentru atei, agnostici (cazul Leyla Sahin c Turciei par 104).

5.39. In acest context, referirile tendențioase referitoare la 
religia și originea etnică a persoanei vizate, sunt de natură a 
produce grave consecințe morale asupra persoanei. Aspecte 
de o asemenea natură au fost surprinse în cauza Petrina c 
României, Curtea apreciind faptul că termenii utilizați de către 
reclamant pentru a-și face cunoscut mesajul și informația nu 
erau necesari unui asemenea tip de informație.

5.40. Potrivit art. 15 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările 
și completările ulterioare „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”.

5.41. În doctrina de specialitate privitoare la dreptul la opinie 
și exprimare, precum și exercitarea acestuia, se remarcă, sub 
acest aspect, că Pactul internațional privitor la drepturile civile 
și politice (publicat în Colecția de Legi și Decrete IV/1974) prin 
art. 19 alin. 3 stabilește că „exercițiul libertății de exprimare 
comportă îndatoriri speciale și responsabilități speciale și că 
poate fi supusă anumitor restricții care trebuie să fie expres 
stabilite prin lege și sunt necesare: respectul drepturilor 
sau reputației altora; salvgardării siguranței naționale, 
ordinii publice, sănătății sau moralității publice”. 

5.42. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de 
România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, prevede la art. 10 

că: “orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare” și 
precizează în mod expres limitele acestui drept în alineatul 
2 al aceluiași articol: “exercitarea acestor libertăți, (n.n. 
libertatea de exprimare, de opinie și libertatea de a primi 
sau de a comunica informații ori idei) ce comportă îndatoriri 
și responsabilități, poate fi supusă unor formalități, condiții, 
restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie 
măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru (...) 
protecția reputației sau a drepturilor altora.” 

5.43. Colegiul director reține faptul că afirmațiile părții 
reclamate au un caracter discriminatoriu, potrivit art. 2 alin. 
1 coroborat cu art. 15 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea 
și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 
constatând astfel săvârșirea unei fapte de discriminare. În 
prezenta speță, sunt atinse două criterii, situație prevăzută de 
art. 2, alin. 6, discriminarea având la bază atât criteriul etnic 
cât și cel religios

5.44. Raportat la fapta de discriminare constatată, Colegiul 
director dispune sancționarea cu avertisment a părții 
reclamate. 

Față de cele de mai sus, în temeiul art. 20. alin.2, din O.G. 
nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 
de discriminare, cu modificările și completările ulterioare,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂȘTE:

1. Constatarea existenței unui tratament diferențiat, 
discriminatoriu, pe criteriul apartenenței etnice si 
religioase al candidatului A.C.L., potrivit art. 2 alin. 1 
și și art. 15 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea 
și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată (6 voturi pentru, 1 împotrivă),

2. Sancționarea reclamatului, cu avertisment, pentru faptele 
prevăzute la art. 2 alin. 1, precum și al art. 15 ale O.G. nr. 
137/2000, republicată, conform art. 26 alin. 1 al O.G. nr. 
137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, (5 voturi pentru, 
2 împotrivă) […]

Există de asemenea depuse o serie de alte petiții care nu au 
fost soluționate încă de Colegiul Director, ce vizează:

• afirmații jignitoare la adresa competitorilor electorali, 
respectiv Ovidiu Silaghi, Laura Bota, Dan Diaconescu și 
Sergiu Babasan;

• discreditarea candidatului la Președinție Klaus Johannis 
printr-o campanie mediatică agresivă pe considerente 
entice;

• afirmații defăimătoare la adresa comunității maghiare 
în cadrul dezbaterii electorale pe postul Radio România 
Actualități în data de 22.10.2014, comportament de 
instigare la ură națională;

• afirmații defăimătoare la adresa comunității maghiare 
în cadrul dezbaterii electorale pe postul Radio România 
Actualități în data de 23.10.2014;

• discriminarea candidatului la Președinție, dl. Klaus 
Johannis, prin afirmații publice în cadrul emisiunii din 
05.11.2014 pe postul Realitatea TV

• discriminarea comunității germane prin afirmațiile 
reclamatului în cadrul emisiunii “Agenda Publică” 
din data de 04.11.2014 difuzată de televiziunea locală 
“Informația TV”, cu referire la dl. Klaus Werner Iohannis: 
“mutră de nazist”;

• declarații publice din data de 16.11.2014 pe postul TV 
Antena 3, respectiv 21.11.2014 pe postul Romania TV ale 
dlui. Lucian Mândruță și Adrian Ursu cu privire la cetățenii 
care au votat într-un fel sau altul la alegeri.

***
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Este demn de menționat faptul că în noiembrie 2014, ultima 
lună din Campania pentru alegerea Președintelui României, 
problema discursului discriminatoriu a apărut frecvent și în 
activitatea Birourilor electorale. 

Din analiza deciziilor Biroului Electoral Central și a 
documentelor aferente acestor decizii reiese faptul ca Partidul 
Democrat Liberal a avut o strategie comună în câteva județe 
din țară de a solicita interzicerea sloganelor electorale ale 
Partidului Social Democrat. Aceste sloganuri „Mândru că sunt 
român” și „România puternică în Europa” au fost cosiderate ca 
fiind instigatoare la ură, „de natură a specula sentimentul de 
apartenență națională a alegătorilor, în sensul inducerii ideii 
conform căreia doar cetățenii care acordă voturile candidaților 
PSD se pot simți „mândri că sunt români”.

Biroul Electoral Central a răspuns unitar sesizărilor venite 
fie din partea PSD, fie din partea PDL, cu privire la deciziile 
favorabile sau nefovrabile ale Birourilor Electorale Județene 
din Vâlcea, Buzău, Satu Mare, Botoșani, Brăila și Gorj:

„Folosirea unor sloganuri de natură a arăta mândria că ești 
cetățean al acestei țări, al unei țări europene, nu înseamnă 
o încălcare a niciunui principiu de drept.

Se consideră, tototdată, că nu există niciun element de 
incitare la discriminare la adresa cetățenilorprin folosirea 
unor sloganuri care vizează susținerea și afirmarea 
drepturilor și valorilor naționale stabilite prin Legea 
fundamentală (...).” 

Sesizări către Birourile Electorale
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Menționăm, de asemenea, și plângerea depusă de Partidul 
Social Democrat - Filiala Județeană Călărași prin care se 
solicita înlăturarea bannerelor și a meshurilor cu texte având 
mesajul „Schimbă-i cu FORȚA” în baza încălcării ordinii de 
drept și instigării la violență. 

Biroul Electoral Județean Călărași a dispus înlăturarea 
materialelor cu textul „Schimbă-i cu FORȚA”, decizie întărită 

și de Biroul Electoral Central care a respins contestația 
formulată de Partidul Forța Civică la decizia BEJ. Ambele 
instituții au considerat faptul că acest mesaj, prin modalitatea 
de exprimare, ar putea fi interpretat ca fiind de instigare la 
violență.



D I S CU RS U R I  E L E CTO RA L E  FĂ RĂ  D I S C R I M I N A R E !
36



D I S CU RS U R I  E L E CTO RA L E  FĂ RĂ  D I S C R I M I N A R E !
37



D I S CU RS U R I  E L E CTO RA L E  FĂ RĂ  D I S C R I M I N A R E !
38



D I S CU RS U R I  E L E CTO RA L E  FĂ RĂ  D I S C R I M I N A R E !
39

• O primă concluzie a acestui proiect este că există un 
interes scăzut în rândul redacțiilor și redactorilor de 
știri pentru subiectul legat de discursul de instigare 
la ură și discriminare. Acest lucru se datorează pe de o 
parte, faptului că nu îl consideră unul de natură să suscite 
interesul publicului, iar pe de altă parte, datorită sub-
dimensionării acestora;

• Pe de altă parte, în urma activităților din cadrul proiectului 
s-a observat că această indiferență a redactorii de știri 
față de subiect poate depășită, aceștia fiind mult mai 
receptivi atunci când informația li se transmite într-
un mod mai atractiv, practic și pe cât posibil într-un 
timp foarte scurt;

• O altă observație rezultată în cadrul proiectului ar fi 
dificultatea alocării resurselor umane necesare pentru 
moderarea comentariilor de pe site-urile de știri 
este o problemă întâlnită din ce în ce mai des și cu care 
se confruntă majoritatea platformelor de știri care permit 
comentariile. Unele redacții (cum este, de exemplu, 
Hotnews, care are trei oameni angajați care se ocupă 
de acest aspect), consideră acest lucru o prioritate 
și reușesc să aloce personal care să facă acest lucru. 
Alte redacții, am observat în cadrul monitorizării, dau 
posibilitatea cititorilor să voteze comentarii și le ascund 
pe cele cu voturi negative sau permit utilizatorilor să 
semnaleze comentariile discriminatorii sau instigatoare 
la ură. Această practică ar avea potențialul de a descuraja 
comentariile care instigă la ură, însă având în vedere 
că stereotipurile și prejudecățile împotriva grupurilor 
minoritare sunt adânc înrădăcinate în mentalul colectiv, 
considerăm că nu oferă suficiente garanții și nu poate 
substitui o politică de moderare a comentariilor. Prin 
urmare, considerăm că această abordare ar trebui sa fie 
una complementară celei de alocare a resursei umane la 
nivelul redacțiilor, responsabile cu moderarea discuțiilor. 

• Rezultatele monitorizării au evidențiat faptul că în 
campania electorală a alegerilor pentru desemnarea 
reprezentanților României în cadrul Parlamentului 
European nu au fost înregistrate incidente de discurs 
discriminatoriu și de instigare la ură semnificative. Una 
dintre posibilele explicații este faptul că aceste alegeri 
nu au avut o miză la fel de practică, ca cele pentru 
alegere Președintelui, de exemplu. Este de remarcat însă 
faptul că motto-ul general al candidaților din partea PSD 
a fost același ca în cadrul campaniei pentru alegerile 
prezidențiale din toamnă, respectiv „Mândrii că suntem 
Românii”;

• Pe de altă parte, campania electorală pentru alegerile 
prezidențiale a fost marcată încă de la început de un 
discurs discriminatoriu, care „a dat tonul” întregii 
campanii PSD. Aluziile din discursul de anunțare a 
candidaturii ale domnului Victor Ponta au reprezentat 
tema campaniei împotriva adversarului său, etichetat 
ca neromân și neortodox. Monitorizarea din cadrul 
proiectului, precum și petițiile înregistrate la CNCD 
demonstrează impactul pe care discursul unui om politic îl 
poate avea asupra electoratului și, mai ales, a suporterilor 
săi. Deși mesajul domnului Victor Ponta a fost doar unul 
discriminatoriu, care nu incita la ură, acesta a fost preluat 
„cu patos” de susținătorii săi, în unele cazuri într-un mod 
extrem de agresiv; 

• O altă concluzie la care s-a ajuns în urma monitorizării 
mass-media a fost că, deși principalii candidați cu șanse 
la Președinția României au fost bărbați, și, teoretic, ei ar fi 
fost ținta atacurilor în campania electorală, discriminarea 
față de femei în politică este în continuare la cote 
foarte mari în România. Aceste percepții sunt reflectate 
și în rândul electoratului. Prin urmare, considerăm că 
partidele politice, alături de societatea civilă, ar trebui să 
depună eforturi comune de schimbare a acestei situații. 
O atitudine mai pozitivă față de participarea femeilor în 
din politică ar putea avea ca efect pozitiv și o creștere 
a prezenței acestora în viața publică și a reprezentării 
tuturor femeilor din România..

• Nu în ultimul rând, în cadrul proiectului, am remarcat 
o oarecare creștere a interesului pentru subiectul 
discursului discriminatoriu în general, și un grad 
crescut de înțelegere a caracteristilor acestuia și a 
procedurilor de sancționare. Acest lucru a fost evidențiat 
de numărul în creștere de petiții pe această temă, 
înregistrat de C.N.C.D în ultima perioadă. Mai mult, pe 
lângă acestea, s-au înregistrat, în premieră, sesizări 
ale Birourilor electorale județene, privind sloganuri și 
mesaje electorale. Aceste plângeri reclamau caracterul 
discriminatoriu sau instigator la violență al mesajelor 
respective și argumentau că nu se încadrează în limitele 
dreptului la liberă exprimare.

• Prin urmare, o altă recomandare generală formulată în 
urma proiectului este cea de a amenda legislația electorală 
actuală cu scopul de a include noi atribuții ale Biroului 
Electoral Central și Birourilor Electorale Județene în 
domeniul prevenirii și combaterii discrursului instigator la 
ură manifestat în cadrul procesului electoral.

Concluzii şi recomandări
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