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PREFAŢA 

O carte bună se prezintă singură: prefeţele, dacă există, sunt citite, de regulă, la sfârşit şi 

nu contribuie cu nimic la valoarea intrinsecă a lucrării prezentate. 

Opera pe care domnul Nicolae Pavel o înfăţişează astăzi cititorilor reprezintă rezultatul 

unui intens efort de cercetare ştiinţifică realizat în cadrul studiilor doctorale pe care autorul 

le-a desăvârşit în cadrul Universităţii din Bucureşti, sub îndrumarea reputatului profesor loan 

Muraru. Ea abordează o temă perenă a dreptului, egalitate versus nediscriminare, din 

perspectiva tehnică şi relativ îngustă a dreptului constituţional. 

Aşa cum menţionam într-o altă cercetare, realizată cu mai bine de 13 ani în urmă, 

egalitatea este un concept polimorfic, o noţiune cameleonică ce transgresează cu multă 

naturaleţe mai multe discipline de studiu: de la egalitatea algebrică şi identitatea geometrică 

în matematică, la egalitatea cantitativă şi teoria relativităţii în fizică şi de la 

egalitatea-ecbilibru în estetică până la egalitatea-echitate pe tărâmul ştiinţelor sociale. 

Egalitatea rămâne cea mai naturală, dar şi cea mai himerică dintre noţiunile cu care 

operează ştiinţele sociale normative. În domeniul dreptului, „standardul” numit egalitate 

constituie, fără îndoială, unul dintre cele mai vaste şi complexe principii ale dreptului pozitiv. 

El exprimă în acelaşi timp dorinţa individuală a fiecărui subiect de drept de a fi tratat cel puţin 

la fel de bine ca cel mai bine tratat, precum şi o concepţie politică a dreptăţii sociale. 

Însuşi conceptul de standard pune unele probleme ne-juriştilor, dar mai ales juriştilor, 

pentru că nu poate fi cuantificat şi nici măcar definit cu precizie. Totuşi ştiinţa juridică a reuşit 

să cristalizeze un principiu al egalităţii operant şi eficient, în ciuda caracterului său extrem de 

general. Senzaţia de vag şi incertitudine, ce s-ar putea degaja la o primă observare a egalităţii, 

este însă nejustificată. 

Dacă dreptul reprezintă matematica ştiinţelor sociale, principiul egalităţii constituie 

instrumentul său cel mai exact, care se pretează chiar la o modelare pe baza logicii formale fără 

a pierde întreaga sa bogăţie semantică şi normativă. Aceste trăsături au făcut ca egalitatea să fie 

unul dintre standardele normative tot mai des invocate şi aplicate. 
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Toate acestea constituie suficiente motive pentru ca studierea principiului egalităţii să 

reprezinte un interes aparte pentru orice specialist în domeniul dreptului şi să facă peren actuale 

cercetările iterative care îi sunt consacrate, atât în dreptul românesc, cât şi în cel străin. Pentru 

că, fără îndoială, analiza egalităţii merită a fi realizată nu doar în cadrele strâmte ale unui singur 

sistem normativ; dimpotrivă, ea se îmbogăţeşte semnificativ prin utilizarea metodei 

comparatiste. „Dreptul comparat reprezintă în primul rând lupta împotriva prejudecăţilor şi a 

ideilor false.”
1
 

Realitatea juridică denumită în general egalitate nu este aceeaşi în toate sistemele de 

drept, insă unele trăsături comune tuturor acestor modele pot fi remarcate, iar circulaţia ideilor 

nu poate fi decât benefică. 

Cercetarea înfăţişată astăzi publicului larg de domnul Nicolae Pavel este îmbogăţită însă 

şi cu o analiză a conceptului de discriminare; în fapt, nediscriminarea constituie „miezul" 

întregii lucrări. Din punct de vedere etimologic, „a discrimina” înseamnă a face distincţie între 

obiecte, a stabili între ele o separaţie, o diferenţiere plecând de la trăsăturile lor distinctive. 

Astăzi, cuvântul discriminare este încărcat cu o conotaţie negativă: a discrimina, în limbajul 

obişnuit, nu mai înseamnă pur şi simplu a separa, ci a separa ierarhizând, tratând mai rău 

tocmai pe cei ce vor fi identificaţi drept victime ale unei discriminări. Prin urmare, 

discriminarea se defineşte nu doar prin simpla referire la diferenţă, ci constă în diferenţa sau 

distincţia interzisă, interzisă deoarece este nelegitimă, nelegitimă deoarece este arbitrară. 

Într-o viziune largă, egalitatea poate fi asimilata cu nediscriminarea. Totuşi, nu trebuie să 

înţelegem discriminarea doar ca pe opusul egalităţii: cele două noţiuni pot fi concepute şi 

într-un raport de complementaritate. Totul depinde de definiţia pe care o dăm conceptelor. Fie 

şi numai simpla asociere mentală a acestor două noţiuni poate să determine şi concluzii puţin 

mai elaborate. Astfel, nediscriminarea pare mai degrabă o formă perfecţionată şi mai realistă a 

egalităţii. 

O concepţie strictă asupra egalităţii presupune că numai ceea ce este în mod expres 

interzis ca discriminare este contrar egalităţii, în rest egalitatea este presupusă. Astfel, pot 

exista distincţii menţionate în plan normativ ca discriminări şi care, pe cale de consecinţă, 

devin interzise, după cum pot exista discriminări de care trebuie să se ţină seama şi în funcţie de 

care se vor face diferenţieri în reglementare. 

 

 

 

 

                                            
1
 R. David. Le droit comparé, droits d'hier, droits de demain, 1982, p. 7. 



EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR Şl NEDISCRIMINAREA                                                                     5 

 

 

Egalitatea nu se mai defineşte deci prin raportare la noţiunea opusă de discriminare, ci 

prin raportare la noţiunea complementară de diferenţă, pe care ajunge chiar să o înglobeze. Din 

această perspectivă, egalitatea nu mai este sinonimă cu uniformitatea, ci se apropie tot mai mult 

de cea de proporţionalitate. 

Diversitatea situaţiilor concrete trebuie să fie reflectată în norma juridică, ce trebuie să se 

adapteze diferitelor circumstanţe fără a realiza discriminări. Acest delicat echilibru între 

egalitate şi nediscriminare, noţiuni strâns împletite, dar care nu pot fi confundate, const ituie 

„firul roşu al Ariadnei" în prezenta lucrare. 

Cercetarea este însoţită de un număr semnificativ de anexe, de la prezentarea câtorva 

dintre principalele acte normative incidente în materia egalităţii şi a nediscriminării, la 

instructive tabele care ilustrează evoluţia istorică a reglementarilor constituţionale române în 

acest domeniu sau comparaţii între documente internaţionale relevante, până la extrase de 

jurisprudenţă a Curţii Constituţionale a României sau a Curţii Europene a Drepturilor Omului.  

Ştiinţa dreptului fiind prin excelenţă de ordin social, orice text normativ nu poate fi pe 

deplin înţeles decât dacă se au în vedere dinamica sa şi efectele pe care el le determină în 

practică. În acest context, elementul timp devine important şi aducerea la zi a oricărei cercetări 

în acest domeniu dobândeşte o importanta capitală; aceasta este una dintre marile realizări ale 

prezentei lucrări. Studiul egalităţii şi al nediscriminării întreprins de domnul Nicolae PAVEL 

beneficiază de o largă analiză a numeroase cazuri de speţă şi îmbină toate aceste elemente cu 

metoda comparatistă. Sperăm ca cititorii să se lase tentaţi de lectură şi să parcurgă cu interes şi 

plăcere cele mai bine de 200 de pagini ale lucrării. 

martie 2009 

Simina Elena TĂNĂSESCU

 

 

 



 

 

 

Titlul I 

Consideraţii teoretice generale privind 

egalitatea în drepturi a cetăţenilor 

şi nediscriminarea 

C a p i t o l u l  I  

EXPLICAREA CORELAŢIILOR DINTRE 

EGALITATEA ÎN DREPTURI ŞI NEDISCRIMINARE 

 

Secţiunea I 

Noţiunea de egalitate în drepturi 

§1. Surse doctrinare şi legislative privind egalitatea în  

 drepturi 

Ideea de egalitate a parcurs un drum greu şi sinuos presărat cu o serie de lupte 

îndelungate şi de sacrificii pentru a ajunge la forma pe care o cunoaştem astăzi. În toate 

epocile, societăţile au definit, implicit sau explicit, în termeni juridici sau nejuridici, 

drepturile şi obligaţiile membrilor acestora, precum şi restrângerile impuse pentru 

menţinerea ordinii sociale. În acest sens, ni se pare perfect valabilă aprecierea că: „Istoria 

drepturilor omului se confundă cu istoria oamenilor”
1
. 

Un prim document al Antichităţii prin care se încearcă o codificare a conduitei 

oamenilor este codul lui Hammurabi. Cele 282 de articole ale sale conţin norme cu caracter  

 

 

                                            
1
 K. Mbaye, Les droits de l'homme et des peuples, Edition A. Pedone, Paris, 1991, p. 1119; 



 

 

juridic, religios sau moral. Reglementările cuprinse în acest cod încearcă să stabilească 

un sistem din care arbitrariul să fie exclus. Deşi nu se referă în mod explicit la ideea de 

egalitate, Codul lui Hammurabi este dominat de ideea dreptăţii, considerată ca lege a firii, ea 

nu este aceeaşi pentru toţi oamenii - le aparţine acestora, mai mult sau mai puţin - numai 

datorită faptului că sunt oameni.
1
 Astfel, „legiuitorul din Babilon statuează faptul că Legea 

trebuie să aducă binele poporului, trebuie să oprească pe cel tare de a vătăma pe cel 

slab”
2
. 

Un aspect al egalităţii îl reprezintă „egalitatea în faţa legilor”
3
, pe care „legiştii” care 

au pus bazele teoriei statului în China antică doreau să-l impună în societatea chineză. 

Dreptul islamic nu admite egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul. În concepţia 

tradiţionalistă, această inegalitate în drepturi corespunde unei inegalităţi în îndatoriri, 

motivându-se că „Dumnezeu a dorit ca egalitatea să ia forma unei inegalităţi în drepturi 

şi în îndatoriri”.
4
 Referindu-se la islam şi la drepturile omului, unii autori reţin că 

„inegalitatea în drepturi între bărbat şi femeie trebuie prezentată ca fiind o inegalitate în 

îndatoriri, deci o formă de egalitate"
5
. Ideea de egalitate o regăsim şi în gândirea filozofică 

greacă. Numele lui Platon este adesea asociat teoriei Cetăţii ideale „în care egalitatea se 

traduce prin acordarea de pământuri egale lucrătorilor şi stabilirea unei comunităţi 

depline asupra bunurilor, femeilor şi copiilor pentru războinici şi filozofi”.
6
 

Platon a fost combătut de Aristotel. Din punct de vedere social, afirma Aristotel, 

„egalitatea trebuie să fie relativă şi să ţină seama de capacităţile diferite ale indivizilor."
7
 

În acest sens, autorul dă următorul exemplu: „nu încredinţezi un flaut nici celui mai înalt, 

nici celui mai puternic". Între democraţie şi oligarhie, Aristotel preferă regimul mixt, care 

face apel, pe de o parte, la egalitatea numerică, şi pe de altă parte, la egalitatea după 

merit.
8
 Aristotel a explicat amănunţit că sclavia este admisibilă atâta timp cât există fiinţe 

umane care în mod natural au nevoie să fie supuse autorităţii altuia. Nici chiar Aristotel nu 

era pe deplin convins de cele scrise, deoarece în alt pasaj susţine că unii sclavi au corpuri de 

oameni liberi, iar unii oameni liberi au sullete de sclavi. 

                                            
1
 Vladimir Hanga, Mari legiuitori ai lumii. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Bucureşti, 1977. p. 27 şi urm. 

2 Nicolae Popa. Teoria generală a dreptului. Editura Actami. Bucureşti. 1996, p. 58. 
3
 Jaques Gernet, Lumea Chineză, Editura Meridiane, vol. II, Bucureşti. 1985, p. 129: „Legea nu permite nicio încălcare şi nicio 

restricţie - nimeni nu i se poate sustrage -, oamenii fiind supuşi legii şi nu legea oamenilor". 
4
 Gerard Conac. Abdelfathah Amor. Islam et droits de l'homme. Edition Economica, Paris. 1994, p. 54. Se întreabă autorul: ..Nu am putea, 

în măsura în care scopul este egalitatea, să creştem îndatoririle femeilor şi să stabilim echilibrul? Această soluţie este în  optica tradiţionalistă de 

neacceptat, deoarece Dumnezeu a dorit ca egalitatea să ia forma unei inegalităţi a drepturilor şi a îndatoririlor şi nu o alta”. 
5
 loan Muraru. Drept constituţional și instituţii politice. Editura Actami. Bucureşti, 1997, p. 258. 

6
 Platon. Republica (Statul) traducere de V. Bichigean, vol. I. Bucureşti, Tipografia D.C. lonescu, 1923, p. 190 şi urm  

7
 Aristote. La politique, Edition Librairie philosophique J. Vrin, Paris. 1970, p. 100 et suiv. 

8
 Aristote. La politique. op cit., p. 101: „egalitatea numerică reprezintă ceea ce este identic şi egal în număr şi în mărime, iar egalitatea 

după merit ceea ce este egal în proporţie”. 



 

 

Susţinând ideea egalităţii după merit, într-o altă lucrare a sa. Aristotel se referă la 

„justiţia distributivă, care nu coincide cu principiul dreptăţii deoarece împărţirea 

drepturilor se face după scara de valori recunoscută în fiecare cetate. Astfel, egalitatea este o 

egalitate de valoare a fiecăruia şi nu o egalitate între elemente de valori diferite."
1
 Ideea 

de egalitate a fost preluată şi dezvoltată de şcoala dreptului natural şi de teoria contractului 

social. Concepţia lui Th. Hobbes despre egalitate se opune celei a lui Aristotel. care 

considera sociabilitatea ca trăsătură naturală a omului. Pentru Hobbes, principiul major al 

dreptului natural este „dreptul natural, de conservare a propriei fiinţe”. În temeiul acestui 

drept, natura dă dreptul tuturor oamenilor să dobândească în mod egal tot ceea ce îi 

înconjoară.
2
 

John Locke, un alt reprezentant al şcolii dreptului natural şi al teoriei contractului 

social, contribuise la emanciparea individului prin plasarea dreptului natural deasupra 

dreptului pozitiv, care nu il poate modifica. Locke susţine că omul este, „prin natura sa, liber, 

egal şi independent”.
3
 

Spre deosebire de Hobbes, Montesquieu scrie că starea naturală a omului nu este o 

stare de război, ci una de pace, dominată de nevoia omului de a-şi procura hrană şi de a trăi in 

societate. 

Odată cu constituirea societăţii, „omul pierde egalitatea şi începe starea de război, 

care conduce la necesitatea apariţiei dreptului ginţilor şi a dreptului civil".
4
 

În secolul al XVIII-lea. Jean J. Rousseau concepe şi justifică suveranitatea poporului 

ca „voinţă generală”, pe de o parte, şi, pe de altă parte, libertatea şi egalitatea ca inalienabile 

tuturor oamenilor.
5
 

 

 

 

                                            
1
 Aristotel. Etica nicomahică. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Bucureşti. 1988, p. 110 şi urm. „Egalul presupune existenţa a cel puţin 

doi termeni, iar ceea ce este drept implică în mod necesar cel puţin patru termeni: două sunt persoanele pentru care el este drept şi două, de 

asemenea, obiectele în care rezidă. Aceeaşi egalitate va trebui să existe atât pentru persoane, cât şi pentru lucruri, pentru  că acelaşi raport care există 

între lucruri trebuie să existe şi între persoane; dacă între persoane nu există egalitate, ele nu vor deţine părţi egale.” Aici işi au sursa disputele şi 

incriminările, când cei ce sunt egali nu au sau nu primesc părţi egale sau când „persoane inegale au sau primesc părţi egale". 
2 Thomas Hobbes. citat din Leviathan (1651 ), apud Jay Shafritz. Dicfionary of American Governement and Politics, The Dorsey Press, 

Chicago. U.S.A., 1988, p. 265: „natura dă dreptul tuturor oamenilor să dobândească în mod egal, tot ceea ce îi înconjoară, existând «un drept al 

tuturor pentru toate» (jus omnia in omnium), care face ca starea naturală a oamenilor să se caracterizeze prin «războiul tuturor contra tuturor» 

(bellum omnius contra omnes). În concepţia autorului, stare caracteristică omenirii pe treptele primitive" 
3
 John Locke. Deuxieme traite du gouvernement. Edition. Librairie philosophique J. Vrin. Chap. V. Paris, 1967,p. 91. 

4 Charles L. Montesquieu. Despre spiritul legilor. Editura ştiinţifică, vol. I. Bucureşti, 1964. p. 16: „Odată cu constituirea societăţii, omul 

pierde egalitatea şi începe starea de război, care duce la necesitatea stabilirii dreptului ginţilor, a dreptului public, care reglementează raporturile 

dintre guvernanţi şi guvernaţi şi a dreptului civil, care reglementează raporturile dintre oamenii din aceeaşi ţară". 
5 Charles L. Montesquieu. Despre spiritul legilor. Editura ştiinţifică, vol. I. Bucureşti, 1964. p. 16: „Odată cu constituirea societăţii, omul 

pierde egalitatea şi începe starea de război, care duce la necesitatea stabilirii dreptului ginţilor, a dreptului public, care reglementează raporturile 

dintre guvernanţi şi guvernaţi şi a dreptului civil, care reglementează raporturile dintre oamenii din aceeaşi ţară".  

 



 

Referindu-se la contractul social, J.J. Rousseau afirmă că „acest pact fundamental 

intervenit între membrii societăţii nu distruge egalitatea naturală, ci o înlocuieşte printr-o 

egalitate morală şi legitimă, astfel încât inegalitatea fizică sau mentală dintre oameni lăsată 

de natură este transformată într-o egalitate prin care oamenii, chiar dacă sunt inegali fizic 

sau mental, devin egali prin convenţie şi drept"
1
. 

Într-o altă operă fundamentală, J.J. Rousseau se emoţionează pentru comunitatea 

primitivă, pentru autonomia în care oamenii trăiesc în bună armonie şi îşi găsesc fericirea 

prin contactul cu natura în munca dură, dar satisfăcătoare prin simplitatea vieţii lor, iar toate 

problemele sociale din ziua de astăzi le leagă de proprietatea privată, care generează 

inegalitatea socială.
2
  

În continuare, ne propunem să supunem analizei documentele româneşti cu caracter 

constituţional care cuprind în mod explicit noţiunea de egalitate. 

Astfel, programul revoluţiei de la 1821 din Ţara Românească cuprinde principiile 

sintetizate de deviza revoluţiei franceze: „libertate, egalitate, fraternitate", care au fost 

transpuse în sintagma „desfiinţarea privilegiilor boiereşti, dreptate şi slobozenie”
3
. 

La 13 septembrie 1822, în Moldova, se elaborează un proiect de Constituţie 

cuprinzând 77 de articole în care se găsesc principiile de libertate şi de egalitate. Acest 

proiect de Constituţie se numeşte „Constituţia cărvunarilor"
4
 şi reprezintă primul document 

care reglementează în mod explicit un sistem de drepturi şi libertăţi ale omului şi 

cetăţeanului. Acest document receptează ideile şi principiile Declaraţiei franceze a 

drepturilor omului şi cetăţeanului de la 1789. Printre drepturile şi libertăţile receptate 

reţinem: egalitatea în drepturi, egalitatea în faţa legii, accesul liber la funcţiile publice pe 

bază de merit şi desfiinţarea funcţiilor ereditare. Deşi proiectul este criticabil, deoarece 

menţine privilegii pentru boieri, el consacră principiul egalităţii tuturor boierilor, dar cu 

menţinerea robiei, reglementând unele aspecte ale situaţiei robilor boiereşti şi domneşti. 

                                            
1
 Ibidem, p. 100, 

2 Jean J. Rousseau. Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni, traducere de S. Antoniu. Editura ştiinţifică. 

Bucureşti. 1958. p. 101: ..Consideră starea iniţială a omenirii ca pe o adevărată tinereţe a lumii. în care oamenii erau buni  şi fericiţi, bucurându-se 

de deplină libertate şi egalitate. Toate problemele sociale sunt legate de proprietatea privată, care generează inegalitate socială.” 
3 Dumitru Berindei. Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Revista de istorie nr. 5/1980. p. 823. 
4 D.V. Barnovski. Originile democraţiei române. Cărvunarii. Constituţia Moldovei de la 1822. laşi. 1922, p. 129. 

 



 

Programele şi principiile cu caracter constituţional ale revoluţiei de la 1848 din ţările 

româneşti au avut un caracter unitar dat de obiectivele fundamentale comune, dar în ceea ce 

priveşte principiile aplicabile drepturilor omului se constată unele nuanţări. 

Proclamaţia de la Iaşi din anul 1848 sau Dorinţele partidei naţionale din Moldova
1
 

cuprinde ideile politice redactate de Mihail kogălnieeanu în 36 de articole, care s-au înscris în 

curentul general european şi care proclamau în domeniul drepturilor omului: la art.2, egalitatea 

civilă şi politică a tuturor cetăţenilor; la art. 14, instrucţia egală şi gratuită tuturor 

cetăţenilor: la art. 26, drepturi politice egale tuturot românilor de orice confesiune: la art. 27, 

emanciparea israeliţilor. 

Proclamaţia de la Islaz
2
 din anul 1848 cuprinde dezideratele revoluţionarilor din Ţara 

Românească, formulate în 22 de puncte pe baza cărora urma să fie elaborată o Constituţie de 

către Adunarea Constituantă prevăzută la punctul 22. Dintre principiile referitoare la drepturile 

omului reţinem: la punctul 2: egalitatea drepturilor politice, la punctul 13: emanciparea 

clăcaşilor, ce se fac proprietari prin despăgubire, la punctul 16: instrucţie egală şi întreagă 

pentru tot românul de ambele sexe, la punctul 21: emanciparea israeliţilor şi drepturi politice 

pentru orice compatrioţi de altă credinţă. 

Programul adunării de la Blaj
3
 prezentat de Avram lancu a avut mai mult un caracter 

naţional. Programul era structurat pe patru mari puncte, dintre care menţionăm conţinutul 

punctului trei care prevedea că: „naţiunea română se proclamă parte întregitoare a Transilvaniei 

pe temeiul libertăţii egale". 

De asemenea, programul mai cuprindea revendicări de ordin economico-social, dintre 

care menţionăm: desfiinţarea iobăgiei, desfiinţarea dijmelor, repartizarea echitabilă a 

sarcinilor publice prin impunerea impozitului proporţional etc. 

În doctrina constituţională românească, noţiunea de egalitate o găsim abordată începând 

cu Constantin Stere, primul profesor al Cursului de Drept constituţional la Facultatea de Drept 

din laşi din anul 1919. Referindu-se la Constituţia română din 1866, acesta clasifică drepturile  

 

 

 

 

                                            
1 Ştefan Paseu şi colaboratorii. Istoria României. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1978. p. 182: Proclamaţia de la laşi sau 

dorinţele partidei naţionale din Moldova, text integral, apud P. Negulescu, G. Alexianu. Tratat de drept public, vol I. Editura Casa Școalelor, 

1942, pp. 206-207. 

2 Vladimir Hanga. Proclamaţiei de la Islaz (1848) declaraţie a drepturilor omului şi cetăţeanului -,  Revista Română de Drept nr. 4, 

1968, pp. 46-48; Proclamaţia de la Islaz din 9 iunie 1948, text integral, apud P. Negulescu, G. Alexianu Tratai de drept public. Editura Casa 

Şcoalelor. vol. I. Bucureşti. 1942. pp. 204-205. 

3 Silvia Dragoinir. Avram lancu. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1965. pp. 56-58. 

 



 

individuale în două categorii: egalitatea juridică şi libertăţile individuale.
1
 După opinia 

autorului, drepturile individuale privesc atât interesele materiale ale individului, cât şi 

interesele morale ale acestuia. Afirmând că „egalitatea perfectă între indivizi este o utopie, că 

natura nu cunoaşte egalitatea, că oamenii nu se nasc de la natură egali, precizează 

egalitatea juridică, recunoaşte tuturor membrilor statului să lupte în viaţa socială pentru 

interese materiale, fară a fi îngrădiţi de inegalităţi"
2
. În concepţia autorului, „egalitatea 

juridică presupune egalitatea de drepturi, adică egalitatea juridică în faţa legii sau 

egalitatea de capacitate de drept, care, chiar dacă nu poate şterge nici inegalităţile naturale şi 

nici inegalităţile de ordine socială, dezlănţuie mai multă energie individuală prin eliminarea 

îngrădirilor sociale artificiale"
3
. 

Pe de altă parte, susţine autorul, „gradul de civilizaţie, măsura de propăşire a unui stat, se 

poate măsura după gradul de egalitate juridică, după gradul de egalitate de drepturi care 

există într-un stat 
4
. 

C. Dissescu, primul profesoral Cursului de Drept constituţional la Facultatea de Drept din 

Bucureşti, 1915, abordează egalitatea prin raportare la diversitatea care există în natură. În 

natura care ne înconjoară", vedem că totul pare contrariu egalităţii, omul nu vede în preajma 

sa decât diversitatea, chiar în semenii noştri" 
5
. 

Pentru a obţine „egalitatea de fapt, va trebui să fie distrusă cu totul egalitatea de drept. 

În aceste condiţii, Statul trebuie să alcătuiască legi în armonie cu aceste deosebiri naturale sau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Constantin Stere. Drept constituţional, stenografiat de A. Anastasia, Universitatea din iaşi. 1910. p. 453. 

2
 Ibidem. p. 454: „oamenii nu se nasc de la natură egali: unul este mai inteligent, altul mai slab din punct de vedere intelectual, unul mai 

puternic, altul mai becisnic, unul mai frumos, altul mai urât şi tot aşa natura nu cunoaşte egalitatea intre ființele omeneşti." 
3
 Ibidem, pp.546-547. 

4 Constantin Stere, Drept Constituțional, stenografiat de A. Anastasiu, Universitatea din Iaşi, 1910. pp. 560-561. 
5
 Constantin Dissescu. Dreptul Constituționial, Editura librăriei SOCEC & Co. Societate anonimă. Bucureşti, 1915, . p. 447. „Ceea ce 

ne impresionează mai mult nu este asemănarea, identitatea, ei tocmai varietatea fizică şi morală, punctele care ne diferenţiază. Varietatea pe 

care o vedem în natură nu este rezultatul unei neprevederi, ci dimpotrivă, ea alcătuieşte ceea ce numim aimonia universală." 
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câştigate“
1
. 

Noţiunea de egalitate utilizată de C. Dissescu se referă la Statutul dezvoltător al 

Convenţiei de la Paris din anul 1858 şi la Constituţia României din 1858. În acest sens, autorul 

foloseşte noţiunea de „egalitate de drept", pe care o defineşte ca „egalitatea în libertate, 

adică dreptul tuturor de a se conserva, perfecţiona şi de a invoca protecţiunea legi lor"
2
. 

În continuare, autorul precizează că „egalitatea de drept", numită şi „egalitatea civilă", 

reprezintă „egalitatea în libertate" sau, mai bine zis, „dreptul comun".
3
 

Paul Negulescu susţine că „egalitatea constă numai în proporţionalitate, care admite o 

egalitate fundamentală de drepturi, dar care îmbracă raporturi variabile".
4
 

Paul Negulescu şi George Alexianu analizează aspecte ale egalităţii cu referire la 

Constituţiile române din anii 1866, 1923 şi 1938. Autorii denumesc drepturile şi libertăţile 

garantate de Constituţie drepturi publice sau libertăţi civile. 

În consecinţă, folosesc noţiunea de „egalitate de drept” sau „egalitate civilă". Pentru 

stabilirea conceptelor enumerate mai sus, sunt date următoarele definiţii: „Egalitatea civilă 

trebuie concepută ca o egalitate de drept, nu ca o egalitate de fapt. Egalitatea de drept este 

egalitatea în faţa legii.”
5
 

Noţiunea de egalitate în drepturi a cetăţenilor este abordată şi dezvoltată de asemenea 

de loan Muraru prin raportare la dispoziţiile Titlului III al Constituţiei României din 1965. 

Autorul defineşte egalitatea în drepturi a cetăţenilor astfel: „dreptul pe care-l au cetățenii 

români, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex sau religie, de a se folosi în mod egal de 

toate drepturile prevăzute în Constituţie şi legi, de a participa în egală măsură, la viaţa 

politică, economică, socială şi culturală, fără niciun fel de discriminare, de a fi trataţi în 

condiţii egale atât de către organele statului, cât şi de către ceilalţi cetăţeni.
6
  

 

                                            
1
 Ibidem, p 448: „Nivelarea tuturor în ordinea fizică prin Patul lui Procust e o halucinaţiune atroce, iar a dori să realizezi egalitatea 

morală şi intelectuală, să uniformizezi inteligenţele, voinţele şi sentimentele, ar fi să sugrumi libertatea, căci neputând ridica pe cei interiori la 

nivelul celor de sus, ar trebui să iei mersul contrariu, să împiedici manifestarea oricărei forţe şi inteligenţe superioare."  
2
 Ibidem,. p. 449: „Prin egalitatea de drept nu înţelegem egalitatea de fapt a oamenilor, înţelegem numai egalitatea în libertate, adică 

dreptul tuturor de a se conserva, perfecţiona şi de a invoca protecţiunea legilor." 
3 Ibidem. p. 450. 
4
 Paul Negulescu, Curs de Drept Constituţional Roman. Editat de Alex. Th. Doicescu. Bucureşti. 1927, p. 516. Autorul continuă: 

„natura nu admite egalitatea, pentru că diferenţele fizice între oameni sunt prea mari şi este incontestabil că nu putem să violăm natura. 

Încercarea de a face o nivelare a omenirii ar duce la o împiedicare completă a mersului vieţii în societate. Nu se poate concepe ca oameni dotaţi 

cu inteligenţă şi calităţi superioare să fie trataţi la fel cu aceia care sunt lipsiţi de inteligenţă." 
5
 Paul Negulescu, George Alexianu. Tratat de drept public. Editura Casa Școalelor, vol. II. Bucureşti. 1942. p. 255. Autorul continuă: 

„această situaţie trebuie menţinută şi azi când societatea civilă, deşi a suprimat libertatea absolută a indivizilor, a menţinut egalitatea. Scopul 

însuşi al societăţii era tocmai să salveze această egalitate." 
6
 loan Muraru. Drept constituţional și instituţii politice. Tipografia Universitătii Bucureşti. 1987pp. 221-222. Autorul continuă: 

„privită în acest context constituţional, egalitatea în drepturi a cetăţenilor trebuie studiata sub cele două aspecte fundamentale ale sale și anume: 

a)egalitatea în drepturi fără deosebire de naționalitate, rasă sau religie și b) egaliatetea în drepturi a femeii cu bărbatul”. 

 



 

 

Acelaşi autor, receptând dispoziţiile Titlurilor I şi II ale Constituţiei României din 1991, 

defineşte egalitatea în drepturi a cetăţenilor ca „principiu constituţional potrivit căruia 

cetăţenii români, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 

opinie sau apartenenţă politică, avere sau origine socială, se pot folosi în mod egal de toate 

drepturile prevăzute în Constituţie şi legi, pot participa în egală măsură la viaţa politică, 

economică, socială şi culturală, fără privilegii şi fără discriminări, sunt trataţi în mod egal 

atât de către autorităţile publice, cât şi de către ceilalţi cetăţeni."
1
 

Ion Deleanu, referindu-se la conţinutul normativ al Titlului III al Constituţiei române din 

anul 1965 care are ca obiect consacrarea şi reglementarea drepturilor şi îndatoririlor 

fundamentale ale cetăţenilor, ţinând seama de scopul urmărit prin reglementarea acestor 

drepturi, propune clasificarea acestora în cinci categorii.
2
 A cincea categorie o reprezintă 

„egalitatea în drepturi" care, înseamnă drepturi egale pentru toţi cetăţenii şi în toate domeniile 

vieţii economice, politice, juridice, sociale şi culturale, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex 

sau religie" 
3
. 

În continuare, autorul consideră că „egalitatea în drepturi a cetăţenilor se constituie ca o 

categorie juridică cu valoare constituţională şi ca o realitate social-economică şi politică cu un 

conţinut şi o sferă de cuprindere foarte largă”
4
. 

Egalitatea în drepturi a cetăţenilor poate fi examinată, sub aspectul structurii ei 

orizontale, „ca egalitate între cetăţeni indiferent de naţionalitate, rasă sau religie şi ca 

egalitate între sexe”
5
. 

 Receptând conţinutul normativ al titlului III al Constituţiei României din 1965, acelaşi 

autor menţionează că „principiul egalităţii în drepturi, astfel cum el este formulat în legea 

noastră fundamentală, dă expresie faptului că egalitatea priveşte pe toţi cetăţenii fără niciun 

fel de discriminare, că ea se răsfrânge asupra tuturor drepturilor subiective ale acestora, că 

egalitatea guvernează toate domeniile activităţii social-economice, politice, juridice şi 

culturale, că ea este deplin asigurată prin cuprinzătoare şi temeinice garanţii materiale şi 

juridice”
6
 

                                            
1
 Ibidem. p.196, Autorul continuă: ..dacă examinăm conţinutul acestui principiu, putem identifica trei aspecte şi anume: a) egalitatea în 

drepturi a femeilor cu bărbaţii: b) egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, avere sau origine 

socială; c) egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără deosebire de religie, opinie sau apartenenţă politică." 
2
 Ion Deleanu. Drept constituţional - tratat elementar. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1980. p. 268 

 a) drepturile social-economiee; b) drepturile politice: c) drepturile social-politice: d) inviolabilităţilc: e) egalitatea in drepturi,". 
3 Ibidem. p. 268 
4 Ibidem. p. 293. 
5 Ibidem. p. 294 
6 Ibidem. p. 293 
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Un alt autor
1
 defineşte noţiunea de egalitate în drepturi, receptând tot conţinutul 

normativ al Constituţiei României din 1965, astfel : „prin egalitate în drepturi se înţelege 

dreptul cetăţeanului de a avea şi exercita în mod egal toate drepturile prevăzute în Constituţie 

sau în alte legi, dreptul să participe în egală măsură la viaţa politică, economică, socială şi 

culturală, fără niciun fel de discriminare, precum şi dreptul de a fi tratat, atât de organele 

statului cât şi de către ceilalţi cetăţeni,  în condiţii egale”. 

Având în vedere dispoziţiile Constituţiei României din 1991, Tudor Drăganu consideră 

că egalitatea în drepturi trebuie privită ca o categorie distinctă de drepturile fundamentale 

cetăţeneşti, întrucât nu are un obiect specific ca acestea, obiectul ei constituindu-l toate 

drepturile garantate de Constituţie şi de legi, a căror aplicare în condiţii identice pentru toţi 

cetăţenii o asigură.
2
 

Pe de altă parte, „această egalitate include toate domeniile în care persoana îşi poate 

desfăşura activitatea, indiferent dacă ele interesează viața economică, politică, juridică, socială 

sau culturală".
3
 

În continuare, ne propunem să identificăm normele de referinţă privind egalitatea în 

drepturi aşa cum au fost ele receptate în Constituţiile române şi să analizăm evoluţia în timp a 

elementelor componente ale acestora. 

Astfel, Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris din anul 1858 nu conţine nicio 

normă de referinţă privind egalitatea. 

Constituţia României din 1866 conţine o singură normă de referinţă privind egalitatea în 

cuprinsul art. 10 alin. (1) care proclamă „egalitatea înaintea legii pentru toţi românii". 

Această normă de referinţă este preluată în conţinutul Constituţiilor române din anul 

1923 art. 8 alin. (3): din anul 1938 art. 5 alin. (1); din anul 1948. art. 16; dispare din conţinutul 

normativ al Constituţiilor române din anii 1952 şi 1965, urmând a fi înscrisă în Constituţia 

României din anul 1991 în art. 16 alin. (1). 

În Constituţia României din anul 1923 este înscrisă norma de referinţă potrivit căreia 

„drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalităţi a celor două sexe" [art. 6 

alin. (3)). Aceasta dispare din conţinutul normativ al Constituţiei României din anul 1938, este 

                                            

1 Nistor Prisca, Drept Constitușional. Tipografia Universității din București, 1974, pp. 243-244. În continuare autorul mai precizează că: 

„prin acordarea și garantarea egalității în drepturi fără deosebire de naționaliate și garantarea egalității ăn drepturi a femeii cu bărbatul, statul, a rezolvat 

două mari probleme: problema națională și problema socială a femeii.” 
2 Tudor Drăganu, Drept constituțional și innstituții politice, Editura S.C. Tipomor S.A. Târgu-Mureş, vol. I, Târgu Mureş, 1993, p. 125. 

Autorul continuă: „Astfel, egalitatea în drepturi nu este altceva decât garanţia că cetăţenii vor putea să-și exercite toate drepturile prevăzute de 

Constituţie, de legi şi alte acte normative fără distincţie de naţionalitate, rasă, religie, grad de cultură sau profesiune." 
3 Ibidem. p. 146. Autorul continuă: „În toate aceste domenii, nici prin legi sau alte acte normative, nici prin acte de aplicare a normelor 

juridice, nu se poate face vreo discriminare între cetățeni, care trebuie, în condiții identice, tratați în mod identic.”  

 

 



 

preluată în conţinutul normativ al Constituţiei României din 1948 sub forma: „egalitatea în 

drepturi a femeii cu bărbatul în toate domeniile vieţii de stat. [art. 21 alin. (1)], este 

menţinută cu mici nuanţări în Constituţiile române din 1952, [art. 83 alin. (2)], din 1965 (art. 

23) şi din 1991 [art. 44 alin. (1)] cu următorul conţinut: „egalitatea soţilor în cadrul familiei". 

A treia normă de referinţă privind egalitatea este înscrisă în conţinutul normativ al 

Constituţiei României din 1923. Aceasta proclamă „egala ocrotire a tuturor factorilor de 

producţie" (art. 21) şi dispare din conţinutul normativ al celorlalte Constituţii române. 

A patra normă de referinţă privind egalitatea apare în conţinutul normativ al Constituţiei 

României din 1948 şi consacră „dreptul la salarizare egală a femeii cu bărbatul pentru 

muncă egală" [art. 21, alin. (1)], fiind menţinută, desigur cu mici nuanţări, în cuprinsul 

Constituţiilor române din anii: 1952 [art. 83. alin. (1)] şi 1991 [art. 38. alin. (4). 

Se constată dispariţia acestei norme de referinţă din cuprinsul Constituţiei României din 

1965. 

A cincea normă de referinţă privind egalitatea este înscrisă în conţinutul normativ al 

Constituţiei României din 1952 care proclamă deplina egalitate de drepturi a cetăţenilor în 

toate domeniile vieţii economice, politice şi culturale ” [art. 81, alin. (1)]. Ea se regăseşte 

înscrisă cu mici nuanţări în conţinutul normativ al Constituţiei României din 1965 [art. 17, alin. 

(1)] şi în conţinutul normativ al Constituţiei României din 1991 [art. 16, alin. (1)] sub 

următoarea formulare: „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice fără 

privilegii şi fără discriminări". 

A şasea normă de referinţă privind egalitatea se află înscrisă în conţinutul normativ al 

Constituţiei din anul 1923 şi consacră „egalitatea votului" pentru alegerea deputaţilor (art. 64), 

a senatorilor [art. 68, alin. (1) şi art. 69] şi a membrilor consiliilor judeţene şi comunale ［art 

108, alin. (3)]. 

Norma de referinţă menţionată mai sus lipseşte din conţinutul Constituţiei României din 

1938, fiind înscrisă în conţinutul normativ al Constituţiilor române din 1948 „pentru alegerea 

consiliilor populare (art. 77); din 1952 „pentru alegerea deputaţilor" (art. 93), din 1965 „în  

alegerile pentru Marea Adunare Naţională şi consiliile populare” ［art. 25. alin. (2)］, din 

1991 „pentru alegerea Camerei Deputaților şi a Senatului" [art. 59, alin. (1)] „alegerea 

preşedintelui României" [art. 81. alin. (1)]. Chiar dacă în Constituţia din 1991 nu este înscrisă 

egalitatea votului pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, această normă de 

referinţă se regăseşte înscrisă în Legea nr. 69/1991, Legea administraţiei publice locale (art. 13) 

şi în Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale (art. 2). 

A şaptea normă de referinţă privind egalitatea se află înscrisă numai în conţinutul 
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normativ al Constituţiei României din 1952 şi consacră „egalitatea în drepturi a femeii cu 

bărbatul la muncă, odihnă, asigurare socială şi învăţământ" [art. 83. alin. (2)|. 

Ultimele două norme de referinţă privind egalitatea se găsesc înscrise numai în 

conţinutul normativ al Constituţiei României din 1991 și acestea proclamă „ocrotirea egală a 

proprietăţii private indiferent de titular" ［art. 41, alin. (2)] şi „egalitatea în faţa legii a 

copiilor din afara căsătoriei şi a celor din căsătorie", [art. 44, alin. (2)]. 
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§2. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor în dreptul  

       comparat 

„Tot ceea ce a rămas moştenire posterităţii din tezele şcolii dreptului natural şi al ginţilor 

a fost ideea că, prin însăşi calitatea lor de oameni, indivizii au, oricare ar fi meridianele pe care 

s-au născut şi colectivităţile cărora le-ar aparţine, un număr de drepturi opozabile, inalienabile 

şi imprescriptibile."
1
 

Primele declaraţii de drepturi, chiar dacă erau lipsite de forţă juridică propriu-zisă, 

afirmau principii, considerate de aplicaţie universală, într-un moment când profunde 

discriminări între oameni erau menţinute: sclavia avea o largă răspândire în cele mai multe 

state, cei care nu dispuneau de o anumită avere erau lipsiţi de drepturile electorale, pe 

continentul american indienii nu aveau drepturi cetăţeneşti şi erau alungaţi de pe pământurile 

lor etc. 

Primul document american cu caracter constituţional care foloseşte în mod explicit 

noţiunea de egalitate este Declaraţia de Independenţă a Statelor Nord-Americane, adoptată de 

Congresul Continental la Philadelphia, la data de 4 iulie 1776. 

Textul iniţial al acesteia a fost redactat de Thomas Jefferson. Punctele 3, 4 şi 5 din forma 

iniţială a Declaraţiei stabileau în esenţă următoarele: „Creatorul a tăcut fiinţa umană egală în 

drepturi, egală în faţa justiţiei şi egală în propriii săi ochi. Aceste drepturi cu care a fost 

învestită de către Creator fiecare fiinţă umană sunt inalienabile. Printre cele mai importante şi 

inalienabile drepturi sunt: dreptul la viaţă, dreptul la libertate şi dreptul la căutarea fericirii, fără 

a aduce atingere drepturilor inerente ale altora."
2
 

Modelul lui Th. Jefferson a fost preluat din scrierile lui J. Locke, faţă de care acesta avea 

o deosebită admiraţie.
3
 Conţinutul final al Declaraţiei potrivit căreia „toţi oamenii sunt creaţi  

 

                                            
1 Tudor Drăganu, Drept constituţional și instituţii politice, Universitatea ecologică „Dimitrie Cantemir”, Facltatea de Drept Târgu 

Mureş, vol I. 1993, p. 72. Autorul continuă: „Niciunul dintre filozofii englezi sau francezi însufleţiţi de concepţia acestei  şcoli nu a ajuns să 

formuleze dezideratul ca înseşi adunările constituante ale diferitelor ţări să elaboreze în cursul procesului istoric de plămădire a organizării 

politice rezultată din revoluţiile de la sfârşitul secolului al XVIll-lea, alături de o constituţie sau în cadrul acesteia, şi declaraţii care să proclame 

existenţa unor drepturi fundamentale inerente tuturor oamenilor şi, prin urmare, şi propriilor cetăţeni ."  

2
 W. Cleon Skousen, The making of AMERICA, the substance and meaning ot the Constitution, The National Center for Constituţional 

Studies. Washington D.C., 1986, p. 28: pct. 3: „Se consideră ca un adevăr evident faptul prin care Creatorul a făcut fiinţa umană egală în 

drepturi, egală în faţa justiţiei şi egală în ochii ei (bineînţeles, prerogativele individuale şi circumstanţele personale se modifică în viaţă tot 

timpul), pct. 4: „Aceste drepturi cu care a fost investit de către Creator fiecare individ sunt inalienabile. Ele nu pot fi luate niciodată sau 

încălcate, fără ca cel care le încalcă să nu fie supus judecăţii şi pedepsei Creatorului. O persoană poale avea orice drept, de exemplu cele 

acordate de statul dar cele cu care a fost învestii de Creator sunt inalienabile. Acestea nu pot fi modificate sau suprimate niciodată." pct. 5: 

„Printre cele mai importanţe drepturi inalienabile sunt dreptul la viaţă, dreptul la libertate şi dreptul de a urmări oricând în cursul vieţii căutarea 

fericirii fără a aduce atingere drepturilor inerente ale altora." 

3
 Alfred H. Kelly. Winfred A. Harbison. The American Constitution. Its Origins and Developmet, W. W. Norton & Company Inc., 

New York. 1963, p. 90 şi urm. 



 

egali" prezintă un interes aparte. În conformitate cu teoria dreptului natural, afirmă Jefferson, în 

starea naturală, fiecare om posedă în mod egal anumite drepturi inalienabile: „viaţa, libertatea 

şi căutarea fericirii". Autorul înţelege conţinutul sintagmei „toţi oamenii sunt creaţi egali" ca 

egalitate în faţa legii. Acest concept nu implică egalitatea intelectuală, morală sau 

spirituală. Sintagma lui Jefferson „viaţă, libertate şi căutarea fericirii" a alternat cu expresia 

„viaţă, libertate şi proprietate", preluând în parte triada lui J. Locke.
1
 

Forma finală a Declaraţiei de independenţă a receptat cele trei puncte propuse de Th. 

Jefferson sub forma unui text unic care proclamă: „Considerăm ca evidente prin ele însele 

următoarele adevăruri: toţi oamenii sunt creaţi egali, ei sunt înzestraţi de creator cu anumite 

drepturi inalienabile, printre aceste drepturi se află viaţa, libertatea şi căutarea fericirii".
2
      

În Declaraţie sunt stabilite şi „garanţiile acestor drepturi, care sunt obligaţii în sarcina 

guvernanţilor pentru a le ocroti".
3
 

Declaraţia de independenţă este „primul act de stat în care se proclamă pentru prima oară 

în istorie principiul suveranităţii poporului şi se formulează drepturile inalienabile ale 

omului".
4
 

Deşi Declaraţia de independenţă proclamă că „toţi oamenii sunt creaţi egali", 

Constituţia S.U.A. şi Bill of Riglits nu conţin nicio dispoziţie referitoare la egalitate. 

Amendamentul XIV la Constituţia S.U.A., ratificat in anul 1868,  acordă forţă juridică supremă 

dispoziţiilor din Declaraţia de independenţă, proclamând că „niciun stat nu poate refuza 

vreunei persoane aflate sub jurisdicţia sa protecţia egală a legilor"
5
. Se constată că 

amendamentul a preluat interpretarea dată de Th. Jefferson conţinutului sintagmei „toţi 

oamenii sunt creaţi egali" din cuprinsul Declaraţiei de independenţă. 

Unii autori
6
 consideră că in conţinutul sintagmei „protecţia egală a legilor" sunt 

cuprinse următoarele elemente componente: a) clauză care limitează puterea statului; b) 

clauză care  

 

                                            

1 Ibidem. pp. 90-91: „Ironic, Jefferson recunoaşte că declaraţia proclamă egalitatea şi recunoaşterea unor drepturi 

naturale într-o societate care cunoaşte sclavajul. Jefferson este inconsecvent atunci când susţine că proprietarii de sclavi 

recunosc libertatea ca fiind un drept inalienabil al fiinţei umane, dar întreaga responsabilitate a situaţiei actuale privind  sclavajul o 

transferă Regatului Unit. De asemenea, James Wilson, avocat de Pensilvania. pamflelează cu Jefferson afirmând ca: „Guvernul 

a fost stabilit pentru a creşte fericirea guvernaţilor şi că „fericirea societăţii este prima lege a fiecărui guvern".  
2
 Vezi The Declaration of Independence în: W. Cleon Skousen. The making of AMERICA the substance and meaning of the 

Constitution, ed. cit., p. 781. 
3 Vezi The Declaration of Independence în W. Clean Skousen. The making of AMERICA, the substance and meaning of 

the Constitution, ed. cit., pp. 781-782. „Guvernele sunt stabilite de oameni pentru a garanta aceste drepturi şi justa lor putere 
emană din consimţământul guvernaţilor.” 

4
 Alexandru Vianu. Istoria SUA., Editura ştiinţifică. Bucureşti. 1973. p. 17. 

5
 Vezi The Constitution of  the United States. în W. Cleon Skousen. op cit . 

p. 795. 
6
 Edward S. Corwin. The Constitution and what it means today. Princeton University Press, New Jersey. U.S.A.. 1947 pp. 204-207. 
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nu numai că limitează puterea legislativă, dar constituie şi un principiu director pentru 

legislator; c) clauză obligatorie pentru cei care interpretează şi aplică legea, d) corporaţiile sunt 

declarate a fi „persoane" în înţelesul acestui amendament; e) clauză care interzice să se facă 

vreo deosebire în special pe rasă, culoare, origine naţională în ceea ce priveşte recunoaşterea 

unor drepturi. 

Alţi autori
1
 consideră că dispoziţia citată garantează oricărei persoane (nu numai 

cetăţeni), care domiciliază pe teritoriul unui stat, dreptul la egala protecţie a legilor. 

Referindu-se la rolul celui de al XlV-lea amendament, Michel Hottelier menţionează că 

„din termenii alambicaţi ai acestui amendament rezultă trei probleme esenţiale".
2
 

a) necesitatea pentru Curtea Supremă a S.U.A. de a dispune pentru viitor de un text 

specific îndreptat împotriva autorităţilor Statelor Uniunii pentru a justifica extinderea 

garanţiilor de rang federal şi de a depăşi, de asemenea, cadrul unui federalism strict dual la 

origine. 

b) acest amendament a devenit celebru în mare parte graţie primei părţi care îl compune, 

demonstrând încă o dată că, înainte de adoptarea sa, preocuparea de a limita prerogativele 

Statele Uniunii prin intermediul drepturilor individuale nu a constituit o preocupare majoră; 

c) drepturile de rang federal devin opozabile Statelor Uniunii. 

În temeiul amendamentului XIV la Constituţia S.U.A. care garantează tuturor 

persoanelor „egala protecţie a legilor”. Curtea Supremă a soluţionat în anul 1954 cauza 

Brown v. Board of Education (Consiliul de administraţie al educaţiei). Curtea a decis că Statul 

„impune segregaţia în şcolile publice pe baza rasei, încălcând astfel amendamentul XIV la 

Constituţie, deoarece învăţământul separat în şcoli reprezintă o inegalitate inerentă"
3
. 

Pentru încălcarea dispoziţiilor amendamentului XIV au fost stabilite sancţiuni de drept 

civil sau penal.  

Astfel, The Civil Rights Act of 1871
4
 (Legea drepturilor civile din anul 1871) acordă  

 

                                            
1
 W. Cleon Skousen. op cit., p. 72.3: „Curţile federale au dezvoltat o doctrină numită «substantive due process» (elementele de bază 

ale procesului), fondată pe teoria «egalei protecţii a legii», care a fost însuşită de jurisdicţia federală privind aplicarea  în special a «Bill of 

Rights» (Declaraţia drepturilor) de către guvernele statelor federale. De asemenea, în baza acestei teorii, orice dispoziţie din legi care introduce 

o interzicere sau obligaţie referitoare la grupuri sau clase este neeonsti- luţională. De exemplu, dispoziţiile privind excluderea anumitor 

persoane de a se bucura de prevederile legii agrare din 1862 au fost declarate neconstituţionale, pe de altă parte, cerinţa ca toţi votanţii să fie 

capabili să citească nu a fost considerată perimată. Cea mai discutabilă decizie a fost aceea a susţinătorilor impozitelor progresive pe venit. 

Această decizie deposedează o persoană de anumite sume de bani rezultate din dreptul de proprietate, pe drept rezultate din a cumulări 

provenind de pe o proprietate a acestora şi, în consecinţă, impozitul progresiv pe venit trebuie oprit." 
2
 Michel Hottelier. Le Bill of Rights et son application aux Etats américains; Etude de droit constitutionnel des Etats-Unis, avec des éléments 

comparatifs de droit suisse. Helbing & l.ichtenhahn, Faculté de Droit de Geneve, 1995. p. 41. 
3
 The Civil Rights Act of 1990 (Legea drepturilor civile). Congressional Digest,Published by the Congressional Digest Corporation, 

august-septembrie. 1990, Washingrton D.C., p. 197. 

4
 Ibidem, p.197. 



 

 

oricărei persoane dreptul de a sesiza Curtea cu o acţiune civilă pentru pagube împotriva unei 

persoane care a pus la cale cu una sau mai multe persoane: a) refuzul privind protecţia egală a 

legilor: b) împiedicarea de a se aplica protecţie egală a legilor.  

De asemenea, Secţiunea 902 din „The Civil Rights Act of 1964
1
 Legea drepturilor civile 

din anul 1964) autorizează procurorul general al S.U.A. să intervină în orice proces aflat pe 

rolul Curţilor pentru a preveni refuzul „protecţiei egale a legilor” prevăzut de amendamentul 

XIV, pe motive de rasă, culoare, religie, sex sau origine naţională. 

Un alt autor,  Alexis de Tocqueviile, explică de ce popoarele democratice dovedesc a 

avea o dragoste mai vie şi mai durabilă pentru egalitate decât pentru libertate astfel: „Faptul 

particular şi dominant care singularizează aceste vremuri este egalitatea de condiţii: pasiunea 

principală care îi îmboldeşte pe oameni în aceste perioade este dragostea pentru egalitate".
2
 

La majoritatea naţiunilor moderne, continuă autorul, şi, „în special, la toate popoarele de 

pe continentul european, gustul şi ideea de libertate n-au început să apară şi să se dezvolte decât 

în momentul în care condiţiile au început să se egalizeze şi ca o consecinţă a acestei 

egalizări".
3
 

Pe de altă parte, „popoarele democratice au un gust firesc pentru libertate, dar au pentru 

egalitate o pasiune fierbinte, neostoită, veşnică, de neînfrânt: aceste naţiuni vor egalitate în 

libertate şi, dacă nu o pot obţine, continuă să o dorească chiar şi în sclavie”. 
4
 

Referitor la egalitate, se impune să reţinem fraza celebră a judecătorului Curţii Supreme a 

Statelor Unite ale Americii, Frankfurter, exprimată în cauza Dennis contra Statelor Unite, prin 

care afirma că „a fost un om inteligent cel care a spus că nu există o mai mare inegalitate 

decât egalitatea de tratament între indivizi inegali”.
5
 

În continuare, referindu-se la criteriul situaţiilor analoage, judecătorul susţine că acesta 

este o refonnulare a principiului aristotelian al egalităţii formale - la fel se pune problema şi în 

cazul egalităţii, dacă se examinează persoanele şi lucrurile, raportul care există între obiecte se 

va regăsi între persoane. Dacă persoanele nu sunt egale, ele nu vor obţine egalitatea în modul 

în care sunt tratate. 

 

                                            
1 Ibidem, p.198 
2 Alexis de Tocqueville. Despre democrațic în America. vol. II. Editura Humanitas. 1095. p. 106. 
3 A. de Tocqueville. Despre democrațic în America, ed. cit., p. 108: „Regii absoluţi au fosi cei care s-au ocupat cel mai mult de 

nivelarea condiţiilor existente intre supuşii lor. La aceste popoare, egalitatea a precedat libertatea: egalitatea era deci un fapt vechi, în vreme ce 

libertatea era încă un lucru nou: una crease deja opinii, obiceiuri, legi care ii erau proprii, cealaltă se producea singură şi, pentru prima dată, în 

văzul tuturor. Aşadar, a doua nu se găsea încă decât în idei şi în gusturi, în vreme ce prima pătrunsese deja în obiceiuri, cuprinsese moravurile 

şi imprimase o direcţie specială celor mai mici acţiuni ale vieţii." 
4
 Ibidem. p 108. 

5
 J.T. Tussman and J. Brock, The equal protection of Laws, California Law Review, nr.37, 1949, p.341. 
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De aici rezultă disputele şi contestaţiile când persoanele aflate pe picior de egalitate nu 

obţin părţi egale sau când unele persoane aflate pe picior de inegalitate au şi obţin un 

tratament egal.
1
 

Ideea declaraţiilor a fost receptată de Franţa care a dezvoltat-o. Faţă de declaraţiile 

americane care se referă în exclusivitate ia drepturile omului în general. Declaraţia franceză din 

1789 se referă la drepturile omului şi cetăţeanului. 

Tudor Drăganu preciza că „lărgirea sferei de cuprindere a titlului Declaraţiei franceze din 

1789 în raport cu declaraţiile de drepturi americane îşi găseşte explicaţia în faptul că autorii ei, 

rămânând credincioşi ipotezei stării de natură, au voit să sublinieze că, odată cu constituirea 

statului şi a transformării individului în cetăţean, în contururile drepturilor înnăscute, pe care 

continuă să şi le păstreze, intervin anumite mutaţii, destinate să le adapteze noilor condiţii în 

care urmează să fie exercitate”.
2
  

Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului de la 1789 a fost primul 

document constituţional care a proclamat drepturile omului şi cetăţeanului, acestea fiind 

receptate de viitoarele Constituţii scrise. Referitor la egalitate, formula adoptată de Declaraţie 

este aceea  că „oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi, diferenţele sociale nu pot 

fi fondate decât pe utilitate comună”.
3
  

De asemenea, preambulul Constituţiei franceze din 27 octombrie 1946 proclamă că 

„franţa formează cu popoarele de peste mare o Uniune fondată pe egalitatea drepturilor şi 

îndatoririlor, fără deosebire de rasă şi religie“.
4
 

Principiile politice, economice şi sociale proclamate de preambul, referitor la egalitatea 

în drepturi a cetăţenilor, sunt următoarele: a) „Legea garantează femeii, în toate domeniile, 

drepturi egale cu ale bărbatului", b) „Naţiunea proclamă solidaritatea şi egalitatea tuturor 

francezilor în faţa obligaţiilor care rezultă din calamităţile naturale", c) „Naţiunea garantează 

accesul egal al copilului şi al adultului la instruire, la pregătirea profesională şi la cultură".
5

                                            
1
 Ibidem. p. 342. 

2
 Tudor Drăganu, Drept constituțional și instituții politice, vol. I., ed.cit., p,75.Autorul continuă: În mentalitatea revoluționarilor francezi de 

atunci, egaliatea era ea însăși un drept înnăscut, sortit să se mențină după constituirea societății civile”.  
3
 Vezi volumul: Charles Debbasch. Jean-Marie Pontier. Les Constiiutions de la Franc, Edition Daloz. Paris. 1983. p. 8. 

4
 Ibidem. p. 244. 

5
 Ibidem, pp. 243-24-1 
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Egalitatea, aşa cum era concepută de Revoluţia franceză şi în secolul al XlX-lea, „era o 

egalitate de tratament şi se manifesta prin abolirea unor privilegii de tot felul: de aici 

principiul general admis de atunci în democraţiile liberale al egalităţii tuturor în faţa legii".
1
 

Declaraţia îi stabileşte cetăţeanului două reguli privind egalitatea: egala 

admisibilitate la toate demnităţile, posturile şi funcţiile publice (art. 6), 
2
precum şi repartizarea 

în mod egal a contribuţiei comune între cetăţeni în funcţie de posibilităţile lor (art. 13). 
3
 

Egalitatea, scria Claude-Albert Colliard, a fost ideea călăuzitoare a revoluţiei de la 1789. 

Referindu-se la egalitate, face precizarea că „puţine cuvinte sunt mai greu de definit, au un 

conţinut mai complex şi un sens mai alunecos”.
4
 Celor două extreme ale egalităţii, respectiv 

„egalitatea înălţătoare” 
5
şi „egalitatea nivelatoare”

6
, autorul le opune egalitatea 

drepturilor sau egalitatea civilă, care este o egalitate de aptitudini, o egalitate de 

posibilităţi, o egalitate virtuală. În sensul precizat mai sus, „egalitatea civilă afirmă că 

oamenii sunt la fel de apţi să se bucure de drepturi, dar nu afirmă că toţi oamenii le exercită în 

mod egal”. Dimpotrivă, egalitatea reală sau egalitatea de fapt garantează tuturor oamenilor 

exercitarea actuală egală a drepturilor. După părerea autorului, egalitatea civilă poate apărea 

sub diverse forme: „ea poate fi matematică sau proporţională".
7
  

În Declaraţie, egalitatea apare ca un corolar al noţiunilor de natură umană şi de drepturi 

naturale, afirmă Jean Rivero. Nimic în ideologia de la I 789 nu permite trecerea de la egalitatea 

juridică pe care ea o stabileşte, la egalitatea situaţiilor concrete. Autorul consideră că 

„egalitatea în drepturi reprezintă una dintre componentele egalităţii de şanse".
8
 

 

 

 

Referindu-se la egalitatea în drepturi proclamată de Declaraţia franceză a drepturilor 

                                            
1
 Madeleine Reheriouv. Antoine De Baccque. Dominique Godineau. Ils ont pense les droits de l'homme. Etudes et documentation 

internationales. Paris. 1989. p. 31 et suiv 
2
 Vezi Declaration des droits de l'homme el du citoyen, în Charles Debbaseh. Jean-Marie Pontier. Les Constitutions de la France, ed. 

cit., p. 8 art. 6 alin. (2): „Legea trebuie să fie aceeaşi pentru toţi, fie că ocroteşte, fie că pedepseşte, toţi cetăţenii fiind egali în faţa legii, sunt în 

mod egal admisibili la toate demnităţile, posturile şi funcţiile publice, după capacitatea lor şi fără altă deosebire decât aceea a virtuţilor şi  a 

talentelor ” 
3
 Ibidem, p. 9 art. 13: „Pentru întreţinerea forţei publice şi pentru cheltuielile de administraţie, este indispensabilă o contribuţie 

comună: ea trebuie să fie în mod egal repartizată între toţi cetăţenii, în funcţie de posibilităţile lor. "  
4
 Claude-Albert Colliard. Libertes Pubtiques, Precis Dalloz, Septieme edition. Paris, 1989. p. 202. 

5
 Ibidem. p. 203: „Egalitatea înălţătoare tinde să-i înalţe pe cei mici la rangul celor mari şi îi îndeamnă pe oameni să dorească să fie toţi 

puternici şi stimaţi." 
6
 Ibidem: ..egalitatea nivelatoare în care Tocqueville vedea un gust depravat care îi îndemna pe cei slabi să dorească să -i atragă pe cei 

puternici la nivelul lor." 
7
 Claude-Albert Colliard. op. cit., p. 204: „Egalitatea matematică presupune egalitatea absolută de aptitudini. Egalitatea civilă 

proporţională nu neagă deloc diferenţele de talent şi aptitudini." 

8 Jean Rivero. Les Liberies publiques. Tom. I. Presses Universitaires de France. Paris. 1991. pp. 73-74: „Astfel se conturează o 

societate liberală individualistă şi concurenţială în care fiecare îşi joacă şansa sa, începând de la baza aceloraşi drepturi, fără cu atenţia să fie 

acordată condiţiilor materiale, care din start fac ca această egalitate să fie foarte teoretică, egalitatea în drepturi nefiind decât una dintre 

componentele egalităţii de şanse". 
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omului şi cetăţeanului, A. Esmein o denumeşte „egalitate civilă" şi precizează că aceasta 

rezultă în mod necesar chiar din teoria contractului social şi din formarea sa, deoarece 

egalitatea politică, conform acestei logici perfecte, rezultă şi ea tot din acesta, de vreme ce 

clauzele acestui contract trebuiseră să fie egale pentru toţi”.
1
 Egalitatea se justifică suficient 

prin dreptul individului la o liberă dezvoltare, aşa cum a fost stabilită mai sus. 

Egalitatea civilă, care este expresia ei şi care se impune de fiecare dată când nu este 

vorba de drepturi politice propriu-zise, se reduce la patru aplicaţii: 

a) egalitatea în faţa legii, care constă în aceea că toţi cetăţenii nu formează decât o clasă 

unică de subiecţi cu privire la care legea hotărăşte uniform şi tară deosebire, fără considerarea 

persoanelor; 

b) egalitatea în faţa justiţiei, adică excluderea jurisdicţiilor privilegiate sau 

excepţionale; 

c) egala admisibilitate la funcţiile şi posturile publice a tuturor cetăţenilor care 

întrunesc unele calităţi cerute de lege; 

d) egalitatea în faţa impozitului, la care fiecare trebuie să participe după posibilităţi; 

Considerând egalitatea ca un drept natural inalienabil şi imprescriptibil, G. Burdeau 

susţine că „egalitatea nu ar putea guverna efectiv condiţiile sociale decât printr-o atingere la 

natură".
2
 În continuare, autorul este de părere că „nu este posibilă conceperea unei societăţi 

organizate pe baza unei egalităţi absolute decât cu condiţia de a-i considera pe membrii ei ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elemente perfect interschimbabile şi integral subordonate ordinii stabilite”
1
. Referindu-se la 

egalitatea în drept proclamată de Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului de la 

                                            
1
 A. Esmein. Elements de droit consttutionnel français et comparé.  Librairie Sirey, tome I. Paris. 1921. p. 544 el suiv. „E galitatea 

oamenilor existând astfel, nu în fapt, ci in drept, după legea naturală, societatea civilă era obligată să o respecte. Aceasta nu implica, de altfel, o 

egalitate de fapt privind avantajele materiale care pot fi dobândite în starea de societate: aceasta implică numai o egalitate de aptitudini privind 

diferitele drepturi pe care ea le protejează." 
2
 Georges Budeau, Les libertes publiques. Librairie Generale de droit et de jurisprudence, Paris. 1972. p. 101. 

1
 G. Burdeau, Les libertes publique, ed. cit., p. 100. 
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1789, autorul o defineşte ca „o prerogativă inerentă naturii umane şi fiecare persoană umană, 

fiind dotată cu posibilităţi  independente de diferenţele exterioare care afectează situaţiile parti-

culare, are dreptul la un respect egal, oricare ar fi condiţiile sociale în care se găseşte plasată”.
2
 

Declaraţia de la 1789 nu vorbeşte despre inegalităţile naturale ca efecte ale ordinii 

economice şi sociale. Autorul consideră că egalitatea de drept trebuie înţeleasă „ca implicând 

uniformitatea statutelor juridice, dar nu a echivalenţei posibilităţilor sau mijloacelor 

efective”.
3
 

Egalitatea este al doilea termen al devizei Republicii franceze, remarca Fr. Luchaire. 

Declaraţia de la 1789 proclamă că oamenii se nasc egali în drept „dar ei nu sunt egali în 

fapt".
4
 

Dar dreptul exprimă raporturile necesare care derivă din natura umană. Cum ar putea 

legea şi judecătorul să impună egalitatea de vreme ce aceasta nu este în natura umană? 

Rezultă că „este mai uşor să proclami egalitatea decât să o realizezi”.
5
 De aceea, principiul 

egalităţii este aproape mereu invocat în faţa Consiliului Constituţional de fiecare dată când o 

lege este diferită; oamenii „egali în drept” găsindu-se cel mai adesea în situaţii diferite, trebuie 

să cercetăm dacă legea trebuie să fie aceeaşi pentru fiecare dintre ei. Un aspect aparte al 

noţiunii de egalitate în drepturi îl reprezintă dreptul britanic. Sistemul legislativ britanic are 

două componente: commom law (dreptul nescris sau precedentul judiciar) şi statute law 

(dreptul scris). Un prim aspect îl reprezintă acela potrivit căruia echitatea este egalitate. 

În sens foarte larg, „echitatea" (equity) este practic echivalentă cu justiţia naturală şi 

moralitatea”.
6
 „Când un cetăţean nu a putut să-şi rezolve cauza în faţa Curţilor de drept comun 

sau când cauza nu a fost judecată cu obiectivitate, acesta poate adresa o petiţie Regelui pentru o 

intervenţie personală în materie."
7
  

Cererea este transmisă la „Chancery Division” (Secţia Cancelarie), pentru cauzele civile, 

sau la „Crown Court" (Curtea Coroanei), pentru cauzele penale. 

 

Acestea reprezintă secţii ale înaltei Curţi de Justiţie britanice. Echitatea este unul dintre 

principiile generate ale dreptului britanic pe care curţile menţionate mai sus le aplică în 

exercitarea atribuţiilor lor. 

                                            
2
 Ibidem, p. 101. 

5
 P.V. Baker and P.S.J. Langan. Prineiples ofequily. Sweet&Mexwell I . I .D.. London. 1982. p. 5. Autorul continuă: „Echitatea 

reprezintă un grup de norme sau principii care formează o anexă la principiile generale ale statului de drept".  
3
 Ibidem, p. 102. 

4
 François Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et des libertés. Édition Economica. Paris. 1987. p. 217. Autorul 

continuă: ..Or. drepitil nu este o abstracţie separată de fapt. El exprimă raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor". 
5
 Fr. Luchaire. I.a protection constitutionnelle des droits et des libertés, ed. cit.. p. 217. ..Este fals că egalitatea este o lege a naturii, 

natura nu a făcut nimic egal"; „niciodată n-am inţeles că este posibil ca oamenii să fie egali între ei pe pământ": „egalitatea este pentru jurişti un 

fel de bătaie de cap". 
6
 P.V. Baker and P.S.J. Langan. Prineiples of equity. Sweet&Mexwell L.T.D., London. 1982. p. 5. Autorul continuă: „Echitatea 

reprezintă un grup de norme sau principii care formează o anexă la principiile generale ale statului de drept". 
7
 E.F. Frank. The general principles of english law „George G. Harrap & Co LTD, London. 1976. p. 16. 
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Principiul echităţii cuprinde un număr de 12 reguli denumite „Maxims of equity"
1
. 

Acestea nu sunt considerate ca nişte legi pozitive ale echităţii care să fie aplicate literal şi 

implacabil în conţinutul lor, dar de preferat ca orientative sau principii care trebuie să fie 

analizate în multe din normele de detaliu pentru care echitatea a fost stabilită. 

Regula numărul opt din „maxims of equily’' este regula potrivit căreia „ equality is 

equity" (egalitatea este echitate). P.V. Baker şi P.S.J. Langan definesc echitatea „ca o 

realizare supremă a justiţiei, mergând dincolo de ceea ce prevede legea". Rezultă că se recurge 

la „maxims of equity" atunci când principiile justiţiei, aplicabile pentru soluţionarea unui litigiu 

concret, trebuie să completeze lacunele dreptului pozitiv sau să corecteze aplicarea acestora 

atunci când ele sunt considerate prea riguroase. Una dintre aplicaţiile regulii „egalitatea este 

echitate" o reprezintă „prezumţia de folosinţă în comun".
2
 La moartea unuia dintre cei care 

folosesc în comun, întreaga folosinţă a proprietăţii aparţine supravieţuitorului, şi reprezentanţii 

decedatului nu iau nimic. Aceasta nu reprezintă o excepţie de la egalitate, reprezintă mai mult 

o egalitate de şanse. Echitatea, în consecinţă, sprijină în acest caz pe unul dintre cei care 

folosesc în comun. 

O altă aplicaţie a regulii „egalitatea este echitate" o reprezintă „separaţiile din folosinţa 

comună".
3
  

Chiar atunci când proprietatea este încredinţată părţilor în folosinţă comună, în echitate, 

precum şi în drept, atunci când părţile sunt în mod expres declarate ca folosind împreună în 

echitate, sau în cazul unei cumpărări comune când banii sunt contribuţia avansată în mod 

egal, echitatea va considera folosinţa comună ca separare care exclude incidenţa 

supravieţuitorului.  

Un alt aspect al noţiunii de egalitate în drepturi este acela potrivit căruia „egalitatea în 

drepturi" reprezintă „equal opportunities" care se traduce prin „egalitate de şanse" sau 

„egalitate de tratament" în exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor garantate.
4
 Drepturile 

şi libertăţile garantateinclud şi pe cele cuprinse în documentele internaţionale din domeniul 

drepturilor omului, ratificate de Parlamentul britanic. Având în vedere caracteristicile dreptului 

britanic ca drept „common law”, dispoziţiile documentelor internaţionale din domeniul 

drepturilor omului fac parte din dreptul intern şi pot fi invocate direct în faţa Curţilor engleze. 

Un aspect legal al egalităţii in drepturi il reprezintă egalitatea salariului pentru bărbat şi 

                                            
1
 P.V. Baker. P.S.J. Langan. Prineiples of equity. loc. cit. pp. 28-29: „Cele 12 reguli sînt: (1) echitatea nu admite ca o eroare să nu fie 

remediată; (2) echitatea urmează dreptul; (3) când echitatea este egală, va prevala dreptul: 4) când echităţile sunt egale, prima în timp va 

prevala; (5) ceea ce caută echitatea, trebuie să fie echitate: (6) cine vine către echitate trebuie să fie cu mâinile curate: (7) intârzierea anulează 

echitatea; (8) egalitatea este echitate: (9) echitatea işi îndreaptâ atenţia mai mult asupra condiţiilor de formă: (10) echitatea are în vedere că cel 

care trebuie să facă ceva ar trebui să facă: ( 1 1 )  echitatea atribuie ca scop îndeplinirea unei obligaţii: (12) echitatea acţionează „în personam”.  
2
 Ibidem. p. 37. 

3
  bidem. p. 38. 

4
 H.M.S.O. Books. Aspects of britain human rights. Publications Centre, London, 1992. p. 12 H.M.S.O. His or Her Majestis Stationery 

Office). 
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pentru femeie la muncă egală. Astfel, The Equal Pay Act (Lege privind salariul egal) din anul 

1970 stabileşte trei situaţii în care femeia şi bărbatul au salarii egale
1
: 

a) Salariu egal pentru muncă asemănătoare. Dacă sarcinile locului de muncă nu sunt 

identice, dar diferenţele nu sunt semnificative sau la diferenţe semnificative nu se recurge 

frecvent, (de exemplu un bărbat ar ridica obiecte grele o dată pe lună) aceasta reprezintă muncă 

egală. 

b) Când a fost efectuat un studiu oficial de evaluare a locului de muncă şi acesta 

estimează munca echivalentă a bărbatului şi femeii.  

c) Când un acord colectiv de muncă ce stabileşte diferenţe între munca bărbatului şi cea a 

femeii a fost încheiat între patron şi sindicate. Orice asemenea caz poate fi supus Consiliului 

pentru Arbitrare Industrială care poale anula asemenea clauze. 

Unii autori
2
 britanici încearcă să dea răspuns întrebării: „în ce sens oamenii sunt egali 

prin natura lor?" Primul fapt care te impresionează în viaţa socială este inegalitatea 

oamenilor şi nu egalitatea lor, afirmă autorul. Oamenii sunt inegali în ceea ce priveşte 

proporţia corpului, forţa fizică, posibilităţile intelectuale şi capacitatea morală. Aceste 

inegalităţi pornesc din două surse: de la natură şi de la naştere. Inegalităţile sunt fapte imposibil 

de evitat. Dar există şi domenii în care egalitatea să fie asigurată. După părerea autorului, aceste 

domenii sunt concentrate în „egalitatea civilă", „egalitatea politică" şi „egalitatea 

economică".
3
 

Egalitatea civilă „este cel mai adesea descrisă ca egalitate în faţa legii, unde toţi cetăţenii 

unui stat au acelaşi statut juridic în sfera dreptului privat şi acoperă relaţiile între un individ şi 

altul, aceştia fiind consideraţi ca posedând egalitatea civilă". 
4
 

Egalitatea politică „reprezintă o măsură a egalităţii în sfera în care cetăţenii unui stat au 

guvernarea pe care o doresc. Egalitatea politică este baza democraţiei, cerinţă potrivit căreia 

sistemul puterii să fie ridicat pe asemănare şi nu pe diferenţe între oameni."
5
 

Egalitatea economică. Egalitatea economică absolută încearcă ştergerea tuturor 

diferenţelor în ceea ce priveşte averea, repartizându-se oricărui bărbat sau oricărei femei o

                                            
1
 Vezi Harry Street and Rodney Brazier, Constitutional and Administrative Law. Penguin Books. Great Britain, 1986, p. 453 

2
 A. Appadorai. The substance of politics. Oxford University Press. 1978. p. 86. 

3
 A. Appadorai, The substance of politics. ed. cit. p. 87-00. 

4
 Ibidem. p. 87. Autorul continuă: ..Recunoaşterea egalităţii civile este mijlocul prin care cetăţenii unui stat sunt trataţi asemănător in 

ceea ee priveşte controlul ce poale li exercitat in mod legitim asupra acestora şi măsura de protecţie pe eare cetăţenii sunt îndreptăţiţi sâ o ceară 

din partea Guvernului”. 
5
 Ibidem. p. 88. Autorul continuă: „în mod concret egalitatea politică constă în acordarea tuturor cetăţenilor adulţi a dreptului de vot şi 

corolarul acestuia, dreptul de a fi propus candidat în alegeri şi eligibilitatea egală în posturile administrative şi judiciare cu îndeplinirea 

condiţiilor cerute pentru a fi eligibil. Drepturile menţionate mai sus asigură o egalitate politică minimă." 
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parte egală din bunurile care există pe pământ.
1
 

Un punct de vedere mai rezonabil privind egalitatea trebuie să respingă o astfel de 

concepţie care depăşeşte obligaţiile practicilor politice, chiar dacă deschide o pagină nouă, 

diferenţele dintre oameni în ceea ce priveşte nevoile şi capacităţile sunt foarte bine venite 

pentru a da posibilitatea egalităţii averii, care trebuie să fie menţinută o lungă perioadă de 

timp. 

Interpretată în sensul strict al cuvântului „egalitatea economică se realizează prin 

găsirea unor mijloace care să asigure şanse adecvate pentru toţi oamenii".
2
 Aceste mijloace 

reprezintă o egalitate minimă, egalitate care se întinde până la marginile suficienţei. 

Alţi autori
3
 descriu preferinţa pentru inegalităţile bazate pe merit, mai degrabă decât pe 

rasă, clasă, origine, religie sau orice altă trăsătură caracteristică: „inegalităţile vechiului regim 

au fost intolerabile pentru că erau arbitrare, rezultat nu al capacităţii personale, ci al 

favoritismului social şi politic". „Egalitatea şanselor reprezintă o opţiune caracteristică 

societăţilor modeme, în condiţiile unei societăţi care acceptă egalitatea în funcţie de poziţia 

socio-profesională, devine esenţială asigurarea unor şanse egale de acces tuturor membrilor 

societăţii la aceste poziţii, în funcţie doar de capacitatea şi eforturile lor individuale. 

În sensul celor de mai sus, Douglas Rae consideră că: „ceea ce este esenţial este faptul că 

aceste reguli ale competiţiei sunt absolut impersonale. Competitorii nu sunt egali în privinţa 

talentelor sau ca perspectivă şi vor ti şi mai inegali in realizările lor. Dar regulile după care se 

tace alegerea lor sunt exprimate in termeni de judecată egali pentru toţi".
4
  

Am reţinut pentru studiul de faţă dreptul constituţional canadian, pentru modul specific în 

care abordează egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea.  

Astfel, Carta canadiană a drepturilor şi libertăţilor aprobată prin Legea constituţională nr. 

79/1982 proclamă în articolul 15 dreptul la egalitate ca drept fundamental constituţional.
5
  

După părerea autoarei şi ţinând seama de structura art. 15. alin. (I) şi alin. (2) din Cartă, 

acest drept la egalitate are două componente. Prima componentă o formează „egalitatea în 

faţa legii, egalitatea avantajului legii şi protecţia egală a legii, independent de orice 

discriminare” 
6
 .  

                                            
1
 Ibidem, p.89. 

2
 Ibidem, pp.89-90. Aceste mijloace sunt considerate de autor următoarele: ..dreptul la muncă, dreptul la un salariu corespunzător, 

dreptul la un număr rezonabil de ore de muncă şi de odihnă, dreptul la autoconducere în industrie şi dreptul ca fiecare să poată avea un start 

prielnic in viaţă şi şanse de dezvoltare pană la limita maximă a capacităţilor sale". Autorul continuă: ..este pe deplin posibil şi este de dorit să fie 

reduse inegalităţile excesive privind averile extinse". 
3
 H.R. Tawnei, Equality. Unwin Books. London. 1931. p. 102. 

Autorul continuă: „Inegalităţile din societatea industrială au fost luate în considerare pentru că ele au fost expresia unui succes 

individual sau, dimpotrivă, a unui eşec. Meritau aprobarea morală atunci când corespundeau reuşitei; au adus beneficii din punct de vedere 

economic, oferind un sistem de premii şi sancţiuni." 
4
 Douglas Rac. Equalities. Harvard University Press. London. England. 1981. pp 142-143: „Scopul acestei doctrine este mai mult 

utilitarismul decât egalitarismul. Este o doctrină care protejează totala bunăstare prin protejarea celor puternici". 
5
 Daniclle Pinard. La Charte cannadienne des droits el libertes Charlottetown, Ile-du-Prince- Edouard. Editee par Fondation Canadienne des 

droits humains 1991. pp. 288-289 
6
 Dailielle Pinard. La Charte canadienne des droits et libertes. ed. cit., p. 287. art 15 (I) din Cartă: „legea nu acordă preferinţă niciunei 
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A doua componentă o reprezintă ..programele sociale privind accesul la un nivel de viaţă 

mai ridicat al unor persoane aparţinând grupurilor sociale mai puţin favorizate”.
1
 

Doctrina şi jurisprudenţa Curţii Supreme a Candei definesc aceste măsuri speciale de 

protecţie ca „discriminări pozitive” având ca scop să amelioreze situaţia indivizilor sau a 

grupurilor defavorizate.
2
 

Dispoziţia cuprinsă în art. 15 alin. (I) „ nu prescrie egalitatea între indivizii sau 

grupurile unei societăţi, într-un sens general sau abstract, într-o măsură mai mare decât le 

impune acestora obligaţia de a-i trata pe ceilalţi în mod egal. Conceptul de egalitate este un 

concept dificil de înţeles mai mult decât toate celelalte drepturi şi libertăţi garantate în Cartă, 

deoarece nu comportă o definiţie precisă.”
3
 În continuare, autoarea consideră că principiul 

egalităţii în faţa legii este recunoscut de lung timp ca un element al tradiţiei constituţionale 

canadiene şi el a fost consacrat sub formă legislativă în Declaraţia canadiană a drepturilor.  

Totuşi, contrar Declaraţiei, care nu vorbeşte decât de egalitatea în faţa legii, art. 15 alin. 

(1) al Cartei oferă o protecţie cu mult mai largă. După părerea autoarei, art. 15 alin. (1) enunţă 

patru drepturi fundamentale: 

„a) dreptul ca legea să se aplice în mod egal tuturor; b) dreptul ca legea să nu acorde 

preferinţă niciunei persoane; c) dreptul la aceeaşi protecţie a legii; d) dreptul la acelaşi 

avantaj al legii".
4
 

 Referindu-se la noţiunea de egalitate. John H. Schaar susţine că „egalitatea este un 

termen schimbător, fiecare teorie sau concepţie apărată de egalitate ţine de o viziune a unei 

societăţi drepte”. 
5
 

Autorul subliniază că egalitatea este un concept a cărui materializare nu poate fi atinsă 

sau percepută decât prin comparaţie cu situaţia altora în contextul social-politic în care se 

ridică problema. 

Trebuie, totuşi, să recunoaştem de la început că orice diferenţă de tratament în lege nu 

va produce în mod obligatoriu o inegalitate şi, de asemenea, că un tratament identic poate da 

naştere în mod frecvent unor inegalităţi grave. 
 

 În anul 1989, Curtea Supremă a Canadei a avut de soluţionat cauza Andrews contra Law 

Society of Brilish Columbia.
6
 Pe scurt, obiectul cauzei îl forma petiţia lui Andrews, un 

resortisant britanic, care era rezident permanent în Canada, îndeplinea toate condiţiile de 

                                                                                                                                                        
persoane şi se aplică în mod egal tuturor şi toţi au dreptul la aceeaşi protecţie şi la acelaşi avantaj al legii, independent  de orice discriminare, în 

special al discriminărilor fondate pe rasă, origine naţională sau etnică, culoare, religie, sex, vârstă sau pe deficientele mentale sau fizice.”  
1
 Ibidem. p. 288: „art. 15 (2) alin. (I) nu are ca efect interzicerea legilor, programelor sau activităţilor care au ca scop ameliorarea 

situaţiei indivizilor sau grupurilor defavorizate, în special datorită rasei, originii naţionale sau etnice, culorii, religiei, sexului, vârstei sau 

deficienţelor mentale sau fizice.” 
2
 Henri Brun. Guy Tremlav. Droit constitutionnel,. Les editions Yvon Blais ine, Cowansville. Canada. 1982, p. 644. 

3
 Danielle Pinard, La Charte canadienne des droits et libertes  de droits el liherles ed. cit., p. 8. 

4
 Ibidem. p. 10. 

5
 John H. Scaar, Equality of opportunity and beyond. Printed by J. Roland Pennock and John W. Chapman. Toronto. Canada, 1967, p. 

228; 
6
 Vezi cauza în Danielle Pinard, La Charte canadienne des droits et libertes , ed.cit., p.8 
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canadiană. Acţiunea sa vizează obţinerea unei decizii prin care să se constate că această 

condiţie încalcă art. 15 al. (1) al Curţii canadiene a drepturilor şi libertăţilor. 

Curtea reţine că, în termeni simpli, se poate afirma că o lege prevede un tratament 

identic pentru toţi şi că egalitatea de tratament între „A" şi „B" ar putea foarte bine cauza o 

inegalitate lui „C" după diferenţele unor caracteristici personale
1
 şi de situaţie. Pentru a ne 

apropia de idealul unei egalităţi complete şi depline în faţa legii şi în lege - şi în problemele 

umane o abordare este tot la ceea ce ne putem aştepta - principala considerare trebuie să fie 

efectul legii asupra individului sau a grupului în cauză. 

Recunoscând că va exista întotdeauna o varietate infinită de caracteristici personale, 

de aptitudini, de drepturi şi de merite la eei care sunt supuşi unei legi. „trebuie atinsă pe cât 

posibil egalitatea de avantaj şi de protecţie a legii şi evitată impunerea unor restricţii, 

sancţiuni sau constrângeri unuia sau altuia. Altfel spus, conform acestui ideal, care cu 

siguranţă este imposibil de atins, o lege destinată a fi aplicată tuturor nu ar trebui, pe motivul 

unor diferenţe personale, să aibă un efect mai constrângător sau mai puţin favorabil asupra 

altuia. 

O primă concluzie la care ajunge decizia este aceea că sensul fundamental al obligaţiei 

constituţionale privind egala protecţie şi egalul avantaj al legii este că persoanele care se găsesc 

într-o situaţie analoagă trebuie să fie tratate de o manieră analogă şi invers, că persoanele care 

se găsesc în situaţii diferite trebuie să fie tratate diferit. 

O a doua concluzie este aceea potrivit căreia dispoziţiile art. 15 alin. (I) semnifică, la 

modul general, că există în Canada un drept pentru orice individ în cauză sau vizat de către 

o lege specială, indiferent de rasă, origine naţională, culoare, religie sau sex, de a fi pe picior 

de egalitate cu orice altă persoană în cauză sau vizată de această lege şi dreptul la protecţia 

legii. 

 O a treia concluzie este că simpla egalitate în aplicarea legii grupurilor sau indivizilor 

care se găsesc într-o situaţie analoagă nu poate constitui un criteriu realist in ceea ce priveşte 

încălcarea drepturilor la egalitate. Într-adevăr, o lege dezavantajoasă nu poate fi protejată 

pentru simplul motiv că ea se aplică în mod egal celor pe care ii vizează, tot aşa cum nicio lege 

nu va fi în mod obligatoriu dezavantajoasă pentru că aceasta stabileşte deosebiri. 

 În altă
 2

 decizie. Curtea critică formula adoptată cu privire la criteriul situaţiilor 

analoage. atunci când acesta se aplică de o manieră automatică.  

                                            
1
 Curtea Supremă denumește „caracteristică personală”, în speță, calitatea unei persoane de a fi cetățean canadian.  

2
 lbidem. p. 10 în decizia Mahe c. Alta/l987 „criteriul situaţiilor analoagc adoptă o idee de egalitate care este aproape automatică, fără 

nicio posibilitate de a examina motivele care au stat la originea deosebirii. În consecinţă, se recurge la nuanţe pentru a justifica o constatare de 

diferenţă, ceea ce reduce criteriul la un joc de Clasificare pe categorii. Mai mult. criteriul este fără utilitate. În sfârşit, majoritatea legilor suni 

adoptate cu scopul precis de a acorda un avantaj sau de a impune o constrângere anumitor persoane şi nu altora. În acest mod, criteriul decelează 

ţoale diferenţele imaginabile." 



 

Astfel, criteriul nu poate fi acceptat ca regulă sau formulă stereotipică aplicabilă în 

vederea soluţionării problemelor de egalitate ridicate în temeiul Cartei. 

Trebuie să se ţină seama de conţinutul legii, de scopul său şi de efectul asupra celor pe 

care îi vizează, precum şi asupra celor pe care îi exclude din câmpul ei de aplicare. Problemele 

care vor fi ridicate de la un caz la altul sunt de aşa natură încât ar fi o eroare să se încerce 

restrângerea acestor consideraţii la o formulă limitată şi stereotipă. Acestea nu sunt toate 

deosebirile sau diferenţele de tratament în faţa legii care aduc atingere garanţiilor de egalitate 

stabilite de art. 15 al Cartei, liste cu siguranţă evident că legislativul poate şi pentru a guverna 

eficient, trebuie să-i trateze pe unii indivizi sau unele grupuri diferite intr-un mod diferit. 

Într-adevăr, astfel de deosebiri reprezintă una dintre principalele preocupări ale legislatorilor. 

Clasificarea indivizilor şi a grupurilor, elaborarea unor dispoziţii diferite cu privire la astfel de 

grupuri, aplicarea unor reguli, a unor reglementări, a unor exigenţe şi a unor concepte juridice 

diferite unor persoane diferite, sunt necesare pentru a guverna societatea modernă.  

Respectarea diferenţelor este de esenţa unei adevărate egalităţi şi cere adesea ea 

deosebirile să fie făcute.  

Curtea pune în discuţie problema: care vor fi deosebirile acceptabile în baza art. 15 alin. 

(1) şi care vor fi cele care vor încălca aceste prevederi? 

Pentru a da răspuns la aceste întrebări. Curtea a stabilit următoarele reguli generale: 

a) dispoziţiile Cartei trebuie să tie aplicate printr-o interpretare sistematică a acestora: 

b) modul de abordare a definiţiei drepturilor şi libertăţilor garantate de Cartă constă in a 

examina obiectul vizat. Sensul unui drept sau al unei libertăţi garantate de Cartă trebuie să lîe 

verificat cu ajutorul unei analize a obiectului unei astfel de garanţii; altfel spus. ele trebuie 

interpretate în funcţie de interesul pe care îl vizează a fi protejat;  

c) art. 15 are ca obiect garantarea egalităţii în elaborarea şi aplicarea legii. Favorizarea 

egalităţii aduce cu sine favorizarea existenţei unei societăţi în care toţi au certitudinea că legea 

ii recunoaşte ca fiinţe umane care merită acelaşi respect, aceeaşi deferenţă şi aceeaşi 

consideraţie. Luat în ansamblul său. art. 15 este o Formulare concisă a unui drept pozitiv la 

egalitate pe planul fondului şi aplicării legii. 

Este un drept general care guvernează întreaga activitate legislativă. 

d) Protecţia egalităţii în sensul art. 15 vizează un scop mai precis decât simpla eliminare 

a unor deosebiri. In situaţia in care Carta avea ca obiect de reglementare eliminarea tuturor 

deosebirilor, prevederi ca art. 17 (menţinerea patrimoniului multicultural), art. 2 lit. a) (liber-

tatea de conştiinţă şi de religie), art. 25 (menţinerea drepturilor şi a libertăţilor autohtonilor) şi 

celelalte prevederi destinate protejării anumitor deosebiri nu şi-ar mai fi avut atunci locul. 
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Ne propunem în continuare să punem în discuţie locul tratatelor internaţionale privind 

drepturile omului în sistemul actelor normative româneşti şi raporturile dintre dreptul 

internaţional şi dreptul intern. 

Raportul dintre reglementările juridice internaţionale şi cele interne privind drepturile 

omului este consacrat de două norme constituţionale cuprinse în art. 11 şi art. 20 din 

Constituţie. 

Alt. 11 stabileşte două reguli constituţionale: 

a) stalul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile 

ce-i revin din tratatele la care este parte. 

b) tratatele ratificate de Parlament, potrivii legii, fac parte din dreptul intern. 

De asemenea, art. 20 din Constituţie stabileşte alte două reguli constituţionale aplicabile 

problemei în discuţie: 

a) dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi 

interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu 

pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. 

b) dacă există neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului, la care România este parte şi legile interne, au prioritate 

reglementările internaţionale. 

Referitor la aplicarea art. 11 alin. (2) din Constituţia României în doctrină şi 

jurisprudenţă, au fost exprimate mai multe păreri. 

Tudor Drăganu consideră că „întrucât Constituţia face distincţie între legile organice şi 

cele ordinare, consecinţa este că ratificarea tratatelor internaţionale urmează să se facă de 

parlament fie prin legi organice, fie prin legi ordinare, în funcţie de domeniul de raporturi 

sociale care formează obiectul lor de reglementare".
1
 Cu alte cuv inte, continuă autorul, in 

sistemul Constituţiei noastre din 1991, nu poate fl vorba de o supremaţie a tratatelor 

internaţionale asupra dreptului intern, după cum nu se poate spune că prevederile lor ar dobândi 

valoare constituţională. 

Tot referitor la acelaşi subiect, un alt autor consideră că „preeminenţa normelor 

internaţionale faţă de cele interne nu mai este o problemă incidenţă cu suveranitatea, ci cu 

legalitatea, întrucât prin  ratificare normele cuprinse în totalitate se ordonează în sistemul  

 

 

                                            
1
 Tudor Drăganu. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., voi. I. p. 67. Autorul continuă: ..În aceste condiţii, tratatele 

internaţionale dobândesc valoarea juridică pe care o are actul de ratificare, adică fie forţa juridică a unei legi organice, fie pe cea a unei legi 

ordinare". 



 

juridic naţional”.
1
 

În legătură cu aplicarea/ 24 art. 11 alin. (2) din Constituţie se mai poate pune întrebarea 

dacă. în sistemul românesc. Curtea Constituţională poate verifica constituţionalitatea unor 

prevederi dintr-un tratat internaţional. Alţi autori consideră că „interpretarea sistematică a 

Constituţiei conduce la un răspuns afirmativ”.
2
 

Rezultă că regula generală aplicabilă tratatelor internaţionale ratificate de Parlament este 

aceea potrivit căreia normele sale dobândesc o valoare juridică echivalentă cu a normelor 

din dreptul intern. 

De la regula stabilită mai sus, potrivit căreia tratatul internaţional, odată ratificat, 

dobândeşte o valoare juridică echivalentă cu cea a legii prin care a fost ratificat. Constituţia 

României din anul 1991. stabileşte două excepţii în cazul dispoziţiilor constituţionale priv ind 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor. După părerea unor autori, „prevederile art. 20 din 

Constituţie. îndepărtându-se de soluţia tradiţională a aplicării convenţiilor internaţionale pe 

plan intern prin intermediul legilor adoptate în temeiul lor, a consacrat principiul conform 

căruia aceste convenţii sunt direct aplicabile, tară a mai avea nevoie de ecranul legii".
3
 

Din analiza conţinutului normativ al art. 20 din Constituţie se desprind două reguli 

constituţionale: 

a) prima regulă este aceea potrivit căreia dispoziţiile constituţionale referitoare la 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care România este parte. 

Unii autori consideră că această regulă constituţională „recunoaşte supremaţia dreptului 

internaţional asupra dreptului nostru intern în domeniul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor in 

ceea ce priveşte interpretarea Constituţiei”.
4
 

Prin această regulă se limitează rolul dreptului internaţional la interpretarea dispoziţiilor 

constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor în concordanţă cu documentele 

internaţionale din domeniul drepturilor omului la care România este parte. 

Considerăm că. din acest punct de vedere, interpretarea dispoziţiilor constituţionale 

menţionate este o interpretare sistematică, în sensul că se compară conţinutul normei 

constituţionale cu dispoziţiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, precum şi cu 

pactele şi celelalte tratate la care România este parte. 

Mai mult. conform art. 20 alin. (I), ori de câte ori se pune problema aplicării unei norme 

constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile cetăţenilor, recurgerea la analiza 

sistematică în raport cu documentele internaţionale menţionate este obligatorie pentru auto-

                                            
1
 Ion Deleanu. Drept constituţional și instituţii politice, Editura Fundaţia „Chemarea” laşi. Vol. II. 1992, p. 84 

2
 loan Muram. Mihai Constantinescu. Studii constituţionale. Editura Actami, vol. II. Bucureşti. 1998. p. 156. 

3
 Ibidem, vol. I. p 203. 

4 Tudor Drăganu. Drept constituţional ȘI instituţii politice, ed. cit., vol. 1. p 67 
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ritatea publică cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor omului. 

Forma imperativă în care este redactat textul art. 20 alin. (1) din Constituţie nu lasă nicio 

îndoială în această privinţă. Rezultă că textele constituţionale referitoare la drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor vor fi aplicate şi interpretate în concordanţă cu Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care România este parte. 

b) a doua regulă este aceea potrivit căreia, în caz de neconcordanţă între pactele şi 

tratatele referitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte şi legile 

interne, au prioritate reglementările internaţionale. 

O primă întrebare care se pune este aceea de a şti dacă noţiunea de legi interne cuprinde 

toate categoriile de legi prevăzute de art. 72 din Constituţia României, 1991, respectiv legile 

constituţionale, legile organice şi legile ordinare, precum şi ordonanţele emise de Guvern în 

baza unei legi de abilitare şi ordonanţele de urgenţă, ultimele două categorii având fortă 

juridică egală cu a legii. 

Coroborând această regulă cu prima regulă, în sensul că ceea ce a stabilit Constituţia, 

potrivit primei reguli a fost de a recunoaşte pactelor şi tratatelor internaţionale referitoare la 

drepturile omului exclusiv un rol interpretativ în raport cu dispoziţiile acesteia, rezultă că docu-

mentelor internaţionale menţionate li se refuză un rol supraconstituţional.  

Potrivit acestei concluzii, rezultă că prin noţiunea de „legi interne” va trebui să se 

înţeleagă legile organice, legile ordinare şi actele normative trimise de Guvern care au forţă 

juridică egală cu a legii, respectiv ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă. 

Această concluzie este susţinută şi de alţi autori. Astfel. Ioan Muram şi Mihai 

Constantinescu consideră că „prioritatea constituţională a reglementărilor internaţionale 

privind drepturile omului le conferă, în cadrul sistemului juridic, o poziţie intermediară 

intre Constituţie şi lege. o valoare infralegislativâ. întrucât legea, in înţeles larg de ansamblu al 

dispoziţiilor legale, trebuie să lîe conformă acestor reglementări".
1
 Pe de altă parte, Ion 

Deleanu menţionează că „art. 20 specifică preeminenţa reglementărilor internaţionale cât 

priveşte „drepturile omului”.
2
 

Regulile constituţionale menţionate mai sus impun obligaţii autorităţilor publice cu 

atribuţii în protecţia drepturilor omului şi în special Curţii Constituţionale a României şi 

autorităţii judecătoreşti. 

În practica jurisdicţionalâ. Curtea Constituţională şi-a fundamental o mare parte din 

deciziile sale pe Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pe prevederile pactelor şi 

celorlalte tratate din domeniul drepturilor omului, la care România este parte. 

                                            
1
 Ioan Muraru. Mihai Constantinescu. Studii constituționale. ed. cit., vol. I. p. 203. 

2
 Ion Deleanu. Drept constituţional şi instituili politice. ed. cit., vol. II. p. 84 
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Principiul de bază consacrat prin aceste decizii, precizează unii autori, „este cel al 

priorităţii reglementărilor internaţionale privind drepturile omului în interpretarea şi 

aplicarea dispoziţiilor constituţionale şi legale, cât şi în conflictul dintre o lege internă şi 

aceste reglementări”.
1
 

Consacrarea priorităţii reglementărilor exclusiv în sfera „drepturilor omului" şi 

asigurarea acestei priorităţi în ceea ce priveşte interpretarea prevederilor constituţionale şi 

legale referitoare la drepturile omului, stabilesc unii autori, presupun şi „prioritatea 

interpretărilor date de instanţele internaţionale în aplicarea pactelor şi convenţiilor 

internaţionale ce au ca obiect drepturile omului”.
2
 

În multe decizii, când a considerat necesar. Curtea Constituţională şi-a fundamentat 

soluţia pe dispoziţiile documentelor internaţionale coroborate cu interpretările şi aplicarea 

acestor dispoziţii pronunţate de organele de jurisdicţie instituite de aceste documente. 

De exemplu, în decizia nr. 72/1995 cu privire la constituţionalitatea unor prevederi ale 

Legii învăţământului, Curtea Constituţională a reţinut decizia Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, atunci când aceasta s-a pronunţat asupra prevederilor art. 14 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale coroborate cu prevederile art. 2 din 

Primul protocol adiţional la Convenţie.
3
 

În art. 20 alin. (1), primul document nominalizat este Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului. Aceasta, deoarece Declaraţia a fost primul document universal din domeniul 

drepturilor omului care a stabilit primul „catalog" al drepturilor de care trebuie să se bucure 

orice fiinţă umană. 

Prin încorporarea acesteia în dispoziţiile art. 20 alin. (1), se asigură obligativitatea ei în 

interpretarea dispoziţiilor constituţionale privind drepturile omului. 

În ceea ce priveşte forţa juridică a Declaraţiei, in doctrina juridică românească de 

specialitate există cel puţin trei opinii. 

Într-o primă opinie se consideră că prin art. 20 alin. (1) din Constituţie se conferă 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului „valoare juridică în sistemul de drept 

românesc”. 
4

                                            
1
 Ioan Muraru. Mihai Constantinescu. Studii constituţionale, ed. cit vol. I. p. 204. Autorii continuă: „Principiul priorităţii 

reglementărilor internaţionale privind drepturile omului a fost invocat lie pentru fundamentarea unor soluţii legislative, constatându-se 

constituţionalitatea lor. fie pentru infirmarea altora, constalându-se caracterul lor neconstituţional." 
2
 Ibidem, p.203. 

3
 Considerentul nr. 13 din decizia nr. 72/1995 cu privire la constituţionalitatea unor prevederi ale legii învăţământului, publ icată în 

Monitorul Oficial nr. 107 din 31 iulie 1995. „Constatând că art. 2 din primul protocol adiţional la Convenţie consacră un ver itabil drept la 

instrucţie. Curtea Europeană reţine că în Convenţie nu se specifică limba în care urmează a se realiza învăţământul şi convenţia nu impune 

statelor obligaţii determinate în acest sens.” 

Coroborând textul art. 2 cu cel al art. 14 din Convenţie. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dedus că „textele respectivelor 

articole tui interzic orice distincţie de tratament, dar că egalitatea de tratament este încălcată dacă distincţia este lipsită de justificare obiectivă şi 

nu este rezonabilă." 
4 Ioan Muram. Mihai Constantinescu. Studii Constituţionale, ed. cit., vol. II. p. 152. 
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Într-o a doua opinie, pornindu-se de la faptul că Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului a fost adoptată printr-o rezoluţie a Adunării Generale a O.N.U. şi conform art. 10 al 

Cartei O.N.U., rezoluţiile cu caracter normativ ale Adunării Generale a acestei organizaţii au 

numai caracterul unor recomandări pentru membrii ei, se consideră că „Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului nu poate dobândi în raport cu reglementările juridice în 

vigoare în statul nostru o altă forţă juridică decât are în raporturile internaţionale''.
1
 

Într-o a treia opinie, se consideră că „Declaraţia universală nu este un document juridic 

obligatoriu, ci - cum ea însăşi spune un „ideal comun" spre care tind popoarele. Constituită 

însă ca reper pentru interpretarea şi aplicarea legii naţionale şi fiind sursa drepturilor şi 

libertăţilor consacrate prin legea naţională, drepturi universale şi imprescriptibile, ea are cel 

puţin o valoare quasi-juridică".
2
 

Având în vedere problematica analizată mai sus. reţinem că dispoziţiile constituţionale 

referitoare la drepturile şi libertăţile cetăţenilor se interpretează şi se aplică in concordanţă cu 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care România este 

parte, iar in caz de neconcordanţă între aceste pacte sau tratate şi legile interne, au prioritate 

reglementările internaţionale. 

În continuare, ne propunem să analizăm înscrierea egalităţii în drepturi în documentele 

internaţionale din domeniul drepturilor omului la care România este parte, începând cu 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, aşa cum este ea menţionată în cuprinsul art. 20 din 

Constituţia României. 

Textul Declaraţiei este foarte generos în ceea ce priveşte normele de referinţă privind 

egalitatea. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se compune dintr-un preambul şi 20 de 

articole care enunţă în art. 3-21 drepturile civile şi politice, iar în art. 22-27 drepturile 

economice sociale şi culturale. Declaraţia foloseşte termenii: „egale în drepturi", „egali", 

„egalitate" în opt articole din cuprinsul său: art. 1. art. 7, art. 10, art. 16 alin. (I), art. 21 alin. (2) 

şi (3), art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1). 

În preambul se postulează unul dintre considerentele fundamentale care a stat la baza 

elaborării Declaraţiei potrivit căruia „recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor 

familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, 

dreptăţii şi păcii în lume".
3
 

Un alt considerent stabileşte că, în cadrul unei libertăţi mai mari, popoarele Naţiunilor 

                                            
1
 Tudor Drăganu. Drept constituţional şi instituţii politice. ed. cit., vol. I. p. 70. 

2
 Ion Deleanu,. Drept constitutional şi instituţii politice, ed. cit., vol. II. p. 84.. 

3
 Recueil d'instruments internationaux Droits de l’homme. Nations Unies. New York, 1988. p. 1. Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului a fost adoptată prin Rezoluţie a Adunării Generale a O.N.U. la 10 decembrie 1948. 
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Unite au proclamat credinţa lor în „ egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor”
1
 

Art. 1 al Declaraţiei proclamă că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în 

demnitate şi în drepturi”
2
, ca una dintre aspiraţiile de bază ale comunităţii internaţionale. 

În art. 7 sunt precizate două aspecte ale egalităţii în drepturi, respectiv:
3
 

a) egalitatea în faţa legii; 

b) dreptul fără deosebire la o protecţie egală a legii. 

Un al treilea aspect al egalităţii în drepturi este înscris în art. 10, care stabileşte 

„egalitatea deplină a oricărei persoane în faţa tribunalelor”.
4
           

O primă aplicaţie particulară a egalităţii în drepturi se regăseşte în cuprinsul art. 16 alin. 

(1) şi se referă la „egalitatea în drepturi a soţilor la încheierea căsătoriei, în decursul căsătoriei 

şi la desfacerea ei".
5
 

Un al patrulea aspect al egalităţii în drepturi îl reprezintă „dreptul de acces al oricărei 

persoane la funcţiile publice ale ţării sale, în condiţii de egalitate".
6
  

Art. 21 alin. (3), consacrând dreptul oricărei persoane de a participa la conducerea 

treburilor publice ale ţării sale, stabileşte că „alegerea reprezentanţilor se va face prin vot 

egal".
7
 

A doua aplicaţie particulară a egalităţii în drepturi este înscrisă în cuprinsul art. 23 alin. 

(2) şi prevede că „toţi oamenii au dreptul, fără nicio discriminare, la salariu egal pentru 

muncă egală''.
8
 

A treia aplicaţie a egalităţii în drepturi se regăseşte în conţinutul art. 25 alin. (2) conform 

căreia „toţi copiii, indiferent dacă s-au născut in cadrul sau în afara căsătoriei, se bucură de 

aceeaşi ocrotire socială”.
9
 

O ultimă aplicaţie a egalităţii în drepturi se regăseşte în cadrul dreptului la învăţătură. 

Potrivit acestei aplicaţii, „accesul la studii superioare trebuie să fie deschis tuturor pe baza 

deplinei egalităţi. în funcţie de merit“.
10

 

Tot în cadrul art. 20 alin. (1) din Constituţia României, sunt nominalizate „pactele la care 

România este parte". 

După lucrări prelungite şi aprofundate pentru definirea conţinutului drepturilor omului 

stabilite de Declaraţie, au fost elaborate cele două Pacte internaţionale referitoare la drepturile 

                                            
1
 Ibidem, p.1. 

2
 Ibidem, p. 2. 

3
 Idem 

4
 Ibidem. p. 4: „Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să-i fie audiată cauza în mod echitabil şi public de un tribunal 

independent şi imparţial care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptată împotriva ei.” 
5
 Ibidem. p. 4: „Bărbatul şi femeia au drepturi egale la încheierea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.”  

6
 Ibidem, p. 5 art. 21 alin. (2): „Orice persoană are dreptul de acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile publice ale ţării sale." 

7
 Ibidem. p. 5 art. 21 alin. (3): „Voinţa poporului este baza puterii de stat: această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri oneste 

care trebuie să aibă loc periodic, prin vot universal, egal, şi prin vot secret sau după o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului." 
8
 Ibidem. p. 5. 

9
 Ibidem. p.6. 

10
 Idem 
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civile şi politice, respectiv la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptate prin rezoluţia
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nr. 2200/XX din 16 decembrie 1966 de Adunarea Generală a O.N.U. 

Conţinutul normativ al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 

1
include norme de referinţă privind egalitatea în drepturi în cinci din cele 53 de articole ale sale. 

Acestea sunt: art. 3, art. 14 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (4). art. 25. lit. b) şi c) şi art. 26.  

Art. 3 consemnează angajamentul statelor părţi la Pact de a asigura „dreptul egal al 

bărbaţilor şi femeilor de a se bucura de toate drepturile civile şi politice enunţate în Pact".
2
 

Într-un mod foarte precis, art. 14 alin. (1) şi (3) stabileşte „egalitatea în faţa tribunalelor 

şi curţilor de justiţie şi prevede garanţii, în condiţii de deplină egalitate, pentru persoanele 

făcând obiectul urmăririi judiciare pentru acuzaţia de comitere a unei infracţiuni penale”.
3
 

Pactul recunoaşte dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie bărbatului şi femeii, 

începând de la vârsta nubilă, precum şi egalitatea drepturilor şi responsabilităţilor soţilor în 

privinţa căsătoriei, în timpul căsătoriei şi atunci când ea se desface”.
4
 

În cuprinsul art. 25
5
 lit. b) şi c) se recunoaşte oricărui cetăţean dreptul de a lua parte la 

conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi prin 

vot universal şi egal. 

De asemenea, se recunoaşte oricărui cetăţean dreptul şi posibilitatea, fără discriminări, 

de a avea acces în condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice din ţara sa. 

Pactul proclamă că „toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au fără discriminare, 

dreptul la o ocrotire egală din partea legii".
6
 

Şi Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
7
 conţine norme de 

referinţă privind egalitatea în drepturi în 3 din cele 31 de articole ale sale. Acestea sunt: art. 3, art. 7 lit. 

a), punctele 1 şi 2 şi art. 13 alin. (2) lit. c). 

                                            
1
 România a semnat Pactul la 27 iunie 1968 și l-a ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial 

nr.146 din 20 noiembrie 1974. 
2
 Recueil d'instruments intenationaux Droits de l'homme. ed. cit., p. 20. 

3
 Ibidem. p. 24 art. 14 alin. (1): „Toţi oamenii sunt egali în faţa tribunalelor şi curţilor de justiţie." Art. 14 alin. (3): „Orice persoană 

acuzată de comiterea unei infracţiuni penale are dreptul, în condiţii de deplină egalitate, la cel puţin următoarele garanţii: 

a) să fie informată, în cel mai scurt termen, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod detaliat, despre natura şi motivele acuzaţiei ce i 

se aduce: 

b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale şi să comunice cu apărătorul pe care şi-l alege: 

c) să fie judecată fără o întârziere excesivă; 

d) să fie prezentă la proces şi să se apere ea însăşi sau să aibă asistenţa unui apărător ales de ea: dacă nu are apărător, să fie informată 

despre dreptul de a-l avea şi, ori de câte ori interesul justiţiei o cere, să i se atribuie un apărător din oficiu, fără plată dacă ea nu are mijloace 

pentru a-l remunera: 

e) să interogheze sau să facă a fi interogaţi martorii acuzării şi să obţină înfăţişarea şi interogarea martorilor apărării, în aceleaşi 

condiţii ea şi martorii acuzării: 

f) să beneficieze de asistenţa gratuită a unui interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la şedinţa de judecată: 

să nu fie silită să mărturisească împotriva ei insăşi sau să se recunoască v inovată  
4
 Ibidem. p. 27. art. 23 alin. (4): „Statele părţi la prezentul Pact vor lua măsurile potrivite pentru a asigura egalitatea în drepturi şi 

răspunderi a soţilor in privinţa căsătoriei, în timpul căsătoriei şi atunci când ca se desface." 
5
 Ibidem. p. 27: „Oricare cetăţean are dreptul şi posibilitatea fără niciuna dintre discriminările la care se referă art. 2 şi fără restricţii 

nerezonabile: b) de a alege şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal și egal. 

c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice din ţara sa. 
6
 Ibidem. p. 28 art. 26 alin.(1). 

7
 Ibidem, p. 7. România a semnat Pactul la 27 iunie 1068 şi l-a ratificat, prin Decretul Consiliului de Stal nr. 212/1984, publicat în 

Buletinul Olicial nr. 146 din 20 noiembrie 1974. 
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În temeiul art. 3 al Pactului. Statele se angajează „să asigure dreptul egal pe care îl au 

bărbatul şi femeia de a beneficia de toate drepturile economice, sociale şi culturale care sunt 

enumerate in prezentul Pact”.
1
 

Art. 7 din Pact recunoaşte dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiţii 

de muncă juste şi favorabile care să asigure „un salariu echitabil şi o remuneraţie egală 

pentru o muncă de valoare egală, fără nicio deosebire, în special femeile trebuie să aibă 

garanţia că, în ceea ce priveşte condiţiile de muncă ce li se acordă, acestea nu sunt inferioare 

celor de care beneficiază bărbaţii şi să primească aceeaşi remuneraţie cu ei pentru aceeaşi 

muncă, precum şi posibilitatea egală pentru toţi de a fi promovaţi în munca lor la o categorie 

superioară adecvată, luându-se în considerare numai durata serviciilor îndeplinite şi 

aptitudinile".
2
 

O altă normă de referinţă privind egalitatea în drepturi se regăseşte în conţinutul art. 13 

prin care se recunoaşte dreptul pe care îl are orice persoană la educaţie. În vederea asigurării 

deplinei exercitări a acestui drept, „învăţământul superior trebuie să devină accesibil tuturor 

în deplină egalitate, în funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele potrivite şi în 

special prin introducerea treptată a gratuităţii".
3
 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
4
 , deşi nu este 

nominalizată în cuprinsul art. 20 din Constituţie, face parte din categoria „celelalte tratate la 

care România este parte". 

Considerăm că nu a fost nominalizată în conţinutul art. 20, deoarece, la data elaborării 

proiectului de Constituţie a României din anul 1991. Convenţia nu era ratificată de Parlamentul 

României. Chiar dacă în preambulul acesteia se prevede în mod expres că a fost adoptată cu 

scopul declarat de a asigura garantarea colectivă a anumitor drepturi enunţate în Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, trebuie să constatăm cu regret că nu a preluat nicio normă 

de referinţă privind egalitatea în drepturi. 

Singura normă de referinţă privind egalitatea în drepturi se află înscrisă în conţinutul 

art. 5 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale, care stabileşte că „soţii se bucură de egalitate în drepturi şi în responsabilităţi 

cu caracter civil. între ci şi în relaţiile cu copiii lor, în ceea cc priveşte căsătoria, pe durata 

căsătoriei şi cu prilejul desfacerii acesteia". 
5
 

Se constată că textul articolului citat a receptat şi dezvoltat regula consacrată în cuprinsul 

                                            
1
 Recueil d'instruments intenationaux, Droîts de l'homme. ed. cit., p. 9. 

2
 Ibidem, p. 10. 

3
 Ibidem, pp. 12-13. 

4
 Convenţia a fost ratificată prin Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994. 
5 Vezi textul protocolului 7 în Institutul Român pentru Drepturile Omului. Principalele instrumente internaţionale 

privind drepturile omului, la care România este parte. vol. II, Instrumente regionale. Bucureşti. 1997, p. 73. 
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art. 16 din Declaraţia Universală a drepturilor omului potrivit căruia „soţii au drepturi egale la 

încheierea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei". 

În continuare, ne propunem să identificăm normele de referinţă privind egalitatea în 

drepturi în documentele internaţionale privind drepturile omului, din sistemul Naţiunilor Unite, 

la care România este parte. 

Un prim document îl reprezintă Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare rasială
1
. Deşi titlul Convenţiei reprezintă obiectul de reglementare al 

acesteia, respectiv „eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială", aceasta conţine şi 

norme de referinţă privind egalitatea în drepturi, ceea ce dovedeşte legătura strânsă care există 

între egalitate şi nediscriminare. 

Chiar în art. 1 alin. (1), atunci când se defineşte noţiunea de „discriminare rasială", se 

precizează că aceasta „are ca efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau 

exercitarea în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale in 

domeniile politie, economic, social şi cultural. „în orice alt domeniu al vieţii publice".
2
 

Referitor la raporturile dintre egalitate şi eliminarea discriminărilor. art. 1 alin.4 face 

unele precizări esenţiale. Nici Convenţia nu admite caracterul absolut ai egalităţii. Din textul 

art. 1 alin. (4) se poate trage concluzia că nu orice inegalitate este o discriminare. Astfel, în 

viaţa socială pot apărea situaţii în care folosinţa şi exercitarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale să nu se desfăşoare în condiţii de egalitate pentru diferite grupuri rasiale sau 

etnice ori unii indivizi. 

Pentru egalizarea condiţiilor. Convenţia admite luarea unor măsuri speciale de 

protecţie, cu singurul scop vie a se asigura progresul unor grupuri rasiale sau etnice ori al unor 

indivizi, care nu sunt considerate măsuri de discriminare rasială cu condiţia lotuşi ca ele să 

nu aibă drept efect menţinerea de drepturi distincte pentru grupuri rasiale diferite şi ca ele să nu 

fie menţinute în vigoare după realizarea scopurilor pentru care au fost adoptate.
3
  

Aşa cum am precizat anterior, un aspect al egalităţii în drepturi îl reprezintă egalitatea 

îu faţa legii. Art. 5 al Convenţiei stabileşte o anumită legătură între eliminarea 

discriminărilor şi egalitatea în faţa legii în exercitarea anumitor drepturi. Astfel, în condiţiile 

art. 5, statele părţi „se angajează să interzică şi să elimine discriminarea rasială sub toate 

formele ei şi să garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în faţa legii fără deosebire de rasă. 

culoare, origine

                                            
1
 Convenţia a fost adoptată de Adunarea Generaiă a O.N.U prin rezoluţia nr. 2106 A(XX) din 21 decembrie 1965 şi a intrat in vigoare 

la 4 ianuarie 1969. România a aderat la Convenţie prin Decretul nr. 345 din 14 iulie 1970. 
2
 Vezi textul în Recueil d'instruments internationaux. Droits de l'homme, ed. Cit., p.57. 

3
 Ibidem,. p. 57 art. I alin. (4): ..Măsurile speciale luate cu singurul scop de a se asigura cum se cuvine progresul unor grupuri rasia le sau etnice 

sau al unor indivizi având nevoie de protecţia eare poale li necesară pentru a le garanta folosinţa şi exercitarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale in condiţii de egalitate nu sunt considerate ca măsuri de discriminare rasială eu condiţia totuşi ca ele să nu aibă drept efect 

menţinerea de drepturi distincte pentru grupuri rasiale diferite şi ea ele să nu lie menţinute în vigoare după realizarea scopurilor pentru eare au 

fost adoptate." 

.                                                      
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naţională sau etnică,  în folosinţa drepturilor menţionate mai jos.
21

 Din formularea textului art. 

5 se poate trage concluzia că nediscriminarea reprezintă o limită pentru egalitatea în faţa legii. 

Al doilea document din sistemul O.N.U. pe care îl reţinem pentru studiul de faţă este 

Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului.
2
 Preambulul 

Convenţiei enumera un anumit număr de considerente din care s-a inspirat Conferinţa generală 

a O.N.U. pentru educaţie, ştiinţă şi cultură (U.N.E.S.C.O.) pentru a elabora acest instrument 

internaţional din care reţinem:  

a) în conformitate cu actul său constitutiv. U.N.E.S.C.O. îşi propune să stabilească 

colaborarea între naţiuni, în scopul asigurării pentru toţi a respectului universal, al drepturilor 

omului, precum şi posibilităţi egale de a primi educaţie; 

b) este de datoria U.N.E.S.C.O. de a promova egalitatea de posibilităţi şi de tratament 

pentru orice persoană în acest domeniu. 

Art. 1. alin. (1) defineşte termenul „discriminare" ca având ca obiect sau ca rezultat 

suprimarea sau alterarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte învăţământul.
 3
 

În conformitate cu prevederile art. 4 al Convenţiei, statele participante îşi iau 

angajamentul să formuleze, să dezvolte şi să aplice o politică naţională menită să promoveze, 

prin metode adaptate circumstanţelor şi obiceiurilor naţionale, egalitatea de posibilităţi şi de 

tratament în domeniul învăţământului.
 4
 

Al treilea document elaborat sub egida O.N.U. îl reprezintă Convenţia nr. 111/1958 a 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii (O.I.M.) privind discriminarea în domeniul forţei de 

muncă şi exercitarea profesiei
5
. În art. 1 al Convenţiei se precizează că reprezintă 

„discriminare" acea deosebire, excludere sau preferinţă care are drept scop să distrugă sau 

să altereze egalitatea de şanse sau de tratament în materie de angajare sau de profesie, pe 

baza unor criterii stabilite de Convenţie. 
6
 

Al patrulea document elaborat sub egida O.N.U. este Convenţia nr. 100 privind 

egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină, 

                                            
1
 Ibidem pp. 59-60: 

a) dreptul la un tratament egal în faţa tribunalelor şi a oricărui alt organ de administrare a justiţiei: 

b) dreptul la securitatea persoanei şi la protecţia statului împotrivii violenţelor sau maltratărilor, fie din partea funcţionarilor 

guvernului, fie a oricărui individ, grup sau instituţie: 

c) drepturi politice şi anume dreptul de a participa la alegeri de a vota şi de a 

2 candidai - după sistemul sufragiului universal şi egal. dreptul de a face parte din Guvern, de a lua parte la conducerea treburilor 

publice, la orice nivel, şi dreptul de acces, în condiţii de egalitate, la funcţii publice: 

d) drepturile civ ile enumerate: 

e)  drepturile economice, sociale şi culturale; 

f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice, cum ar fi mijloacele de transport hoteluri, restaurante, 

cafenele, spectacole, parcuri. 
2
 A fost adoptată de Conferinţa generală a O.N.U. pentru educaţie, ştiinţă şi cultura la 1-4 decembrie 1960. A intrat în vigoare la 22 mai 

1964. A fost ratificată dc România prin Decretul nr. 149/1964. publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 20 aprilie 1964. 
3
 Vezi textul articolului în Centre pour Ies droits de l'homme. Geneve. Recueil d'instruments internationaux. ed. cit., p. 89. 

4
 Ibidem p. 91. 

5
 Convenţia a fost adoptată de Conferința Generală a O.I.M. la 4 iunie 1958, România a ratificat Convenția prin Decretul nr.284/1973, 

publicat în Buletinul Oficial nr.81 din 6 iunie 1973. 
6
 Vezi textul art. 1 în Organisation Internationale de Travial. Droits fondamentaux de l'homme –Egalitede chances et traitement –

Convention et recomendations du travail, vol. 1, Geneve, Suisse, 1995, p.50. 
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pentru o muncă de valoare egală. 
1
           

Convenţia defineşte în cuprinsul art. 1 lit. b) noţiunea de „egalitate de remunerare a 

mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină pentru o muncă de valoare 

egală“, tăcând precizarea că aceasta se referă la cuantumul remuneraţiei fixat, fără 

discriminare în ceea ce priveşte sexul.
2
 

Convenţia nu stabileşte caracterul absolut, strict sau uniformizator al principiului 

egalităţii de remunerare între mâna de lucru masculină şi mâna de lucru feminină pentru 

o muncă de valoare egală, admiţând excepţia potrivit căreia diferenţele între cuantumul 

remuneraţiei care corespunde, fără a lua în considerare sexul, unei evaluări obiective a 

muncii efectuate, nu sunt contrare acestui principiu.
3
 

Al cincilea document din sistemul O.N.U. pe care îl reţinem pentru studiul de faţă este 

Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei.
4
 Chiar în 

Preambul se menţionează că „dezvoltarea completă a unei ţări, bunăstarea lumii şi cauza păcii 

cer participarea deplină a femeilor în condiţii de egalitate cu bărbaţii, în toate domeniile.
5
 

Din analiza textului Convenţiei rezultă că nu există norme de referinţă privind egalitatea în 

drepturi în formă pură, cum nu există nici norme de referinţă privind nediscriminarea în 

formă pură. Aceasta dovedeşte legătura strânsă ce există între egalitate şi nediscriminarc. În 

sensul art. 1 al Convenţiei, este considerată discriminare faţă de femei orice diferenţiere, 

excludere sau restricţie care are drept efect sau scop să compromită sau să distrugă 

recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea de către femei, pe baza egalităţii dintre bărbat şi 

femeie, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în toate domeniile.
6
  

De asemenea, În temeiul art. 3 din Convenţie, statele părţi convin să ia în toate 

domeniile şi în special în domeniile politic, social, economic şi cultural, toate măsurile 

adecvate, inclusiv dispoziţii legislative, pentru a asigura deplina dezvoltare şi progresul 

femeilor, pentru a le garanta exercitarea şi folosinţa drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale pe baza egalităţii cu bărbaţii.
7
 

 

 

 

                                            
1
 Convenţia a fost adoptată de Conferința Generală a O.I.M. la 29 iunie 1951 și a intrat în vigoare la 23 mai 1953.România a ratificat 

Convenția prin Decretul nr.213/1957, publicat în Buletinul oficial nr.4 din 18 ianuarie 1958. 
2
 Vezi textul citat în Organisation Internationale de Travial. Droits fondamentaux de l'homme, ed. cit., p. 45. Art. 1 alin. (I) defineşte 

termenul „remunerare" care cuprinde salariul sau cuantumul de bază sau minim şi orice alte avantaje, plătite direct sau indirect, la  anumite 

termene sau în natură, de către patron salariatului, în baza folosinţei acestuia din urmă." 
3
 Ibidem. p. 46. art. 3 alin. (2): „Diferenţele între cuantumul remunerării care corespunde., fără a lua în considerare sexul, diferenţelor 

rezultând dintr-o astfel de evaluare obiectivă în lucrările care urmează să fie efectuate, nu vor trebui să fie considerate contrare principiului 

egalităţii de remunerare între mâna de lucru masculină şi mâna de lucru feminină pentru o muncă de valoare egală." 
4
 Convenţia a fost adoptată la 18 decembrie 1979 şi a intrat in vigoare la 3 septembrie 1981. România a semnat Convenţia  la 4 

septembrie 1980 şi a ratificat-o prin Decretul nr. 342 din 26 noiembrie 1981. publicat în Buletinul oficial nr. 94 din 28 noiembrie 1981  
5
 Vezi textul citat în Centre pour Ies droits de l'homme. Geneve. Recueil d'instruments internationaux. ed. cit., p. 112 

6
 Ibidem. p. 114. 

7
 Ibidem. p. 115. 
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Un alt domeniu în care Convenţia recunoaşte femeilor drepturi egale cu bărbaţii îl 

reprezintă dobândirea, schimbarea sau păstrarea cetăţeniei la căsătorie, în timpul căsătoriei şi la 

desfacerea acesteia. Aceeaşi egalitate în drepturi se acordă in ceea ce priveşte stabilirea 

cetăţeniei copiilor minori.
1
 

În temeiul art. 10 din Convenţie se asigură femeilor drepturi egale cu ale bărbaţilor în 

ceea ce priveşte educaţia, iar în baza art. 11 din Convenţie se asigură aceeaşi egalitate in 

domeniul muncii şi securităţii sociale, respectiv dreptul la egalitate de remuneraţie şi 

dreptul la egalitate de tratament pentru o muncă de valoare egală.
2
 Alte domenii în care 

Convenţia garantează în mod expres drepturi egale ale femeii şi bărbatului sunt: domeniul 

sănătăţii [art. 

12 alin. (1)], în faţa legii (art. 15), în domeniul raporturilor de familie (art. 16). 

Al şaselea document din sistemul O.N.U. care conţine norme de referinţă privind 

egalitatea în drepturi este Convenţia privind drepturile politice ale femeii.
3
 

În preambulul Convenţiei sunt inserate considerentele privind egalitatea în drepturi care 

au stat la baza elaborării acesteia. Statele părţi la Convenţie au convenit să pună în aplicare 

principiul egalităţii în drepturi al bărbaţilor şi femeilor înscris în Carta Naţiunilor Unite. De 

asemenea, statele părţi au convenit să acorde bărbaţilor şi femeilor egalitate în folosinţa şi 

exercitarea drepturilor politice. În baza dispoziţiilor Convenţiei, „femeile vor avea, în 

condiţii de egalitate cu bărbaţii şi fără nicio discriminare, dreptul de vot în toate alegerile 

(art. I), eligibilitatea în oricare dintre organismele publice alese, constituite în baza legislaţiei 

naţionale [art. (2)] şi acelaşi drept de a ocupa toate posturile publice şi de a exercita toate 

funcţiile publice stabilite în virtutea legislaţiei naţionale (art. 3).
4
  

Un ultim document din sistemul O.N.U. care conţine norme de referinţă privind egalitatea 

în drepturi este Convenţia cu privire la drepturile copilului.
5
 

În temeiul art. 28 alin. (1), statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie pe baza 

egalităţii de şanse, iar în temeiul art. 31 alin. (2) statele părţi respectă ţii favorizează dreptul 

copilului, în condiţii de egalitate, de a participa pe deplin la viaţa culturală şi artistică şi incura- 

jează organizarea în favoarea lui a unor mijloace corespunzătoare de vacanţă şi activităţi 

                                            
1
 Ibidem. p. 116 art. 0 alin. ( I ) :  ..Statele părţi vor acorda femeilor drepturi egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte dobândirea, schimbarea 

sau păstrarea cetăţeniei. Ele vor garanta îndeosebi că nici căsătoria cu un străin, nici schimbarea cetăţeniei soţului în timpul căsătoriei cu un 

străin, nici schimbarea cetăţeniei soţului în timpul căsătoriei nu va duce în mod automat la schimbarea cetăţeniei femeii, nu  o va lace apatridă şi 

nici nu o va obliga să-şi ia cetăţenia soţului" 

alin. (2): ..Statele părţi vor acorda femeii drepturi egale cu cele ale bărbatului în ceea ce priveşte cetăţenia copiilor lor”. 
2
 Ibidem. pp. 116-118. 

3
 Convenţia a fost adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. prin rezoluţia nr. 640 ( V I I )  din 20 decembrie 1052 şi a intrat în vigoare 

la 7 iulie 1054. România a ratificat C onvenţia prin Decretul nr. 222/1054. publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 10 iunie 1954 
4
 Centre pour Ies droils de l'homme. Geneve. Recueit d'instrumentss internationaux. ed. cit., p. 550 art. 1: „Femeile vor avea, în 

condiţii de egalitate cu bărbaţii, dreptul de vot în toate alegerile, fără nicio discriminare." Art. 2: ..femeile vor fi, în condiţii de egalitate cu 

bărbaţii, eligibile în oricare dintre organismele politice alese, constituite în baza legislaţiei naţionale, fără nicio discriminare". Art. 3: ..femeile 

vor avea, în condiţii de egalitate, acelaşi drept ca şi bărbaţii de a ocupa toate posturile publice şi de a exercita toate funcţiile publice stabilite în 

baza legislaţiei naţionale, fără nicio discriminare." 
5
 Convenţia a fost adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 20 noiembrie 1989. România a ratificat Convenţia prin Legea nr. 

18/1990. publicată în Monitorul Oficial nr. 199 din 28 septembrie 1990. 
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recreative, artistice şi culturale.
1
 

În continuare, ne propunem să studiem documentele internaţionale din domeniul 

drepturilor omului care conţin norme de referinţă privind egalitatea în drepturi din sistemul 

regional al Consiliului Uuropci şi la care România este parte. 

Un prim document îl reprezintă Convenţia europeană privind statutul juridic al copiilor 

născuţi in afara căsătoriei.
2
 

Printre considerentele care au determinat elaborarea acestui document, se menţionează în 

preambulul acestuia că s-a constatat că într-un număr de state membre, s-au efectuat sau sunt 

întreprinse eforturi pentru ameliorarea statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, 

reducându-se în acest scop diferenţele între statutul juridic al acestor copii şi cel al copiilor 

născuţi din căsătorie, aceste diferenţe defavorizând pe primii pe plan juridic şi social.
3
 

Astfel, art. 6 alin. (I) stabileşte aceeaşi obligaţie pentru tatăl şi mama unui copil născut în afara 

căsătoriei ca şi cea care există faţă de copilul născut în cadrul căsătoriei. În cazul în care 

obligaţia de întreţinere a unui copil născut din căsătorie incumbă anumitor membri ai familiei 

tatălui sau mamei, copilul născut în afara căsătoriei beneficiază în mod egal de această 

obligaţie. 

 O ultimă normă de referinţă privind egalitatea în drepturi a copilului născut în afara 

căsătoriei şi a copilului născut în timpul căsătoriei se referă la succesiunea tatălui, a mamei şi 

a membrilor familiilor lor.
4
  

Un al doilea document este Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale.
5
 

Aceasta, în cuprinsul art. 4, foloseşte termenul „dreptul la egalitate”. În comentariul asupra 

prevederilor Convenţiei- cadru. Comitetul de experţi ai Consiliului Europei care au elaborat 

textul acesteia, referindu-se la art. 4 alin. (I). face precizarea că acesta „exprimă de o manieră 

clasică cele două principii ale egalităţii şi nediscriminării”. 
6
  

Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1), în baza principiului egalităţii, „părţile se angajează să 

garanteze fiecărei persoane aparţinând linei minorităţi naţionale dreptul la egalitate în faţa 

legii şi la egala protecţie a legii.
7
 Promovarea egalităţii depline şi efective între persoanele 

aparţinând unei minorităţi naţionale şi cele aparţinând majorităţii poate impune adoptarea 

                                            
1
 Vezi textul în Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, loan Maxim, Drepturile omului în sistemul Națiunilor Unitte. Themis edit S.R.L. vol. II. 

Bucureşti 1093. pp 185 şi 187. 
2
 Convenţia a fost adoptată la 15 octombrie 1975 şi a intrat în vigoare la 11 august 1978. România a  aderat la Convenţie prin l egea nr. 

101 1092 publicată în Monitorul Oficial nr. 243 din 30 septembrie 1002. 
3 Institutul Român pentru Drepturile Omului. Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România este 

parte, ed cit., p. 150. 
4
 Ibidem. p. 152 art. 9 „Drepturile copilului născut în afara căsătoriei la succesiunea tatălui şi mamei sale şi a membrilor familiilot lor 

sunt aceleaşi ca şi în cazul în care s-ar li născut în timpul căsătoriei." 
5
 Convenţia a fost adoptată la 1 februarie 1995 şi va intra în vigoare după ratificarea acesteia de către 12 state membre. România a 

ratificat Convenţia-cadru prin Legea nr. 33/1995. publicată in Monitorul Oficial, partea I. nr. 82 din 4 mai 1995. 
6
 Institutul Român pentru Drepturile Omului. Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România este 

parte. ed. cit., vol. II. p. 231 
7
 Ibidem. vezi textul art. 4 alin. (1). 
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de către părţi de măsuri speciale care ţin seama de condiţiile specifice ale persoanelor 

respective.
1
 Astfel de măsuri trebuie să fie adecvate, adică să fie în conformitate cu 

principiul proporţionalităţii,  pentru a evita încălcarea drepturilor altora precum şi 

discriminarea altora. Acest principiu impune, printre altele, ca aceste măsuri să nu tic extinse. în 

timp şi sferă de aplicare, dincolo de ceea ce este necesar in vederea realizării obiectivului 

egalităţii depline şi efective. Nicio prevedere distinctă care să trateze în mod special 

principiul şanselor egale nu a fost inclusă în Convenţia-cadru. Considerăm că o astfel de 

includere nu a fost necesară, deoarece art. 4 alin.(2) cuprinde în mod implicit acest principiu.  

Scopul art. 4 alin. (3)
2
este acela de a exprima clar faptul că măsurilor la care se face 

referire în alin. (2) nu trebuie considerate ca aducând atingere principiului egalităţii.  

 

§3. Contribuţii la definirea noţiunii de egalitate în drepturi 

1. Definirea noţiunii de egalitate în drepturi din perspectiva teoriei clasice 

Din studiul prezentat mai sus rezultă că noţiunea de egalitate a fost receptată pentru prima 

dată de doctrinele religioase şi studiile filozofice. Afirmarea ideii de egalitate a străbătut un 

drum lung în evoluţia sa istorică din Antichitate până la apariţia în secolul al XVIII-lea a 

primelor Constituţii scrise. În acest scurt istoric au fost reţinute exemple care au urmărit 

evoluţia conceptului de egalitate de la faza sa difuză până la cristalizarea acestuia în operele 

filozofice ale lui Aristotel şi Rousseau. 

Parcurgând principalele doctrine religioase, constatăm că acestea conţin ideile de 

egalitate, toleranţă şi fraternitate. 

Evoluţia şi perfecţionarea conţinutului ideii de egalitate au fost determinate de 

transformările economice, sociale, culturale şi juridice prin care a trecut societatea omenească 

în evoluţia sa de la comuna primitivă la societăţile democratice de astăzi. 

Din primele idei despre egalitate deducem nenuanţarea conţinutului acestora, având mai 

mult un caracter general, pe care îi apreciem ca egalitar sau uniformizator. Ideile egalitariste au 

fost promovate atât de doctrinele religioase cât şi de către doctrinele filozofice. Controversatul 

Aristotel susţine, pe de o parte, că „egalitatea trebuie să fie relativă şi să ţină seama de 

capacităţile diferite ale indivizilor" iar, pe de altă parte, afirmă că egalitatea după merit se referă 

la justiţia distributivă, care nu coincide cu principiul dreptăţii, deoarece împărţirea drepturilor  

 

                                            
1
 Ibidem. art. 4 alin. (2): „Părţile se angajează să adopte, dacă este cazul, măsuri adecvate pentru a promova, în toate domeniile vieţ ii 

economice, sociale, politice şi culturale, egalitatea deplină şi efectivă între persoanele aparţinând unei minorităţi naţiona le şi cele aparţinând 

majorităţii.  

Ele vor ţine seama în mod corespunzător, în această privinţă, de condiţiile specifice in care se altă persoanele aparţinând minorităţii 

naţionale." 
2
 Ibidem, p.215 art. 4 alin. (3): .„Măsurile adoptate in conformitate cu alin. (2) nu vor fi considerate acte de discriminare."  
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se face după scara de valori recunoscută în fiecare cetate".
1
  

Ce de-al doilea aspect al noţiunii de egalitate îl găsim la Rousseau sub denumirea de 

egalitate morală sau legitimă. 

Concepţia lui Rousseau despre egalitate se apropie foarte mult de conţinutul unanim 

acceptat astăzi pentru noţiunea de egalitate. 

Doctrinele despre egalitate au stat la baza teoretizării atât a totalitarismului, cât şi a 

democraţiilor modeme. 

De asemenea, doctrinele despre libertate şi egalitate ale lui Rousseau au exercitat o 

influenţă foarte puternică asupra justificării revoluţiilor burgheze, asupra perioadei de formare 

a independenţei americane, asupra primelor declaraţii de drepturi, precum şi în receptarea 

acestora de către constituţiile scrise de mai târziu. 

Primul document cu caracter constituţional a fost Declaraţia de Independenţă redactată de 

Thomas Jefferson, care a exprimai şi unele idealuri ale democraţiei americane, î
2
ntre care se 

menţionează: „toţi oamenii sunt creaţi egali"
1
 Aşa cum menţionam anterior, prin conţinutul 

sintagmei „toţi oamenii sunt creaţi egali", autorul înţelegea „egalitatea în faţa legii", care 

reprezintă un al treilea aspect al noţiunii de egalitate. Deşi Declaraţia de Independenţă vorbeşte 

cu atâta claritate despre egalitate. Constituţia S.U.A. şi Bill of Rights nu conţin nicio normă de 

referinţă privind egalitatea. 

Formula adoptată de Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului de la 1789 

privind egalitatea este aceea că „oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi, diferenţele 

sociale nu pot fi fondate decât pe utilitate comună”
3
. 

Aşa cum menţionam mai sus, egalitatea a fost una dintre cele trei devize ale revoluţiei 

franceze; era concepută ca o „egalitate de tratament şi se manifesta prin abolirea unor 

privilegii de tot felul". 

Se poate reţine de aici un al patrulea aspect al egalităţii şi anume acela de egalitate în 

drepturi ca o egalitate de tratament, prin abolirea unor privilegii de tot felul. 

Din analiza conţinutului documentelor cu caracter constituţional la români, se constată că 

pentru români, egalitatea era sinonimă cu dreptatea. în sensul că egalitatea era forma 

elementară a dreptăţii sau justiţiei, era sinonimă cu „desfiinţarea privilegiilor boiereşti. 

Programele sau proclamaţiile au constituit primul pas pentru elaborarea în viitor a primei 

constituţii scrise a românilor. Rezultă astfel al cincilea aspect prin care egalitatea este dedusă 

prin compararea statutului sau regimului juridic al persoanelor. 

                                            
1
 Vezi Supra, p.2. 

2
 Vezi Supra, p.11. 

3
 Vezi Supra, p.14. 
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Referindu-se la diversitatea lumii exterioare, C. Dissescu menţionează: „În natura care ne 

înconjoară vedem că totul pare contrariu egalităţii; omul nu vede în preajma sa decât 

diversitatea; chiar în semenii noştri, ceea ce ne impresionează mai mult nu este asemănarea, 

identitatea, ci tocmai varietatea fizică şi morală, punctele care ne diferenţiază de ceilalţi".
1
 

Admiţând de facto imensa varietate pe care o vedem în natură şi pe care o denumim 

armonia universală, rezultă că nu poate fi admisă egalitatea absolută, strictă sau 

uniformizatoare. Trebuie să admitem că nu poate exista egalitatea de fapt şi că această 

egalitate trebuie să fie o egalitate relativă sau egalitate de drept, pe care autorul o consideră că 

reprezintă „egalitatea în faţa legii". 

După modul de formulare a definiţiilor date „egalităţii de drept" sau „egalităţii civile" de 

către autorul citat şi de către ceilalţi autori citaţi, considerăm că aceste definiţii se referă la 

„egalitatea în faţa legii". 

Ca regulă generală, se poate constata că autorii citaţi, atunci când definesc noţiunea de 

egalitate în drepturi, se raportează la normele de referinţă privind egalitatea, cuprinse în 

Constituţia statului respectiv şi în vigoare la acea dată. 

O dată cu adoptarea documentelor internaţionale din domeniul drepturilor omului, au fost 

enunţate în cuprinsul lor norme de referinţă privind egalitatea în drepturi care au fost receptate 

de constituţiile statelor, adoptate după această dată. 

Un prim document internaţional de referinţă din domeniul drepturilor omului este 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în preambulul căreia se postulează că 

„recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale 

şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”, iar art. 1 al acesteia 

proclamă că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”.
2
 

Declaraţia nu defineşte noţiunea de egalitate în drepturi, limitându-se numai să 

consacre acest principiu ca una dintre aspiraţiile fundamentale ale comunităţii internaţionale. 

Celelalte documente internaţionale din domeniul drepturilor omului elaborate în cadrul 

O.N.U. şi în subsistemele regionale de protecţie a drepturilor omului au preluat şi au dezvoltat 

aplicaţiile particulare ale acestui principiu. 

 

 

 

                                            
1
 Dissescu. Dreptul constituţional, ed. cit., pp. 447-448. Viitorul continuă: „Nivelarea tuturor în ordinea fizică - prin patul lui Procust 

- este o halucinaţiune atroce, iar a dori să realizezi egalitatea morală şi intelectuală, să uniformizeze inteligenţele, voinţele şi sentimentele ar fi 

să sugrumi libertatea, căci neputând ridica pe cei inferiori la nivelul celor de sus, ar trebui să ei mersul contrariu, să împiedici manifestarea 

oricărei forţe şi inteligenţe superioare." 
2
 Vezi Supra, p.97. 
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O problemă teoretică de bază a studiului o reprezintă definirea noţiunii de egalitate în 

drepturi, deoarece se constată că societatea, în etapa actuală a dezvoltării sale, este din ce în ce 

mai mult tributară acestui concept. 

Egalitatea este rezultatul vieţii oamenilor în societate, oricare ar fi locul unde aspiraţia lor 

la o viaţă mai dreaptă se exprimă. Stabilirea noţiunii de egalitate ne va ajuta să analizăm 

mijloacele de realizare a egalităţii şi modul de abordare a acesteia în limbajul dreptului, având 

în vedere marea diversitate a situaţiilor şi condiţiilor existente în domeniul social, economic, 

politic, juridic şi cultural, precum şi in alte domenii ale vieţii publice în care oamenii, fie 

cetăţeni, străini sau apatrizi, îşi desfăşoară activitatea. 

Definiţia dată egalităţii în drepturi va respecta regula generală potrivit căreia aceasta va 

recepta normele de referinţă privind egalitatea in drepturi stabilite de legea fundamentală a 

României. Constituţia României din anul 1991. Acestea vor reprezenta elementele componente 

constante ale definiţiei. Elementele componente variabile ale definiţiei vor fi alcătuite din 

receptarea normelor de referinţă privind egalitatea în drepturi din documentele internaţionale 

din domeniul drepturilor omului, la care România este parte, şi care potrivit art. 20 din 

Constituţia României din 1991 au prioritate în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 

constituţionale şi legale, cât şi în conflictul dintre o lege internă şi aceste reglementări. 

Alte elemente componente variabile ale definiţiei vor fi receptate din doctrina 

constituţională românească, doctrină ce reprezintă, după părerea noastră, componente de 

continuitate în stabilirea conceptului de egalitate în drepturi. 

Unul dintre elementele constante ale definiţiei egalităţii în drepturi va fi receptat din 

dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţia României din anul 1991, care face parte din structura 

Titlului II. Capitolul I. intitulat „Dispoziţii comune" şi care consacră: „Cetăţenii sunt egali în 

faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări".
1
 Art. 16 din 

Constituţie este izvorul principal de drept al egalităţii in drepturi. 

Un al doilea element constant al definiţiei va fi receptat din dispoziţiile ari. 15 alin. (I) din 

Constituţia României din anul 1991, care face parte din Titlul II. Capitolul I şi care proclamă: 

„Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi 

au obligaţiile prevăzute de acestea”.
2
 

 

                                            
1
 Constituţia României din 1901. Editura Regia Autonomă „Monitorul oficial”. Bucureşti. 1993. p. 12. 

                             
2
 Ibidem, p.11. 
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Art. 15 alin. (1) consacră principiul constituţional al universalităţii drepturilor, libertăţilor 

şi îndatoririlor fundamentale. Acest principiu stabileşte sfera propriu-zisă a drepturilor, precum 

şi titularii acestora. 

Un element variabil reţinut în definiţia noţiunii de egalitate în drepturi este sintagma 

„folosinţa şi exercitarea în condiţii de egalitate a drepturilor şi libertăţilor proclamate".
1
 

Este adevărat că majoritatea documentelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la 

care România este parte folosesc numai sintagma „exercitarea drepturilor", dar am preferat să 

reţinem şi „folosinţa", plecând de la faptul că în temeiul Codului civil cetăţenii minori şi cei 

care au o capacitate de exerciţiu restrânsă au numai folosinţa drepturilor garante prin 

Constituţie şi prin alte legi. 

Un alt element component variabil reţinut în definirea noţiunii de egalitate în drepturi este 

precizarea domeniilor în care se aplică egalitatea în drepturi. 

Aceste domenii sunt: „politic, economic, social, cultural". Aceste domenii reţinute în 

definiţie au fost receptate din doctrina constituţională românească.
2
 

 De asemenea, definiţia reţine un al treilea element component variabil: „sau în orice alt 

domeniu". Acest element este receptat din unele documente internaţionale din domeniul 

drepturilor omului la care România este parte.
3
 

Un al patrulea element component variabil reţinut în definiţia noţiunii de egalitate în 

drepturi este: „cetăţenii sunt trataţi în mod egal şi de către ceilalţi cetăţeni". Acest element este 

reţinut şi în definiţiile altor autori
4
 ,atunci când definesc noţiunea de egalitate în drepturi. 

Reţinerea acestui element poate fi justificată şi prin îndatorirea cetăţenilor „de a-şi 

exercita drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună credinţă, fără să încalce drepturile şi 

libertăţile celorlalţi". 
5
  

Ţinând seama de elementele componente constante şi variabile, definim egalitatea în 

drepturi ca acea categorie constituţională care garantează cetăţenilor români folosinţa şi 

exercitarea în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor 

                                            
1
 Terminologia se găseşte înscrisă în următoarele documente internaţionale din domeniul drepturilor omului, la care România este 

parte: a) Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială ［art. 2 alin. ( 1 ) ］.  b) Convenţia asupra eliminării 

tuturor formelor de discriminare faţă de femei (art. 1). 
2
 Domeniile respective sunt reţinute în definiţiile autorilor loan Muram (vezi Supra. p. 7), Ion Deleanu, (vezi Supra. p, 7), Nistor Frişca 

(vezi Supra, p. 8),Tudor Drăganu (vezi Supra. p. 8). 
3
 a) Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (art. I alin. I): Convenţia privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare faţă de femei (ari. I). 

b) Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (art. 1). 
4
 loan Muraru (vezi Supra. p. 6 şi p. 7);Nistor frişca (vezi Supra. pp. 7-8). 

5
 Constituţia României din 1991, Regia Autonomă „Monitorul Oficial", ed. cit., p. 29 art. 54: „Cetăţenii români, cetăţenii străini şi 

apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile eonstituţionale eu hună-credinţă. fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi." 
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fundamentale prevăzute în Constituţie şi în alte legi, în domeniile politic, economic, 

social, cultural sau în orice alt domeniu, fără privilegii şi fără discriminări, fiind trataţi în 

mod egal în faţa legii, a autorităţilor publice şi de către ceilalţi cetăţeni. 

 

2. Definirea noţiunii de egalitate în drepturi din perspectiva teoriei 

valorilor juridice 

a. Justificarea demersului ştiinţific 

Abordarea teoriei cunoaşterii valorilor în domeniul dreptului în general şi al dreptului 

constituţional în special poate fi motivată cel puţin pe următoarele documente începând cu cele 

care au valoare de simbol în materie până la standardele aetule în domeniu, astfel: 

1. În preambulul Declaraţiei de independenţă a Statelor Unite ale Americii
1
 este 

exprimată convingerea considerării ca evidente prin ele însele adevărurile următoare: toţi 

oamenii sunt creaţi egali, ei sunt înzestraţi de Creator cu anumite drepturi inalienabile, printre 

aceste drepturi se află viaţa, libertatea şi căutarea fericirii: 

2. În cuprinsul art. 1 din Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului
2
 este 

afirmată evidenţa că oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot 

fi fondate decât pe utilitate comună; 

3. Consfinţirea în Preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului
3
 a următoarelor 

principii: a. recunoaşterea demnităţii inerente  tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor 

lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume; b. popoarele 

O.N.U. au proclamat din nou credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi 

valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor şi s-au hotărât să 

favorizeze progresul social şi să creeze condiţii mai bune de viaţă în cadrul unei libertăţi mai 

mari; 

De asemenea, art. 1 enunţă postulatul filozofic la care răspunde Declaraţia: Toate fiinţele 

umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Sunt definite astfel ideile 

fundamentale din care se inspiră Declaraţia: a. dreptul la libertate şi la egalitate este un drept 

dobândit de la naştere şi care nu ar putea fi înstrăinat, b. pentru că omul este o fiinţă morală şi 

înzestrată cu raţiune, el diferă de alte creaturi ale pământului şi poate în consecinţă pretinde 

anumite drepturi şi anumite libertăţi de care alte creaturi nu se bucură.
4
 

Mai mult, art. 2 al Declaraţiei, formulează principiul esenţial ai egalităţii şi 

                                            
1
 Elena Simina Tănăsescu, Nicolae Pavel. Constituția Statelor Unite ale Americii, Editura All Beck, București, 2002. P.32. 

2
 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier. Les Constitution de la France, Edition Dalloz, Paris.1983, p.8. 

3
 NicolaePavel. Drept constituţional şi instituţii politice. voi. I. Teoria generală, Editura Fundaţiei România de Mâine. 

Bucureşti. 2004. p. 2222. Art. 1. 
4
 Activité de 1 O.N.U. dans le domaine des droits de l'homme. Nation Unies, New York. 1998. p. 10. această ţară sau teritoriu 

sunt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse oricărei limitări de suveranitate. 
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nediscriminării în ceea ce priveşte folosinţa drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 

dezvoltând astfel dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite potrivit cărora, Naţiunile Unite trebuie să 

încurajeze folosinţa acestor drepturi şi libertăţi pentru toţi fără deosebire de rasă, sex, limbă 

sau religie. 

Preambulul Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, precum şi al 

Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale preiau şi dezvoltă 

conţinutul principiile enunţate în Carta Naţiunilor Unite şi în Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, reprezentând valori universale unanim admise de comunitatea internaţională.  

4. Proclamarea în cuprinsul art. 14 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale a principiului nediscriminării care aşa cum s-a pronunţat Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa protejează împotriva oricărei discriminări 

persoanele care îşi exercită drepturile şi libertăţile recunoscute de Convenţie şi se află în situaţii 

similare sau analoge.
1
  

5. În Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeană
2
 se confirmă ataşamentul 

reprezentanţilor statelor membre la principiile libertăţii, democraţiei şi respectării 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept, principii 

care sunt comune statelor membre (aşa cum a fost modificat de Tratatul de la Amsterdam din 

1997). De asemenea, este exprimată dorinţa de a aprofunda solidaritatea între popoarele lor 

pentru respectarea istoriei, culturii şi tradiţiilor acestora. Mai mult. la art. B din cuprinsul 

Titlului 1. printre obiectivele Uniunii se introduce acela al consolidării protecţiei drepturilor şi 

interesele resortisanţilor statelor membre prin instituirea unei cetăţenii a Uniunii. Textul 

menţionat este reiterat în an. B al Tratatului de le Amsterdam de modificare a Tratatului privind 

Uniunea Europeană, a Tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene şi a anumitor acte 

conexe din anul 1997. In plus, în cuprinsul art. F alin. (2) se precizează că „Uniunea respectă 

drepturile fundamentale aşa cum sunt garantate de Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi 

aşa cum rezultă acestea din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, ca principii 

generale de drept comunitar. 

 

 

 

 

                                            
1
 Nicolae Pavel. Drept constituţional şi instituţii politice. vol. 1. Teoria generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 2004. 

p. 265. Art. 14: Exercitarea drepturilor şi libertăților recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată în 

special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, 

avere, naştere sau orice altă situaţie. 

 
2
 Traite sur l'Union Europeenne. Le texte integral. Signe a Maastricht le 7 fevrier 1992, modificat prin tratatele de la Amsterdam din 

anul 1997 şi Nisa din anul 2001. Journal L'Humanite. Paris. 1992, p. 12; 
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6. Consacrarea în preambulul Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa
1
 a egalităţii 

şi a drepturilor inviolabile şi inalienabile ale persoanei umane ca valori universale inspirate din 

moştenirile culturale, religioase şi umaniste ale Europei. 

De asemenea. Tratatul constituţional în cuprinsul Titlului 1 al Părții I proclamă printre 

valorile Uniunii, egalitatea şi respectarea drepturilor omului, iar acestea sunt valorile 

comune ale statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, 

toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi (art. 1-2). Mai mult, printre 

obiectivele Uniunii sunt promovate: asigurarea păcii şi a valorilor sale (respectul pentru 

demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate, domnia legii, precum şi respectarea 

drepturilor omului şi ale minorităţilor) (art. 1-3). 

Proclamarea în Preambulul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, din 

cuprinsul Datatului instituind o Constituţie pentru Europa a ideii că Uniunea se fundamentează 

pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii 

precum şi clasificarea acestor drepturi după criteriul valorilor enumerate (Preambul, Partea 

a II-a. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii). 

7. Consacrarea în cuprinsul Titlului I din Constituţia României revizuită în 2003, intitulat 

Principii generale ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, ale demnităţii omului, ale liberei 

dezvoltări a personalităţii umane, ale dreptăţii şi pluralismului politic ca valori supreme şi 

garantarea acestora [art. I. alin. (3)]
2
; 

8. Multiplicarea normelor constituţionale statale şi convenţionale la nivel regional şi 

universal prin inserarea, recunoaşterea, şi acordarea protecţie valorilor morale, idee susţinută de 

doctrina dreptului natural; 

9. Putem costata în Europa de azi şi constatarea poate îi extrapolată la societatea 

internaţională că are loc o prefacere a tuturor valorilor şi stabilirea unei chintesenţe a 

acestora. 

Cel puţin aceste considerente ne-au determinat să abordăm egalitatea şi nediseriminarea ca 

                                            
1 Traite etablissant une Constitution pour l'Europe. Journal Officiel de l'Union Puropeennc. ( 310/19, p. 3. Inspirându-se 

din moştenirile culturale, religioase şi umaniste ale Europei, începând cu care s-au dezvoltat valorile universale care constituie 

drepturile inviolabile ale persoanei umane, precum şi libertatea,democraţii), egalitatea şi statul de drept: Art. 1-2 Valorile 

Uniunii: Uniunea este fondată pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum 

şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor. Acestea sunt valorile comune ale 

statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare. toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate intre femei 

şi bărbaţi, p. II. Art. 1-3. alin. (3) teza finală: „Obiectivele Uniunii: Uniunea combate excluderea socială şi discriminările, şi 

promovează justiţia şi protecţia socială, egalitatea între femei şi bărbaţi, solidaritatea intre generaţii şi protecţia drepturilor 

copilului, p. II. I’reambul. Partea a Il-a Carta drepturilor fundamentale ale 1 ititmii: Conştientă de patrimoniul său spiritual şi 

moral. Uniunea se fondează pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţ ii: Uniunea 

se fondează pe principiul democraţiei şi pe principiul statului de drept. I Iniunea aşază persoana in centrul acţiunii sale instituind 

cetăţenia I niunii şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie p. -II. 
2 Constituţia României, revizuită în anul 2003. a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 767 din 31 

octombrie 2003: art. I alin. (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi 

rtăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politie reprezintă valori supreme, in 

spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate: 
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valori constituţionale româneşti şi europene, precum şi ca valori universale garantate. 

b. Delimitări conceptuale in teoria valorilor juridice 

Cuvântul „axiologie" din limba română provine de la cuvântul grecesc axios - valoare + 

logos — studiu. În esenţă, trebuie reţinut că axiologia este o ramură a filosofiei care are ca obiect 

de cercetare studiul valorilor. Pe de altă parte, cuvântul epistemologie din limba română provine 

de la cuvântul grecesc episteme - cunoaştere + logos - studiu. În substanţa sa, epistemologia 

este parte a gnoseologiei care are ca obiect de cercetare procesul cunoaşterii aşa cum se 

desfăşoară el în cadrul ştiinţelor în general sau teoria cunoaşterii ştiinţifice. Prin folosirea 

cuvântului compus abordare axiologic-epistemologică am dorit să folosim în cadrul 

demersului ştiinţific de faţă studiul cunoaşterii valorilor in domeniul dreptului. Trebuie să 

precizăm caracterul complex al studiului şi situarea acestuia intr-un eondominiu care aparţine 

filozofiei dreptului, gnoseologiei şi domeniului dreptului. Referindu-se la timpul prefacerii 

tuturor valorilor. Nicolae Râmbu
1 

avea în vedere că acum un nou spirit obiectiv, adică un nou 

mod de a gândi şi de a fi, de a valoriza şi de a crea, o nouă sensibilitate sunt pe cale de a se institui. 

Mai mult, reflecţia despre valori este o constantă a spiritului filosofic, dar ea devine centrală 

în momentele cruciale ale istoriei. În rest, oamenii trăiesc în lumea valorilor fără a le conştientiza, 

aşa cum nu conştientizează aerul pe care îl respiră. În acest sens pare de la sine înţeles ce sunt 

adevărul, binele, frumosul, fericirea, libertatea etc. Considerăm că prin aceasta autorul citat 

adresează un îndemn către conştientizarea valorilor şi însuşirea conţinutului acestora. 

De asemenea, putem afirma că filosofia valorii şi cunoaşterea valorilor juridice a devenit 

mai mult ca oricând o problemă cardinală a lumii contemporane. În plus, cuantificarea valorilor 

juridice şi pozitivarea acestora a devenit o componentă a dimensiunii umane la nivel naţional, 

regional şi universal, tinzând astfel să confirme afirmaţiile lui Aristotel că legea este un 

experiment social in continuă adaptare la realităţile sociale în schimbare. 

Pornind de la ideea consacrată în filozofie că omul cunoaşte realitatea pentru a se folosi 

de ea, considerăm că între cunoaştere şi valoare există o corespondenţă biunivocă. Rezultă că 

fundamentarea valorii trebuie să se facă pe baza ştiinţei logicii şi a teoriei valorii. Aşa cum se 

menţionează în literatura de specialitate obiectul valorii îl reprezintă valoarea ca fenomen ori 

ca un fapt dat exterior omului. 

Referindu-se la filosofia valorii, Petre Andrei
2
 consideră filosofia ca ştiinţa valorilor 

ultime de realitate şi viaţă, evidenţiind astfel caracterul subiectiv al filosofici, căci noi nu 

cunoaştem realităţi, ci valori pe care le atribuim unor duium-uri psihologice şi logice şi pe care le 

obiectivăm. În consecinţă, marile probleme ale filosofiei valorii pot fi sintetizate pe trei mari 

categorii de cercetare: aceea a realităţii, aceea a cunoaşterii şi aceea a acţiunii. Având în vedere 

                                            
1
 Petre Andrei. Filosofia valorii, ediţia a III-a, Prefaţă de Nicolae Râmbu. Editura Polirom. laşi. 1997. p. 7. 

2
 Petre Andrei. Filosofia valorii, ed. cit. p. 13 
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cele prezentate mai sus, considerăm că se poate studia teoria universală, regională şi 

constituţională a valorii prin structurarea acesteia pe două niveluri de geneză: 

1. cunoaşterea realităţii şi configurarea valorilor sociale cărora o comunitate umană 

le acordă preţuire în baza corespondenţei lor cu cerinţele sau nevoile esenţiale determinate 

de obiectivele şi scopurile societăţii şi cu idealurile generale ale acesteia; 

2. recunoaşterea valorilor sau valorizarea valorilor sociale în vederea creierii unei 

table de valori sau a unei ierarhii a acestora;  

Cele două niveluri ale genezei valorii sunt de aplicare generală nu numai în domeniul de 

studiu al filosofici valorii şi al sociologiei valorii. dar acestea au aceeaşi aplicare şi în studiul 

realităţii sociale din diferite domenii specifice, dintre care menţionăm: economic, politic, juridic, 

etic. istoric, estetic, religios, social-cultural etc. 

Rezultă că abordarea interdisciplinară a teoriei valorilor reprezintă o constantă a ştiinţei 

moderne, un condominiu de studiu pentru ştiinţele contemporane în materie. 

Constatăm că în societatea naţională, regională şi universală actuală există o multitudine de 

valori în domeniile menţionate mai sus. care au un conţinut deschis. 

Aşa cum precizează Petre Andrei
1
, valorile juridice pot face obiectul unei ştiinţe a 

dreptului, unei sociologii juridice sau unei filosofii a dreptului, după cum le studiem ca 

fenomene formale, raţionale impuse de stat, ca fenomene sociale reglementative ale realităţii 

sociale sau concepte abstracte ale vieţii practice. Dreptul supune unor norme sau reguli 

obligatorii conduita indivizilor în cadrul vieţii sociale. Aceste norme sau reguli de conduită 

obligatorii sunt generale, impersonale şi se aplică iterativ când apare realitatea sau situaţia de fapt 

circumscrisă acestora. 

Rezultă că diada genezei valorii prezentate mai sus nu este suficientă pentru valorile 

juridice. în consecinţă, se impune un al treilea nivel al genezei denumit realizarea valorii prin 

pozitivarea acesteia. 

Pornind de la ideea că valorile sunt fenomene sociale, valorile juridice sunt legate de 

toate formele de manifestare a comportamentului individului în societate. 

Trebuie să constatăm că primele două nivele de geneză a valorii au un caracter social, ele 

sunt exterioare dreptului şi numai după pozitivare devin valori juridice.  

Pozitivarea presupune trecerea unei valori din domeniul nejuridic în domeniul juridic, 

devenind astfel o valoare în dreptul pozitiv. 

  

                                            
1
 Petre Andrei. Filosofia valorii, ed. cit. p. 128. 
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Valorile dreptului pozitiv formează un sistem de valori. Aşa cum sistemul de drept 

cunoaşte o ierarhizare a normelor şi ramurilor sale rezultă că şi sistemul de valori ale dreptului 

pozitiv va cunoaşte o astfel de ierarhizare. După opinia noastră, în domeniul dreptului există 

următorul sistem al ierarhiei valorilor, dar pe care nu îl considerăm abordat exhaustiv: 

1. Valori absolute, stabilite de filosofia dreptului ca ştiinţă a valorilor ultime de realitate şi 

viaţă şi care nu pot fi contestate, dintre care menţionăm: adevărul, binele, frumosul, fericirea, 

dreptatea, justiţia, viaţa, libertatea, egalitatea, demnitatea, buna-credinţă, statul de drept etc. 

2. Valori universale, general admise de comunitatea internaţională şi proclamate 

expressis verhis în preambulul sau conţinutul normativ al documentelor internaţionale în 

materie, dintre care menţionăm: drepturile omului, demnitatea umană, libertatea, egalitatea, 

solidaritatea, valoarea persoanei umane etc. 

3. Valori supreme, proclamate expressis verhis de principiile generale ale Constituţia 

statului, pentru care Constituţia este legea supremă sau legea legilor. De exemplu. Constituţia 

României din anul 1091, revizuită in anul 2003. proclamă expressis verhis în cuprinsul art. 1. 

alin. (3) intitulat „Principii generale", următoarele valori supreme: demnitatea omului, 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 

pluralismul politic. 

4. Valori fundamentale, consacrate în preambulul sau conţinutul documentelor 

universale sau regionale în materie, precum şi în principiile generale sau conţinutul constituţiilor 

statelor, dintre acestea menţionăm: dispoziţiile generale din cuprinsul Titlului I şi dispoziţiile 

comune din Titlul II al Constituţiei României, Preambulul Convenţiei pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale etc. 

5. Valori relative, consfinţite ca valori juridice în preambulul sau în principiile generale 

care guvernează celelalte ramuri ale dreptului, dintre care menţionăm: Preambulul şi Titlul I - 

„Dispoziţii generale" din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Capitolul II din 

Codul muncii intitulat „Principii fundamentale” adoptat prin Legea nr. 53/2003, Titlul I intitulat 

Legea penală şi limitele de aplicare din Codul penal al României, adoptat prin Legea nr. 

301/2004 etc. 

6. Valorile morale, se impun a fi discutate în cadrul teoriei valorii în drept. Dacă valorile 

juridice sunt impuse de legiuitor, adică de o voinţă exterioară individului, valorile morale sau 

legea morală reprezintă o exteriorizare a personalităţii individului şi este impusă de voinţa 

interioară a acestuia, deoarece, aşa cum afirma Ihering, omul moral este produsul evoluţiei 

sociale. În esenţă, trebuie să reţinem că ambele valori sunt reguli de conduită pentru individ cu 

deosebirea că pentru nerespeetarea valorilor morale nu se poate aplica forţa coercitivă a statului.
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 În final, trebuie reţinut că şi valorile absolute trebuie să fie supuse pozitivarii în drept pentru 

realizarea acestora, dar numai în cadrul unor documente universale sau regionale de bază sau în 

conţinutul normativ al legilor fundamentale. 

 

c. Definirea noţiunii de egalitate în drepturi din perspectiva  

 teoriei valorilor juridice 

Definiţia dată egalităţii în drepturi va respecta regula generală potrivit căreia aceasta va 

recepta normele de referinţă privind egalitatea în drepturi stabilite de legea fundamentală a 

României, Constituţia României din anul 1991, revizuită în anul 2003. Acestea vor reprezenta 

elementele componente constante ale definiţiei. Elementele componente variabile ale definiţiei 

vor fi alcătuite din receptarea normelor de referinţă privind egalitatea în drepturi din 

documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului, la care România este parte, şi 

care, potrivit art. 20 din Constituţia României din 1991, au prioritate în interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor constituţionale şi legale, cât şi în conflictul dintre o lege internă şi aceste 

reglementări. 

Alte elemente componente variabile ale definiţiei vor 11 receptate din doctrina 

constituţională românească şi străină, precum şi din standardele internaţionale în materie, 

componente ce reprezintă după părerea noastră, elemente de continuitate în stabilirea 

conceptului de egalitate în drepturi. 

Unul dintre clementele constante ale definiţiei egalităţii în drepturi va fi receptat din 

dispoziţiile art. 16 alin. (I) din Constituţia României din anul 1991, care face parte din structura 

Titlului II, Capitolul I, intitulat „Dispoziţii comune" şi care consacră: „Cetăţenii sunt egali în 

faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări".
1
 Art. 16 din 

Constituţie este izvorul principal de drept al egalităţii în drepturi.  

Un al doilea element constant al definiţiei va fi receptat din dispoziţiile art. 15 alin. (1) din 

Constituţia României din anul 1991, care face parte din Titlul II. Capitolul I şi care proclamă: 

„Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi 

au obligaţiile prevăzute de acestea".
2
 

Art. 15 alin. (1) consacră principiul constituţional al universalităţii drepturilor, libertăţilor 

şi îndatoririlor fundamentale. Acest principiu stabileşte sfera propriu-zisă a drepturilor, precum

                                            
1 Constituţia României din 1991. Revizuită în anul 2003. Publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 767 

din 31 octombrie 2003. 

2 Constituţia României din 1991. Revizuită în anul 2003. Publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 767 

din 31 octombrie 2003. 
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şi titularii acestora. 

Un element variabil reţinut în definiţia noţiunii de egalitate în drepturi este sintagma 

„folosinţa şi exercitarea în condiţii de egalitate a drepturilor şi libertăţilor proclamate“.
1
 

Este adevărat că majoritatea documentelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la 

care România este parte folosesc numai sintagma exercitarea drepturilor, dar am preferat să 

reţinem şi folosinţa, plecând de la faptul că în temeiul Codului civil cetăţenii minori şi cei care 

au o capacitate de exerciţiu restrânsă au numai folosinţa drepturilor garantate prin Constituţie şi 

prin alte legi. 

Un alt element component variabil reţinut în definirea noţiunii de egalitate in drepturi este 

precizarea domeniilor în care se aplică egalitatea în drepturi. 

Aceste domenii sunt: „politic, economic, social, cultural". Aceste domenii reţinute in 

definiţie au fost receptate din doctrina constituţională românească. 
2
            

De asemenea, definiţia reţine un al treilea element component variabil: „sau în orice alt 

domeniu”. Acest element este receptat din unele documente internaţionale din domeniul 

drepturilor omului la care România este parte. 

Un al patrulea element component variabil reţinut in definiţia noţiunii de egalitate în 

drepturi este: cetăţenii sunt trataţi în mod egal şi de către ceilalţi cetăţeni. Acest element este 

reţinut şi în definiţiile altor autori
4
, atunci când definesc noţiunea de egalitate în drepturi. 

Reţinerea acestui element poate fi justificată şi prin îndatorirea cetăţenilor „de a-şi exercita 

drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile 

celorlalţi".
5
 

Ţinând seama de elementele componente constante şi variabile prezentate mai sus, 

definim egalitatea ca fiind componentă a dimensiunii umane, valoare constituţională 

românească şi europeană, precum şi valoare universală garantată consacrată de 

Constituţia României şi de documentele universale şi europene în materie, care 

garantează cetăţenilor români folosinţa şi exercitarea în condiţii de egalitate a tuturor 

drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale prevăzute în Constituţie şi în alte 

legi, în domeniile politic, economic, social, cultural sau în orice alt domeniu, fără privilegii 

şi fără discriminări, fiind trataţi în mod egal în faţa legii, a autorităţilor publice şi de către 

ceilalţi cetăţeni, şi care subsumează patru determinări de relativitate: prima determinare 

de relativitate se referă la abordarea evoluţiei în timp a egalităţii, a doua determinare de 

                                            
1 Terminologia se găseşte înscrisă în următoarele documente internaţionale din domeniul drepturilor omului, la care 

România este parte: a) Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială ［art. 2 alin. (1); b) 
Convenţia asupra eliminării tuluror formelor de discriminare faţă de femei (art. I). 

2 Domeniile respective sunt reţinute în definiţiile autorilor: Ioan Muraru (p. 7), Ion Deleanu. (p. 7), Nistor Prisea (p. 8). 
Tudor Drăganu (p. 8). 

4 loan Muram (p. 6 şi p. 7); Nistor Prisca (vezi pp. 7-8). 
5Constituţia României din 1991. revizuită in amil 2003. Publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 767 din 

31 octombrie 2003. ari. 57: „Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile 
constituţionale cu bună-credinţă. tară să inculce drepturile şi libertăţile celorlalţi." 
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relativitate se referă la abordarea contextului economieo-social, politic şi cultural al unei 

societăţi organizate statal, a treia determinare de relativitate se referă la diversitatea de 

abordări a problematicii egalităţii explicabilă prin eterogenitatea comunităţii 

internaţionale, iar a patra determinare de relativitate se referă la lipsa de sincronism 

între reglementările la nivel universal sau regional şi cele la nivel statal sau naţional.
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Secţiunea a II-a 

Noţiunea de nediscriminare 

§1. Surse doctrinare şi legislative privind nediscriininarea 

Conţinutul noţiunii de nediscriminare a cunoscut o evoluţie aparte. Ea a parcurs 

un drum lung prin istoria lumii pentru a se concretiza sub această denumire în secolul 

XX, în conţinutul documentelor internaţionale din domeniul drepturilor omului.  

Primul său aspect apare în doctrinele religioase sub forma prohibiţiei 

diferenţelor dintre oameni. 

Astfel, învăţătura religioasă indiană afirma că „omul de bine nu face diferenţă 

între prieten şi duşman, frate sau străin, considerându-i pe toţi cu imparţialitate”.
1
 

Religia budistă stabilea chiar „deosebirile dintre oameni de care nu trebuie să se 

ţină seama, acestea fiind rasa şi casta”.
2
 

Religia iudaică merge chiar mai departe introducând pe lângă deosebirile de rasă 

sau de castă, de care nu trebuie să se ţină seama, încă două: „de sânge sau de 

ascendenţă, precizând că egalitatea umană este un fapt fundamental”.
3
 

Doctrina religioasă creştină proclamă „egalitatea şi fraternitatea ca valori înscrise 

în spiritul oamenilor de către creatorul divin, iar rasismul implică o îndepărtare de 

creştinism”. 
4
 

Diversitatea limbilor şi a culorilor printre oameni, Coranul o pune în directă 

legătură cu diversitatea culorilor din natură, acestea fiind manifestări ale atotputerniciei 

divine.
5
 

Aceste deosebiri prohibite de doctrinele religioase vor fi denumite mult mai târziu 

în limbaj juridic nediscriminări. De asemenea, din textele de mai sus se reţine legătura 

strânsă dintre egalitatea umană şi aceste deosebiri prohibite. 

Din păcate, aceste nobile reguli religioase nu au putut influenţa Antichitatea şi societăţile 

                                            
1 S.E. Prost Jr. The Sacred tyritings of the world's Greal Religions. Garden City Books, New York. 1951. p. 390. 
2 G.P. Malasekera et K.N. Jayatille ke. Le bouddhisme el la question raciale, la question raciale et la pensee moderne. 

No.4. U.N.E.S.C.O. Paris. 1958. p. 36: „Budismul condamnă rasismul şi doctrinele rasiste şi ivită la a trata toţi oamenii şi toate 
femeile, fără să se ţină seama de rasă sau de castă, ca membri ai aceleiaşi familii.” 

3 S.E. Frost Jr., op. cit., p. 190: „În versetul I al Genezei se menţionează: Copiii Terrei sunt consideraţi ca formând o 
singură şi aceeaşi familie. Nu există în natură castă sau clasa, diferenţieri de sânge sau ascendenţă. Egalitatea umană este, 
aşadar, un fapt fundamental. Rasele, naţiunile şi popoarele nu sunt, aşadar, considerate decât ramificaţii ale aceluiaşi arbore 
genealogie." 

4 R.P. Yves. M.J. Congar. I. Eglise catholique devant la question raciale. La question raciaie el la pensie moderne. No. 
5 U.N.P.S.C.O., Paris. p. 29: „Conform doctrinei creştine, egalitatea şi fraternitatea Mini valori înscrise in spiritul oamenilor 
de către creatorul divin. Aceasta pentru că există un singur Dumnezeu, după chipul şi asemănarea căruia toţi au fost creaţi şi 
un singur părinte ai cărui fii sunt toţi la fel, pentru că toţi oamenii sunt fraţi într-un mod pe care nicio putere creată nu îl poate 
distruge. Singurul mod de a distruge această paternitate este de a te pune tu însuţi în afara paternităţii lui Dumnezeu, orice 
rasism implică o îndepărtare publică şi voluntară de creştinism." 

5 Abd-AI-Aziz. Abd-AI Qadir Kamil. L'Eglise catholique devant la question raciale,  La question raciale et la pensée 

moderne. No. I. U.N.E .S.C.O., Paris, p. 29: ..Relaţia Coranului cu diversitatea limbilor şi a culorilor este identică cu relaţia 
asupra diversităţii culorilor din natură, acestea sunt manifestările atotputernicei divine care merită în această calitate veneraţie 
şi respect: „ 



EGALITATEA ÎN DREPŢI Rl A CETĂŢENILOR Şl NEDISCRIMINAREA                                                                             61 

 

feudale, „care împărţeau oamenii în caste, clase, în privilegiaţi şi neprivilegiaţi, în oameni 

liberi şi sclavi".
1
 

De exemplu, în societatea indiană antică, Legile lui Mânu „consfinţeau stratificarea 

societăţii indiene în grupuri umane închise, denumite caste. Pentru a justifica aceste inegalităţi 

sociale, era invocată divinitatea, iar pentru a le menţine se apelează la reglementări juridice, 

apiicându-se pedepse diferite în funcţie de castă".
2
 

Împotriva acestor deosebiri arbitrare stabilite în societăţile organizate pe clase şi 

privilegii de tot felul, au avut loc mişcări populare care au culminat cu revoluţiile burgheze din 

anii 1848. 

Un al doilea aspect apare în documentele cu caracter constituţional la români sub forma 

desfiinţării privilegiilor de clasă şi a scrvituţilor de tot felul. 

Astfel, programul răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloşca şi Crişan cuprindea în 

ultimatumul adresat nobilimii din cetatea Deva următoarele: „desfiinţarea iobăgiei, 

împărţirea pământurilor către ţărani, nobilii să se mulţumească cu veniturile obţinute din 

dregătorii, nobilii să plătească impozite ca orice locuitor”.
3
 

Programul revoluţiei de la 1821 conduse de Tudor Vladimirescu cuprindea la loc de 

frunte „desfiinţarea privilegiilor boiereşti" .
4
 

Referindu-se la Regulamentul organic care a intrat in vigoare în anul 1831. C. Dissescu 

consideră că printre defectele capitale ale acestuia se numără şi faptul de a „consacra privilegii 

pentru boieri, dându-le prioritate atât în funcţiunile judecătoreşti, cât şi în adunarea 

legiuitoare".
5
 

Proclamaţia de la laşi din anul 1848 sau Dorinţele partidei naţionale din Moldova 

proclamă în an. 35: „Lepădarea aristocraţilor: a) de privilegii: b) de scutirea de contribuţii: c) 

de folosul banilor scutelnicilor, având a primi pensii numai cei nevoiaşi: d) dreptul robiei pe 

ţigani; e) de munca silită asupra ţăranilor, desfiinţând claca".
6
 

Proclamaţia de la Izlaz din anul 1848 s-a înscris şi ea în curentul general european în ceea 

ce priveşte revendicările privind:"desfiinţarea privilegiilor de clasă ale boierimii, impozite în 

raport cu averea, împroprietărirea ţăranilor"
7
 

Programul adunării de la Blaj din mai 1848 a pus un accent deosebit pe „eliberarea 

                                            
1 C. Dissescu. Dreptul Constituţional, ed. cit., p. 450. 
2 S. E, Prost Jr ., ed. cit., p. 390. „Castele erau: brahmanii - adică preoţii, ksatriva - adică luptătorii, vaisya - adică 

negustorii şi sudra - adică sclavii." 
3  D. Prodan. Răscoala lui Horea. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, vol. E Bucureşti. 1979. p. 423. 
4 Dumitru Berindei. Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Revista dc istorie nr. 5/1980. p. 823. 
5 C. Dissescu, Dreptul Constituţional, ed. cit., p. 360. 
6  Text integral al Proclamaţiei de la laşi. apud Paul Negulescu. George Alexianu. Tratat de drept public. Tomul 1. op 

cit., pp. 206-207. 
7 Text integral al Proclamaţiei de la Islaz. apud P. Negulescu. G. Alexianu. 

            Tratat de drept public, tomul I. ed. cit., p, 204. 
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ţăranilor români din iobăgie şi desfiinţarea dijmelor".
1 

 

Aceste documente cu caracter constituţional sau „declaraţii de drepturi ale omului şi 

cetăţeanului pe pământul României"
2
, deşi nu au avut forţă juridică obligatorie au constituit 

premisele viitoarelor Constituţii ale României, care vor recepta aceste deziderate inves- tindu-le 

cu forţă juridică supremă. 

Referindu-se la deosebirile de clasă care existau în societatea românească anterior 

adoptării Constituţiei române din 1866, C. Stere remarca următoarele
3
: 

a) un ţăran nu putea intra în nicio funcţiune în afara funcţiunilor săteşti. Dacă voia să intre 

într-o altă funcţiune, trebuia să se lepede de calitatea lui, să capete vreo diplomă universitară şi 

astfel să avanseze într-o clasă mai înaltă; 

b) ofiţerii de la anumite eşaloane nu pot fi decât nobili; 

c) funcţiile de prefect, subprefect, judecător de pace sau judecător de instrucţie nu pot fi 

ocupate decât de o anumită clasă şi îşi exercită puterea asupra clasei ţărăneşti; 

d) un om născut într-o anumită clasă, din cauza îngrădirilor sociale artificiale, nu se putea 

ridica deasupra stării părinţilor săi; 

e ) boierii nu plăteau nicio dare către Stat. 

Constituţia României din 1866 a receptat existenţa acestor deosebiri de clasă şi le-a 

interzis. Astfel. în art. 10proclamă: „Nu există în Stat nicio deosebire de clasă".
4
 

De asemenea, în art. 12, C. Dissescu consideră că se stabilesc două principii; ..a) 

privilegiile, scutirile şi monopolurile sunt oprite şi nu se pot înfiinţa prin legi ordinare; b) nu 

se recunoaşte în Stat nicio distincţiune stabilită pe faptul naşterii, neadmiţându-se nici 

titlurile de nobleţe".
5
 

 Referindu-se la înţelesul noţiunii de privilegiu, autorul precizează: „Când o lege 

recunoaşte unora, prin faptul naşterii, dreptul de a exercita anumite drepturi politice, pe care le 

refuză altora, această lege este injustă, creează un privilegiu, pentru că pe unii îi înalţă, iar pe 

alţii îi consideră într-un fel de servitute".
6
 

Cuvântul „monopol” vine din limba greacă şi înseamnă singur. Art. 12 din Constituţia 

României din 1866 opreşte ..monopolurile de  clasă", pe care autorul le defineşte ca fiind 

„deposedarea parţială sau colectivă a societăţii de una sau mai multe dintre facultăţile sale, în 

profitul unei clase sociale”
7
. Constituţia din 1923 reproduce, cu mici modificări, aceleaş

                                            
1 Silvia Dragomir, Avram lancu. ed. cit., p. 55. 
2 Tudor Drăganu, Drept constituțional și instituții politice, ed.cit., vol I, pp.79-81. 
3 Constantin Stere, Drept Constituționa, ed.cit., pp,454-457. 
4 Vezi Constituţiunea din 1866, loan Muram, Gheorghe Iancu, Constituţiile Romane, Texte. Note. Prezentare 

comparativă, ediţia a III-a. Regia Autonomă „Monitorul Oficial". Bucureşti. 1995. p. 52. 
5 Dissescu. Dreptul Constituţional, ed. cit., p. 454. 
6 Ibidem, p. 445. 

7 Ibidem. p. 455. 
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principii în art. 8 şi 10.
1
 

În Constituţia României din anul 1923
2
. apare un al treilea aspect al nediscriminării prin 

interzicerea deosebirilor de origine etnică, de limbă sau de religie în dobândirea şi exercitarea 

drepturilor civile şi politice. 

Constituţia României din anul 1938
3
 menţine interzicerea deosebirilor de clasă socială 

şi a privilegiilor în aşezarea dărilor către stat, stabilind că micşorările şi măririle de impozite nu 

pot fi statornicite decât prin legi. Elimină, de asemenea, interzicerea deosebirilor de limbă. 

Constituţiile române dintre anii 1948-1990,
4
 desfiinţând clasele sociale şi stabilind 

monopolul proprietăţii de stat în economie, înscriu în conţinutul lor numai interzicerea 

deosebirilor dintre cetăţeni cuprinse în a treia categorie. 

Astfel, interzicerea deosebirilor de naţionalitate şi de rasă sunt înscrise în conţinutul 

normativ al tuturor constituţiilor din această perioadă. 

Constituţiile române din anii 1948 şi 1965 mai adaugă interzicerea deosebirilor de sex 

şi de religie, iar Constituţia română din anul 1948 mai menţionează şi interzicerea 

deosebirilor bazate pe gradul de cultură. 

Constituţia României din 1991
5
 a receptat dispoziţiile documentelor internaţionale din 

domeniul drepturilor omului şi a înscris în conţinutul ei normativ cea mai largă paletă a 

interzicerii deosebirilor dintre cetăţeni în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate de 

Constituţie şi lege. 

Un prim aspect îl reprezintă interzicerea privilegiilor şi discriminărilor. 

Un al doilea aspect il reprezintă interzicerea deosebirilor de rasă, de naţionalitate, de 

origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau 

de origine socială. 

            §2. Nediscriminarea în dreptul comparat 

Prima Constituţie scrisă din lume, Constituţia S.U.A. din anul 1787. şi Bill of Rigfits 

(Declaraţia drepturilor) din decembrie 1791 nu conţin nicio dispoziţie referitoare la 

nediscriminare. După 83 de ani de la adoptarea Constituţiei, este ratificat amendamentul XV 

care este denumit de unii autori „amendamentul dreptului de vot pentru toate rasele".
6
 

Prin acest amendament se interzice refuzul sau limitarea dreptului de vot  

 

                                            
1 Paul Negulescu. George Alevianu. Tratat de drept public, ed. cit., vol II. p. 256. 
2 Vezi Constituţiunea din 1923, loan Muram, Gheorghe Iancu. Constituţiile romane, ed. cit., p. 63. art. 5 
3 Ibidem. pp. 89-90. 
4 Ibidem. pp. 111-183. 
5 Ibidem. pp. 186-188. 
6 W. Cleon Skousen, The making of America, the substance and meaning of the Constitution, ed. cit.,p.795 
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cetăţenilor S.D.A., pe motiv de rasă, culoare sau condiţie anterioară de servitute
1
 şi se 

autorizează Congresul să aplice aceste dispoziţii prin legislaţie adecvată. Din istoricul 

acestui amendament reţinem următoarele aspecte. 

Anterior adoptării acestui amendament. Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat 

ca fiind justă excluderea de la vot a cetăţenilor Statelor Unite din diferite state pe motiv 

de vârstă, proprietate sau cerinţe educaţionale.
2
 

Urmare a acestei decizii, a fost considerată discriminare orice excludere de la vot 

a cetăţenilor Statelor Unite pe alte motive decât cele reţinute de decizia Curţii Supreme. 

De asemenea, are loc emanciparea sclavilor negri din sudul Statelor Unite şi trecerea la 

emanciparea graduală a sclavilor din nordul Statelor Unite.  

În anul 1860, problema sclavajului a fost considerată ca soluţionată în Statele 

Unite, iar în anul 1865 a fost adoptat amendamentul XIII la Constituţia S.U.A. care 

interzice sclavia şi servitutea involuntară.
3
 

În anul 1920 este adoptat amendamentul XIX la Constituţia S.U.A., denumit de unii 

autori „amendamentul dreptului de vot acordat femeilor''.
4
 

Prin acest amendament se interzice refuzul sau limitarea dreptului de voi 

cetăţenilor S.U.A. pe motiv de sex 
5
 şi este autorizat Congresul să aplice aceste dispoziţii 

prin legislaţie adecvată. 

Acest amendament acordă tuturor femeilor care sunt eligibile dreptul de vot. 

Din istoricul acestui amendament reţinem următoarele aspecte, începând din anul 

1919 femeia dobândeşte un statut important în căsătorie, în afaceri, industrie şi în viaţa 

comunităţii.     

În anul 1878, senatorul de California Susan B. Anthony propune Congresului 

S.U.A. un amendament privind acordarea votului universal femeii. 

Pentru prima dată dreptul de vot a fost acordat femeilor din Statul Colorado în anul 

1869. Au urmat apoi statele Utah în anul 1893. Idaho în 1896, şi Washington în anul 

1910. Statul Montana a acordat drept de vot femeilor pentru Camera Reprezentanţilor în 

anul 1916. În compania electorală pentni preşedinţia S.U.A., din anul 1912, Theodor 

Roosevelt a susţinut amendarea Constituţiei S.U.A. pentru acordarea dreptului de vot 

femeilor.  

                                            
1 Ibidem vezi text amendament, p.795: „Dreptul de vot al cetățenilor S.U.A. nu va fi refuzat sau limitat de către S.U.A. 

sau de către vreunul dintre State pe motiv de rasă, culoare sau condițieanterioară de servitute” 
2 Ibidem, p.728: „A fost în puterea oricărui statsă excludă cetățenii Statelor Unite de la vot pe diferite motive juste, 

trebuind să fie considerate cele pe bază de vârstă, proprietate sai cerințe educaționale”. 
3 Ibidem vezi text amendament, p.795 amendament, p. 795: „Nici sclavia, nici servitutea involuntară, cu excepţia 

pedepsei pentru infracţiuni comise de persoana care a I6s) just condamnată, nu va exista pe teritoriul Statelor Unite sau în orice 
loc de sub jurisdicţia sa." 

4 Ibidem, p. 796. 
5 Ibidem, vezi text amendament, p.796: „Dreptul de vot al cetăţenilor Statelor nu va fi refuzat sau limitat de către S.U.A. 

sau de către vreunul dintre state pe motiv de sex." 
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Congresul S.U.A. a aprobai acest amendament în iunie 1919, acesta intrând în 

vigoare în august 1920.  

În anul 1971 a fost adoptat amendamentul XXVI la Constituţia S.U.A., denumii de 

unii autori „amendamentul dreptului de vot pentru tinerii de 18 ani“.
1
 

Prin acest amendament se interzice refuzul sau limitarea dreptului de vot 

cetăţenilor S.U.A. pe motiv de vârstă.
2
 

Acest amendament acordă dreptul de vot oricărui american care a împlinit vârsta de 

18 ani sau mai mult şi care nu este exclus pe motive de deficienţe mentale sau decădere 

din drepturile electorale pe motive penale. 

Din istoricul amendamentului reţinem următoarele aspecte. Acest amendament a 

fost propus în martie 1971 şi a fost adoptat în luna iulie a aceluiaşi an. Stabilirea vârstei 

legale pentru acordarea dreptului de vot a fost determinată de conjunctură. Iniţial, vârsta 

minimă pentru acordarea dreptului de vot a fost stabilită la 21 de ani. 

Acesta a fost un criteriu de origine anglo-saxonă. 

Unul dintre cele mai importante obiective ale reducerii vârstei pentru acordarea 

dreptului de vot de la vârsta de 21 de ani la vârsta de 18 ani a fost existenţa unui număr 

impresionant de tineri de această vârstă. 

Pentru că tinerii sunt înclinaţi să fie inovatori, grupările liberale şi progresiste au cerut ca 

dreptul de vot să fie acordat de la vârsta de 18 ani. 

Dar acordarea dreptului de vot de la vârsta de 18 ani nu a produs nieio schimbare 

semnificativă în procesul politic. 

Pentru garantarea nediscriminărilor in domeniile prezentate mai jos a fost elaborat 

un set de legi denumite generic „Civil Rights Protections Laws" (Legi privind protecţia 

drepturilor civile). 
3
 

Legile drepturilor civ ile au fost elaborate ca răspuns la faptele din realitate prin 

care anumite grupuri de oameni, de exemplu negrii, au fost discriminaţi prin refuzul 

egalităţii pentru oportunitate. 

Plecând de la aceasta, legile drepturilor civile interzic refuzul în anumite domenii 

specifice al oportunităţii de exemplu cumpărarea unei case sau a dreptului de vot - 

persoanelor din cauza caracteristicilor care definesc un grup căruia îi aparţin aceste 

persoane, cum ar fi rasa. 

Astfel, varietatea legilor privind drepturile civile acordă cetăţenilor dreptul de a nu fi 

discriminaţi în domenii specifice de activitate pe baza unuia sau a mai multora dintre 

                                            
1 Ibidem. p. 798. 
2 Ibidem., vezi text amendament, p. 798: „Dreptul de vot al cetăţenilor Statelor Unite, care sânt în vîrstă de 18 

ani sau mai mult, nu va fi refuzat sau limitat de Statele Unite sau de către vreunul dintre state pe motiv de  vârstă." 
3 Civil Rights Act of 1990, Congressional Digest. ed. cit., p. 197 
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următoarele clase de caracteristici: rasa, origine naţională, vorbitor al unei prime limbi alta 

decât engleza, religie, sex, statut marital, vârstă sau handicap. 

Actele normative elaborate de Congresul S.U.A. pentru protecţia drepturilor civile 

împotriva discriminărilor pot fi clasificate, ţinând seama de obiectul de reglementare, în 

următoarele categorii: 

a) Protecţia dreptului de vot 

Partea a IV a „The Civil Rights Act of  1957"
1
 interzice oricărei persoane să intimideze o 

altă persoană pentru a o împiedica pe aceasta din urmă să-şi exercite dreptul de vot în alegerile 

federale sau să-şi exprime votul în mod liber. De asemenea, se autorizează procurorul general 

să intenteze acţiune civilă împotriva oricărui refuz potenţial de a fi înscris pe liste sau de a 

refuza alegătorului dreptul de vot din cauza rasei sau culorii. 

Titlurile III şi IV din „The Civil Act  of 1960”
2
 autorizează Curţile din S.U.A.. atunci când 

se constată o modalitate sau o practică discriminatorie împotriva alegătorilor pe bază de rasă, 

să ordone înscrierea pc liste a tuturor persoanelor care îndeplinesc condiţiile cerute de lege şi 

cărora li s-a refuzai dreptul de vot pe motive de rasă. 

„The Voting Rights Act of 1965"
3 

(Legea drepturilor alegătorilor din anul 1965) 

protejează drepturile alegătorilor negri şi a grupurilor etnice, a căror primă limbă este alta decât 

engleza., în special în Statele şi în jurisdicţiile locale în care s-a constatat în mod evident că 

aceste grupuri au fost împiedicate să se înscrie pe listele electorale. În aceste cazuri se stabilesc 

proceduri administrative de urgenţă care să asigure imediat şi obligatoriu protecţia drepturilor 

alegătorilor. Autorizează, de asemenea, procurorul general să caute căile corespunzătoare 

pentru protecţia acestor drepturi prin intermediul acţiunilor civile în faţa Curţilor Federale de 

district. 

b) Protecţia excluderii discriminatorii a cetăţenilor de către Serviciul pentru juraţi 

„The Civil Rights Act of 1875"
4
 interzice excluderea unui cetăţean de a face parte din 

juriu de către Serviciul pentru juraţi de pe lângă Curtea Federală sau Curtea unui Stat pe motive 

de rasă, culoare sau condiţie anterioară de servitute şi stabileşte pedepse penale pentru orice 

funcţionar al Curţii din cauza căruia au avut loc discriminările. 

                                            
1 Civil Rights Act of 1990, Congressional Digest, ed. cit., p.197. 
2 Ibidem, p.198. 
3 Idem. 
4 The Civil Rights Act of 1990, Congresssional Digest, ed. cit., p.197. 



 

 

Un alt act normativ în domeniu este „The Jury Selection and Service Act of 1968" 
1
, 

(Legea privind selectarea juraţilor şi serviciul pentru juraţi din anul 1968), care cere Curţilor 

Federale de district să adopte o metodă de selecţie aleatoare a juraţilor care să asigure o 

„secţiune reprezentativă a comunităţii", din care niciun cetăţean să nu fie exclus de către 

Serviciul pentru juraţi pe motiv de rasă, culoare, religie, sex, origine naţională sau statut 

economic. 

c) Nediscriminarea în localuri şi amenajări destinate publicului 

Titlul II al „The Civil Rights Act of 1964" interzice discriminarea pe motiv de rasă, 

culoare, religie sau origine naţională în locurile proprietate privată cu destinaţie de localuri 

deschise publicului. De asemenea, titlul III al aceluiaşi act normativ il autorizează pe procurorul 

general al S.U.A. să deschidă proces în faţa Curţii federale de district pentru a preveni 

discriminarea împotriva oricărei persoane care a refuzat utilizarea în mod egal a oricărei 

amenajări destinate publicului şi aflate în proprietatea, administrarea sau conducerea Statului 

sau a guvernării locale, cu excepţia instituţiei de educaţie publică, pe motiv de rasă, culoare, 

religie sau origine naţională, dacă persoana căreia i s-a refuzat „utilizarea în mod egal" este 

în imposibilitate de a obţine reparaţii legale. 

d) Egalitatea de şanse în învăţământ 

Legea care garantează „şanse egale" în învăţământ este titlul IV al „The Civil Rights Act 

of 1964". Prin acest titlu se autorizează procurorul general al S.U.A. să introducă acţiune civilă 

în faţa Curţilor Federale de district, prin emiterea unui ordin pentru desegregarea sistemului 

şcolilor sau colegiilor publice, atunci când primeşte plângeri prin care se pretinde existenţa 

segregărilor în sistemul şcolilor publice sau excluderi din colegiile publice pe motiv de rasă. 

culoare, religie, sex sau origine naţională. 

Autorizează, de asemenea, Departamentul pentru Educaţie al S.U.A. să acorde asistenţă 

şcolilor publice de district pentru desegregarea acestora. Titlul IX al Amendamentului privind 

învăţământul, din anul 1972, interzice discriminarea pe motiv de sex în orice program privind 

învăţământul finanţat din fonduri federale. 

e) Egalitatea de şanse în angajări 

Un prim aspect al egalităţii de şanse în angajări il reprezintă „interzicerea 

discriminărilor pe criteriul sex în ceea ce priveşte plata salariaţilor de către patronii din 

industria privată, de către Stat şi autorităţile locale precum şi de către Guvernul Federal, pentru 

activitatea postului, atunci când se cere bărbatului şi femeii exercitarea unei egale îndemânări 

în aceleaşi condiţii ale locului de muncă".
2
 

                                            
1 The Civil Rights Acts of 1990, Congressional Digest. ed. cit., p. 197.  

2 The Civil Rights Acts of 1990, Congressional Digest. ed. cit., p. 199, The Equal Pay Act of 1963 (Lege privind 

egalitatea salariului, din anul 1963). 



 

 

Prin lege este împuternicită Comisia egalităţii de şanse în angajări să aplice această lege.  

Un al doilea aspect al egalităţii de şanse în angajări il reprezintă „interzicerea 

discriminărilor pe criteriul rasei, religiei, sexului sau originii naţionale în practicile 

angajărilor de către patroni în industria privată cu 15 sau mai mulţi angajaţi, de către sindicate 

cu un număr de 15 sau mai mulţi membri, de către agenţiile pentru angajări, de către agenţiile 

Statului şi autorităţilor locale şi de către departamentele şi agenţiile federale".
1
 

Titlul VII al Legii privind drepturilor civile mandatează Comisia egalităţii de şanse în 

angajări să aplice această lege. 

Al treilea aspect al egalităţii de şanse în angajări îl reprezintă „interzicerea 

discriminărilor pe motiv de vârstă (40 ani şi peste această vârstă) în practicile angajărilor de 

către patronii din industria 

privată cu 20 sau mai mulţi angajaţi, de către agenţiile pentru angajări, de către sindicate, de 

către agenţiile Statului şi ale guvernării locale, precum şi de către departamentele şi agenţiile 

federale".
2
 Legea privind interzicerea discriminărilor pe criteriul vârstă mandatează Comisia 

egalităţii de şanse în angajări să aplice dispoziţiile acesteia. 

Al patrulea aspect al asigurării egalităţii de şanse în angajări il reprezintă „eliminarea 

discriminărilor pe criteriul afilierii politice, al rasei, al culorii, al originii naţionale, al 

sexului sau al credinţelor religioase, impusă agenţiilor Statului şi agenţiilor guvernării locale 

atunci când primesc fonduri federale pentru creşterea numărului de posturi pentru personalul 

administrativ".
3
 

Legea privind personalul interguvemamentai stabileşte Oficiului de Management pentru 

Personal responsabilitatea aplicării acestor dispoziţii. 

Al cincilea aspect al egalităţii de şanse în angajări îl reprezintă ceea ce legislaţia 

americană denumeşte „repunerea în drepturi", prin interzicerea discriminărilor faţă de 

persoanele handicapate atunci când acestea cer să fie angajate în departamente şi agenţii 

federale".
4
 

Stabileşte pentru Comisia egalităţii de şanse în angajări responsabilitatea aplicării acestor 

interziceri şi o mandatează să reexamineze apelurile împotriva deciziilor departamentelor sau 

agenţiilor federale privind plângerile care au ca obiect aceste discriminări. 

Secţiunea 503 a Legii privind repunerea în drepturi obligă antreprenorii şi 

                                            
1 The Civil Rights Act of 1964. Title VIl .  p. 200. 
2 Ibidem. The Age Discrimination in Emptoyment act of 1967 (A.D.E.A.): „Sunt prevăzute aspectele interzise, respectiv 

preferinţa, limitarea, specificarea şi discriminarea bazată pe vârstă. Multe State au legi privind nediscriminarea pe criteriul 

vârstei care cuprind dispoziţii privind practicile în angajări. Aceste legi nu limitează protecţia împotriva discriminărilor din 

motive de vârstă numai de la vârsta de peste 40 de ani: „De exemplu, unele dintre aceste legi protejează lucrătorii la o vârstă mai 

ridicată: 60, 65 şi chiar 70 de ani."  
3 Ibidem. The intergovernmental Persoanel Act  of 1970. section 2 (Lege privind personalul interguvemamental). 
4 Ibidem. The Rehabilitation Act of 1973 (Lege privind repunerea în drepturi). 
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subantreprenorii federali să iniţieze „affirmative action"
1
 (măsuri nediscriminatorii sau de 

discriminare pozitivă) pentru promovarea angajărilor şi creşterea numărului persoanelor 

handicapate care urmează să fie angajate. 

Autorizează, de asemenea, persoanele handicapate să adreseze, în mod individual, 

plângeri Departamentului Muncii, prin care sunt sesizate lipsa măsurilor speciale pe care 

antreprenorii aveau obligaţia să le iniţieze şi să depună eforturi pentru angajarea şi 

promovarea handicapaţilor, mandatând Departamentul Muncii să cerceteze şi să găsească 

soluţiile adecvate pentru rezolvarea plângerilor
 
. 

Al şaselea aspect al egalităţii de şanse în angajări îl reprezintă „Programul de recrutare 

a minorităţilor" în Departamentele şi Agenţiile Federale, pentru a acoperi slaba reprezentare a 

membrilor grupurilor rasiale sau etnice în orice categorie a serviciilor publice.
2
 

Al şaptelea aspect al egalităţii de şanse în angajări il reprezintă „obligarea 

antreprenorilor şi subantreprenorilor federali precum şi a antreprenorilor şi subantreprenorilor 

din construcţii asistaţi federal să nu discrimineze in angajări pe motiv de rasă, culoare, 

religie, sex sau origine naţională şi să iniţieze „affirmative action" privind recrutarea. 

angajarea şi creşterea numărului membrilor grupurilor minoritare şi al femeilor".
3
  

Prin acest ordin este mandatat Departamentul Muncii să aplice obligaţiile privind 

„egalitatea de şanse" în angajări ce revin antreprenorilor.  

Un ultim aspect al egalităţii de şanse în angajări îl reprezintă „obligarea Departamentelor 

şi Agenţiilor Federale să nu discrimineze în angajări pe criterii de rasă, culoare, religie, sex 

sau origine naţională şi să iniţieze programe de măsuri nediscriminatorii (discriminări 

pozitive) care să promoveze egalitatea de şanse în angajări".
4
 Comisia egalităţii de şanse în 

angajări este mandatată să coordoneze departamentele şi agenţiile federale în implementarea 

planurilor de măsuri nediscriminatorii (discriminări pozitive). 

Curtea Supremă a Statelor Unite a definit noţiunea de „grupuri protejate" sau „grupuri 

asupra cărora se aplică „affirmative action" astfel: 

                                            
1 Jav M. Shafritz. Dictionary Act of American Gouvernment and Politics. ed. cit., p. 12: „Acest termen a fost folosit 

pentru prima dată începând cu anul 1960. pentru a înlătura barierele artificiale create în angajarea femeilor şi a membrilor 
grupurilor minoritare. Astăzi sensul acestui termen s-a restrâns şi reprezintă mijloacele prin care se acordă şanse compensatorii 
grupurilor dezavantajate, in sens juridic. „affirmative action" se referă in prezent la eforturile specifice privind recrutarea, 
angajarea şi promovarea grupurilor dezavantajate in scopul eliminării efectelor prezente ale discriminărilor din trecut’". 

2 The Civil Rights Act of 1990. Congressional Digest. ed. cit., p. 201 .The Civil Service Reforms Actt of 1078. Section 
310 Lege privind Reforma Serviciilor Publice): .„Prin lege este mandatată Comisia egalităţii de şanse în angajări pentru a stabili 
„grupurile minoritare specifice". 

3 Ibidem, Executive Order 11246 as amended by Executive Order 11375 of 1965 and 1967 Jay M. Shafrilz. Dictiomny 
of American Government and Politics. ed. cit., p. 204: Executive Order: „Orice normă sau reglementare emisă de către un şef al 
autorităţii administrative care precede existenţa autorizării legislative, având efect de lege. Puterea preşedintelui de a emite 

„Executive Order” este dată de dispoziţiile constituţionale ale Constiluţiei S.U.A.” 
4 The Rights Act of 1990 . Congressional Digest. Op cit.. p 201: Executive Order 11478 as amended by Execulive Order 

12106 of 1969 and 1978 (Ordinul Executiv nr. 11478 aşa cum a fost amendat prin Ordinul Executiv nr. 12106). 
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 „Segmente ale populaţiei care au fost identificate prin legi federale. ale statelor sau 

locale, pentru a II protejate special împotriva discriminării în angajări. Astfel de grupuri 

includ: femeile, minorităţile identificate, persoanele în vârstă şi persoanele han-

dicapate".
1
 

f). Nediscriminarea privind accesul la locuinţe 

Un alt domeniu care cuprinde reglementări privind interzicerea discriminărilor 

prin acte normative cu putere de lege il reprezintă accesul cetăţenilor la locuinţe. Sfera 

nediseriminării în acest domeniu cuprinde vânzarea. închirierea şi împrumutul federal 

privind dobândirea de locuinţe. Un prim aspect îl reprezintă interzicerea 

discriminărilor la vânzarea şi închirierea locuinţelor pe motive de rasă, culoare, religie, 

sex, origine naţională, handicap sau statut familial".
2
 

Un al doilea aspect îl reprezintă „interzicerea refuzului acordării unui împrumut 

ipotecar finanţat din surse federale ori refuzul asigurării sau garantării federale a unui 

asemenea împrumut pe motive de sex".
3
 

Un ultim aspect il reprezintă „obligarea tuturor Departamentelor şi Agenţiilor 

federale care se ocupă cu locuinţele de a preveni discriminările pe motiv de rasă, 

culoare, credinţă, sex sau origine naţională la vânzarea şi închirierea locuinţelor care 

devin proprietate de domiciliu, al căror proprietar sau administrator este Guvernul 

Federal, sau când aceste locuinţe au fost construite cu fonduri federale sau cu ajutor 

federal sub formă de împrumut”.
4
 

g) Egalitatea de şanse privind obţinerea creditelor. 

 Pentru garantarea egalităţii de şanse privind obţinerea creditelor se interzice 

orice discriminare în acordarea creditelor pe motiv de sex, statut marital, rasă, 

culoare, religie, origine naţională, vârstă, primirea unui ajutor public sau 

exercitarea drepturilor prevăzute de Legea protecţiei consumatorilor
5
. 

                                            
1 Paul J. Mishkin, The uses of ambivalence Reflection on the Suprem Court and the constitutionality oj 

affirmative action. University of Pennsylvania Law Review. March. 1083. p. 131: „Segments of the population that 

have been identified by federal, state, or local laws to he specifically protected from employment discrimination. Such 

groups include women, identified minorities, the elderly, and the handicapped" 
2 The Civil Rights Act of 1990. Congressional Digest. ed. cit., p. 202 .The Civil Rights Act of 1968.Titles VIII 

and IX, as amended by the Housing and Community Developement Act of 1974 ( Legea Drepturilor Civile așa cum a 

fost amendată prin Legea Locuinței și a dezvoltării comunității). Mandatează secretarul Departamentului pentru 

locuinșe și dezvoltare urbană să aplice interzicerea acestor discriminări prin intermediul investigării și 

concilierilor.Dacă eforturile de conciliere eșuează, Departamentul Justiției transmite plîngerea Curții Federale de 

District în numele reclamatului” 
3 Ibidem, The Housing and Community Devei optnent h / of 1974 seelion 808 ta) (I egea locuinţei şi dezvoltării 

comunitare din anul 1974). 
4 Ibidem. Executive Order 11063 as amended by Executive Order 12259 of 1962 and 1980: „ Mandatează 

secretarul Departamentului pentm locuinţe şi dezvoltare urbană să coordoneze aplicarea acestor dispoziţii de către 

departamentele şi agenţiile federale". 
5 Ibidem. p. 200. The Equal Credit Opportunity Act of 1974 Legea Egalităţii de şanse privind obţinerea 



 

h) Nediscriminarea în programele federale de asistenţă financiară. 

 Un domeniu bine delimitat de legislaţia americană privind aplicarea 

nediscriminării il reprezintă programele de asistenţă financiară. Trebuie menţionat că 

aceste programe au ca sursă financiară fondurile federale. Din legislaţia studiată au reieşit 

următoarele aspecte ale nediscriminării. 

Un prim aspect îl reprezintă „interzicerea discriminărilor pe criteriul rasei, culorii 

sau originii naţionale pentru beneficiarii oricărui program asistai financiar din fonduri 

federale.  

Noţiunea de „program" în sensul celor precizate mai sus este definită astfel: 

„ansamblul activităţilor instituţiilor care primesc fonduri federale pentru o parte sau 

pentru întreg programul”.
1
 

Prin al doilea aspect „se interzice unui stat sau unei guvernări locale să 

discrimineze orice persoană pe criteriul rasei, culorii, originii naţionale, sexului, 

vârstei, handicapului sau religiei în aplicarea programelor pe care le conduce, 

cuprinzând ajutoare provenind din fondurile veniturilor federale”.
2
 

Un al treilea aspect îl reprezintă interzicerea discriminărilor faţă de persoanele 

handicapate în orice program cu ajutoare din fondurile federale sau în orice program cu 

ajutoare din partea agenţiilor federale”.
3
 

Un ultim aspect îl reprezintă „interzicerea discriminărilor pe criteriul vârstei în 

orice program care cuprinde ajutoare din fondurile federale”.
4
 

Pentru monitorizarea implementării legilor prezentate mai sus a fost înfiinţată 

Comisia drepturilor civile a Statelor Unite, care are ca principală atribuţie investigarea şi 

elaborarea de rapoarte anuale privind încălcarea drepturilor civile. 

De asemenea, în cadrul Departamentului Justiţiei a fost înfiinţat Serviciul pentru 

relaţii comunitare
5
 pentru a ajuta persoanele şi grupurile din comunităţi să rezolve 

conflictele privind practicile discriminatorii prin care sunt refuzate drepturile civile pe 

motiv de rasă, culoare sau origine naţională.  

                                                                                                                                                            
creditelor din anul 1974). „Mandatează, cu aplicarea administrativă a acestor dispoziţii, agenţiile federale care au în 

subordine instituţii de credit coordonate de Consiliul de Administraţie al Rezervelor Federale." 
1 The Civil Rights Act of 1990, Congressional Digest. op. cit., p. 200: The Civil Rights Act of 1964, Title VI: 

„Mandatează cu aplicarea acestor dispoziţii orice agenţie federală căreia i s-au repartizat prin program asemenea 

fonduri." 
2 Ibidem, p. 200: The State and Local Fiscal Assistance Act of 1972 Lege privind asistenţa financiară a statului 

şi a guvernării locale): „Mandatează secretarul trezoreriei să aplice aceste interziceri." 
3 Ibidem, p. 200: The Reliabilitation Act of 1973. Section 504: „Nediscriminarea este garantată de către 

agenţiile federale care acordă fondurile sau conduc aplicarea programului.” 
4 Ibidem , p 200: The Age Diserimination Act of 1974, Title III of the Older Americans Act of 1975 Lege 

privind omisiunile deliberate care constituie discriminare pe criteriul vârstei şi Lege privind bătrânii americani). 

Mandatează aplicarea acestor interziceri de către agenţiile federale care administrează programul privind distribuirea 

fondurilor." 
5 Ibidem , p. 200: „Serviciul pentru relaţii comunitare a fost înfiinţat de Titlul X al Legii drepturilor civile din 

anul 1964”. 



 

 

Din documentele constituţionale franceze, referitor la nediscriminare reţinem 

următoarele aspecte: 

a) Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului
1
 nu foloseşte în mod 

explicit nici termenul de „discriminare", nici termenul de „nediscriminare”. Art. I al 

acesteia stabileşte că „deosebirile sociale se pot baza numai pe utilitate comună". Acest 

mare principiu proclamă desfiinţarea deosebirilor sociale bazate pe nobleţe. „Nu se 

recunoaşte decât meritul, este chemat la conducere numai acela care dă dovadă de 

capacitate, de inteligenţă, de putere de muncă".
2
 

Noţiunea de utilitate comună stabilită de declaraţie nu a fost utilizată în dreptul 

francez. Aşa cum precizează şi Georges Vedel, noţiunea de „interes public joacă un rol 

major în dreptul administrativ sub diversele sale denumiri: interes public, interes general 

sau utilitate publică".
3
 

b) Preambulul Constituţiei franceze din 27 octombrie 1946 proclamă că „orice 

fiinţă umană, fără deosebire de rasă, religie sau credinţă are drepturi inalienabile şi 

sacre", iar în continuare stabileşte că nimeni poate fi lezat în muncă sau în slujba sa, din 

cauza originii, opiniilor sau credinţelor sale.
4
 

Aspecte particulare ale nediscriminării le găsim în Regatul Unit, unde 

discriminările sunt interzise prin lege, Anglia neavând o constituţie scrisă. 

Aşa cum menţionam în secţiunea 1, §2, „egalitatea în drepturi" este echivalentă în 

dreptul şi legislaţia britanică cu „equal opportunities" şi reprezintă o categorie distinctă în 

sistemul drepturilor „care asigură oricărei persoane exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor 

garantate, fără niciun fel de deosebire fondată pe rasă.,culoare, sex, limbă, religie, opinie 

politică sau altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte 

împrejurări".
5
 

În doctrina juridică, în legislaţia, şi practica curţilor britanice nu se foloseşte noţiunea de 

nediscriminare. 

Legislaţia engleză, care interzice discriminările, defineşte în cuprinsul său noţiunea de 

discriminare şi felurile de discriminări interzise.  

Termenul „nediscriminare" se foloseşte de către Comisiile egalităţii de şanse şi egalităţii rasiale 

când comunică persoanelor juridice să dispună măsuri pentru eliminarea discriminărilor 

interzise de lege şi care au fost săvârşite în activitatea lor. Legislaţia Regatului Unit interzice 

discriminarea rasială. O explicaţie a acestei interziceri particulare ar fi următoarea: „numărul 

                                            
1 Publicată în Charles Debbasch et Jean-Marie Pontier, Les Constitutions de la France, ed. cit., p. 8. 
2 Paul Neglileseu. Curs de drept constituţional roman. ed. cit., p. 510. 
3 Georges Vedel, Pierre Delvolve. Droit administratifs. Presses Universitaires de France. Paris. 1984. p. 428 
4 Publicat în Charles Debbasch Et Jean-Marie Pontier. Les Constitutions de la France, ed. cit., p. 243. 
5 M.M.S.O. Books, Aspects of britain human rights, Publication Centre, London, 1992. P.13 (M.M.S.O. His or 

Her Majestis Stationary Office) 



 

membrilor populaţiei de culoare care trăiesc în Marea Britanie este relativ redus, în jur de 

2.000.000 de persoane, adică 4% din populaţie. Peste 40% dintre aceştia sunt născuţi în Anglia. 

La nivel global această populaţie nu ar pune probleme, dar în unele aglomerări urbane unde 

aceasta are o pondere însemnată, pot apărea discriminări rasiale. Astfel, în Leicester aceste 

persoane formează 21% din populaţia oraşului, în Birmingham 16% iar în Grand Londres 

14%
1
. 

Chiar dacă fenomenul rasial este mai puţin răspândit în Regalul Unit decât în numeroase 

ţări, această problemă de politică generală a guvernării este mai aprofundată şi mai coerentă 

decât în alte ţări. După o largă dezbatere publică a fost adoptată Race Relation Act (Legea 

privind relaţiile rasiale) din anul 1976. Proiectul de lege a primit sprijinul tuturor partidelor 

politice, al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale. Legea identifică şi defineşte trei feluri de 

discriminări rasiale: „discriminarea directă, discriminarea indirectă şi discriminarea prin 

represalii (sau prin victimizare)".
2
  

a) Discriminarea directă există atunci când motivul esenţial al tratamentului mai puţin 

favorabil al unei persoane în cauză rezultă din unul dintre factorii enumeraţi de lege (culoare, 

rasă, cetăţenie, origine etnică sau origine naţională). 

b)  Discriminarea indirectă se caracterizează prin faptul de a produce, printr-un 

tratament egal, efecte discriminatorii faţă de o persoană sau faţă de un grup dat. 

O regulă care dezavantajează într-un mod disproporţionat pe străini, este considerată 

ca manifestarea unei discriminări indirecte.  

c) Discriminarea prin represalii (sau prin victimizare) se produce atunci când o persoană 

primeşte un tratament mai puţin favorabil pentru că a cerut aplicarea legii privind relaţiile rasiale, 

constituindu-se parte civilă sau dând informaţii comisiei pentru egalitate rasială. 

O altă discriminare interzisă prin lege este discriminarea bazată pe sex. Sex 

 

 

                                            
1 Harry Street and Rodney Brazier, Constitutional and Administrative Law, Penguin Books Ltd, London, 1986, 

pp.448-456. 
2 Les legislation reprimant, les discriminations raciales en Europe, Senat de la Republique Français, Paris, 1990, 

pp.22-27. De asemenea , legea interzice orice discriminare rasială oricare ar fi patronul ( societate privată, sindicat, asociație 

profesională, cabinet tic avocaţi ete.). ilar prevăzând lotuşi excepţii restrânse când rasa unei persoane poale avea o legătură 

autentică eu o angajare dală. In acest caz. patronul trebuie să dovedească cel mai adesea justificarea discriminării. l)c asemenea, 

legea se aplică şi locuinţei publice sau private, instituţiilor de iuvăţămânl şi de pregătire publice sau private şi interzice orice 

discriminare in furnizarea unor bunuri, a unui echipament şi a unor servicii. Legea conferă persoanelor lezate dreptul de acţiune 

directă in faţa tribunalelor civile şi a celor industriale, jurisdicţiilor specializate în dreptul muncii, pentru a le permite obţinerea 

reparaţiei legale a unei discriminări ilicite. Legea in Dinţează o Comisie pentru egalitate rasială, având ea atribuţii eliminarea 

discriminărilor rasiale, promovarea egalităţii de şanse intre diferite grupuri etnice şi aplicarea legii. Pentru îndeplinirea  

atribuţiilor sale. Comisia poate propune Guvernului amendamente la lege. poate asista particularii in faţa tribunalelor, poate să 

conducă anchete în scopul verificării corectei aplicări a legii şi pentru realizarea cărora poate ordona comunicarea anumitor  

informaţii, poate să ajute financiar asociaţiile care şi-au stabilit drept scop egalitatea rasială şi să acţioneze in justiţie in nume 

propriu când constată discriminări continuate. 

 



 

 

 Discrimination Acts
1
 (Lege privind omisiunile deliberate care constituie discriminare bazată pe 

sex) din anul 1975, aşa cum a fost amendată în anul 1986, defineşte discriminarea bazată pe 

sex astfel: „ un tratament mai puţin favorabil, direct, indirect sau prin victimizare a unei 

persoane pe motiv de sex sau statut marital". 

Legislaţia de mai sus interzice discriminările în următoarele domenii: angajări, salarizare, 

educaţie, exercitarea dreptului de vot, accesul la locuinţe şi credite, asigurări sociale etc. 

Aspecte specifice ale nediscriminării se găsesc şi in sistemul constituţional canadian. Aşa 

cum menţionam în Secţiunea 1. §2. Carta canadiană a drepturilor şi libertăţilor consacră în art. 

15 „dreptul la egalitate". 

Chiar dacă este intitulat „dreptul la egalitate”, considerăm că este vorba despre o garanţie 

generală de egalitate privind aplicarea în mod egal a legii tuturor persoanelor, independent 

de orice discriminare. Expresia „independent de orice discriminare" este echivalentă cu 

„nediscriminarea". În cauza Andrews c. Law Society of British Columbia, Curtea Supremă a 

Canadei a definit înţelesul noţiunii de discriminare astfel: „Discriminarea este o deosebire, 

intenţionată sau nu, dar bazată pe motive referitoare la caracteristici personale ale unui individ 

sau ale unui grup de indivizi, care are drept efect impunerea unor dezavantaje neimpuse 

altora, sau de a împiedica ori a restrânge accesul la avantajele oferite altor membri ai 

societăţii”.
2
 

Carta cere ca examinarea cererilor adresate în temeiul art. 15 alin. (1) să se facă în două 

etape. Prima etapa constă în cercetarea faptului dacă are loc o atingere adusă unui drept garantat 

de aceasta. A doua etapă constă în a stabili dacă atingerea adusă poate fi justificată în temeiul 

art. I
 3

 din Cartă. Motivele de discriminare prevăzute în art. 15 alin. (I) nu sunt exhaustive. 

Acestea vor fi completate cu motive analoage care şi ele sunt cuprinse în formularea 

„independent de orice discriminare". 

Referitor la sensul termenului „discriminare" cuprins în conţinutul art. 15 alin. (1) 

raportat la art. I din Cartă, au fost exprimate trei puncte de vedere doctrinare şi jurisprudenţiale.   

Un prim punct de vedere a fost exprimat de Peter Hogg care consideră că„orice 

deosebire 

 

                                            
1 Harry Street and Rodney Brazier, Constitutional and administrative law. ed. cit., pp. 450-453. De asemenea, legea dă 

puteri Comisiei egalităţii de şanse să elimine discriminările bazate pe sex, să promoveze egalitatea de şanse a bărbaţilor şi  
femeilor, precum şi să aplice această lege. Celelalte atribuţii ale Comisiei se aplică în mod corespunzător. 

2 Vezi Danielle Pinard, La Charte canadienne des droits et libertes. Editée par Fondation Canadienne de droits 
humains. Charlottetown, 1991, p. 1. „Deosebirile bazate pe caracteristici personale atribuite unui singur individ pe motivul 
asocierii lui la un grup de persoane sunt aproape totdeauna considerate drept discriminatorii, pe când cele bazate pe merite şi 
capacităţi ale unui individ nu sunt considerate astfel decât foarte rar." 

3 Ibidem, p.286: „Carta canadiană a drepturilor şi libertăţilor garantează drepturile şi libertăţile care sunt enunţate. Ele 
nu pot fi restrânse decât printr-o regulă de drept, în limitele care sunt rezonabile şi a căror justificare poate fi dovedită într-o 
societate liberă şi democratică." 



 

 

 

 stabilită de către lege este discriminatorie în sensul art. 15 alin. (I) din Cartă, deoarece 

expresia „independent de orice discriminare" înseamnă „fără deosebire".
1
 

Autorul a ajuns la această concluzie sprijinindu-se pe faptul că, atunci când dreptul 

garantat de Cartă este exprimat în termeni care nu permit nicio restrângere, art. I prezintă norma 

de justificare pentru orice restrângere adusă dreptului in cauză. Autorul a susţinut că se poate 

considera că termenul „discriminare" folosit în art. 15 alin. (1) introduce o rezervă in 

dispoziţia însăşi, dar el a preferat să acorde termenului un sens neutru de vreme ce această 

interpretare ar trimite cauza la art. I. care a fost inclus în acest scop în Cartă. 

Al doilea punct de vedere este jurisprudenţial
2
 şi admite o examinare a caracterului 

rezonabil şi just al legii atacate în baza art. 15 alin. (I). Problema care se pune este de a şti dacă 

o persoană imparţială, care apreciază scopurile legii în funcţie de efectele sale asupra persoanei 

lezate şi care acordă importanţa dorită dreptului legislativului de a adopta legi pentru binele 

tuturor, ar concluziona că mijloacele legislative adoptate sunt nerezonabile sau injuste. 

Punctul de vedere exprimat nu a acordat decât un rol minor art. I care ar părea că nu permite 

adoptarea de măsuri legislative discriminatorii, care ar fi în general inadmisibile, ca în caz de 

urgenţă, de război sau alte crize. 

Un al treilea punct de vedere este lot jurisprudenţial
3
 şi este calificat ca metodă a 

„motivelor enumerate sau analoage”. acceptă noţiunea potrivit căreia discriminarea este în 

general definită prin motivele enumerate. Art. 15 alin. (1) are ca scop împiedicarea discri-

minării fondate pe aceste motive şi pe motive analoage. 

Drepturile pe care art. 15 alin. (1) le garantează nu sunt bazate pe conceptul de egalitate 

numerică strictă între toate fiinţele umane. Dacă ar fi cazul, practic toate textele legislative, a 

căror funcţie este în fond să definească, să distingă şi să precizeze categorii, la prima vedere 

ar aduce atingere art. 15 alin. (1) şi ar trebui să fie justificate în condiţiile art. 1.  

Excepţia ar deveni regulă. Dat fiind că tribunalele ar fi obligate să caute şi să găsească o 

justificare bazată pe art. 1 pentru majoritatea textelor legislative, cealaltă alegere ar fi anarhie, 

ar există un risc real de paradox: „cu cât va fi mai mare valoarea art. 15 alin. (I). cu atât acesta va 

fi mai susceptibil de a fi privat de orice conţinut real”. 

 

                                            
1 Peter Hogg, Constitutional law of Canada. Carswell, Toronto. 1985. pp. 800-801. Eu apreciez ca ar trebui să se 

considere că art. 15 prevede aplicarea universală a oricărei legi. Atuncii când o lege stabileşte deosebiri între indivizi, pentru 

indiferent ce motiv, această deosebire este suficientă pentru a constitui o încălcare a art. 15 şi pentru ca problema constituţională 

să cadă în câmpul de aplicare al art. 1. Criteriul de validitate este cel stabilit de art. I. adică, dacă legea permite, conform 

expresiei, nişte limite care să fie rezonabile şi a căror justificare să poată să fie dovedită în cadrul unei societăţi libere şi 

democratice." 
2 Vezi cauza Smith. Kline & french Laboratoires Ltd. c. procureur general du Canada în Danielle Pinard. La Charte 

canadienne des droits et libertes, ed. cit., p. 13. 
3 Ibidem, p. 14. vezi cauza de mai sus. 
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Răspunsul la acest paradox este că însuşi textul art. 15 alin. (I) conţine propriile sale 

limite. 

El interzice numai discriminarea între membrii categoriilor care sunt ele însele 

analoage. Prin urmare, problema în fiecare caz va fi de a şti care sunt categoriile care permit 

stabilirea similitudinii de situaţie şi care nu o permit. 

Numai în acest caz în care categoriile insele nu o permit sau egalii nu sunt trataţi in mod 

egal, va exista o atingere a drepturilor la egalitate. 

În măsura în care este vizat chiar textul art. 15 alin. (I). se poate vedea dacă există sau nu 

discriminare în sensul peiorativ al acestui termen şi dacă aceste categorii sunt bazate sau nu pe 

motivele enumerate sau pe motive analoage acestora. 

Examinarea se axează în fapt pe caracteristicile personale ale celor care pretind că au 

fost trataţi în mod inegal. Examinarea se face în principal asupra problemelor de stereotipie, de 

dezavantaj istoric, intr-un cuvânt, de prejudiciu şi se poate chiar recunoaşte că pentru anumite 

persoane termenul egalitate are un sens diferit de cel pe care il are pentru alte persoane.  

Potrivit acestui punct de vedere, analiza discriminării trebuie să se facă în funcţie de 

motivele enumerate şi de cele care le sunt analoage. 

Expresia „independent de orice discriminare" cere mai mult decât o simplă constatare a 

unei deosebiri în tratamentul unor grupuri sau al unor indivizi. 

Această expresie este o formă de rezervă încorporată în chiar art. 15 alin. (1). care 

limitează diferenţierile interzise la cele care atrag un prejudiciu sau un dezavantaj. 

Aşa cum menţionam în Secţiunea I, §2. art. 20 din Constituţie prevede că dispoziţiile 

constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile cetăţenilor se interpretează şi se aplică în 

concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care 

România este parte, iar dacă există neconcordanţe între aceste pacte sau tratate şi legile interne, 

au prioritate reglementările internaţionale. 

Ne propunem în continuare să identificăm in cuprinsul documentelor internaţionale din 

domeniul drepturilor omului la care România este parte normele de referinţă priv ind 

nediscriminarea. 

Un prim document menţionat expres în cuprinsul art. 20 este Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului. 

Textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului cuprinde norme de referinţă privind 

nediscriminarea în cuprinsul a patru articole din cele 30 ale acesteia. Acestea sunt: art. 2 alin. 

(1) şi (2). art. 7, art. 16 alin. (1). art. 23 alin. (2). 

Aşa cum susţin cei care au elaborat textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
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art. 2
1
 „enunţă principiul fundamental al egalităţii şi nediscriminării în ceea ce priveşte 

exercitarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dezvoltând astfel dispoziţia Cartei 

O.N.U. potrivit căreia Naţiunile Unite trebuie să încurajeze exercitarea drepturilor şi libertăţilor 

„pentru toţi, fără deosebire de rasă, de sex, de limbă sau de religie".
2
 

În art. 2 alin. (2) se precizează în mod expres că Declaraţia este aplicabilă tuturor ţărilor şi 

teritorii lor,oricare ar fi statutul lor.
3
 

Tot în cuprinsul art. 2 sunt cuprinse şi criteriile de nediscriminare. 

În cuprinsul art. 7 este consacrat dreptul pe care-l au toţi oamenii „la o protecţie egală 

împotriva oricărei discriminări care ar încălca Declaraţia şi împotriva oricărei provocări la 

o astfel de discriminare".
4
 

O altă normă de referinţă privind nediscriminarea se regăseşte în cuprinsul art. 16, care 

stabileşte că „începând cu vârsta nubilă, bărbatul şi femeia, fără nicio restricţie fondată pe 

rasă, cetăţenie sau religie au dreptul să se căsătorească şi să întemeieze o familie".
5
 

O ultimă normă de referinţă privind nediscriminarea este înscrisă în cuprinsul art. 23 alin. 

(2) care recunoscând dreptul la muncă stabileşte că „toţi oamenii au dreptul, fără nicio 

discriminare, la salariu egal pentru muncă egală".
6
 

În cuprinsul art. 20 sunt nominalizate în mod expres şi Pactele, respectiv Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi Pactul internaţional cu privire la 

drepturile economice, sociale şi culturale. 

Din analiza textelor celor două pacte rezultă că acestea conţin în cuprinsul art. 2 din fiecare 

Pact o normă comună referitoare la nediscriminare, bineînţeles cu neesenţiale nuanţări privind 

redactarea.
7
 

De asemenea, în cuprinsul celor două articole menţionate mai sus sunt enunţate aceleaşi 

criterii de nediscriminare. Criteriile de nedis- criminare sunt fondate in special pe rasă, culoare, 

sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, 

naştere sau orice altă situaţie. Aceste criterii sunt identice cu criteriile enunţate de art. 2 din 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 

                                            
1 Recueil d'instruments internationaux, Droits de l'homme, ed.cit., p. 2 art.2: (1) „Fiecare om se poate folosi de toate 

drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără nicio deosebire fondată în special pe rasă. culoare, sex. 

limbă, religie, opinie, politică sau orice altă opinie, pe origine naţională sau socială, pe avere, naştere sau orice altă situaţie." 
2 Activites de I 'O.N.U dans le domaine des droits de I'homme. Publication des Nations Unies, New York. 1986. p. 10. 
3 Ibidem. p. 2 alin. (2): „Mai mult, nu se va face nicio deosebire bazată pe statut politic, juridic sau internaţional al ţării 

sau al teritoriului de care aparţine o persoană fie că această ţară sau teritoriu este independent, sub tutelă, neautonom sau  supus 

unei limitări oarecare a suveranităţii." 
4 Ibidem, pp,2-3. 
5 Ibidem, p. 4. 
6 Ibidem, p.5. 
7 Ihidem. p. 19. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, art. 2 alin. (1): „Statele părţi la prezentul 

Pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile 

recunoscute în prezentul Pact, fără nicio deosebire fondată în special pe rasă, culoare, sex. limbă, religie, opinie politică  sau 

orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă situaţie.” 



78                                                                                                                                                                       Nicolae Pavel 

 

 

Dorindu-se să se stabilească importanţa cuvenită acestui principiu al egalităţii şi 

nediscriminării,  în documentele menţionate acesta a fost înscris în art. 2 al fiecăruia dintre ele. 

În cuprinsul Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice se găsesc şi alte 

norme de referinţă privind nediscriminarea, respectiv în art. 4 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. 

(1), art. 25, art. 26 alin. (2), ceea ce reprezintă şase articole dintr-un total de 53. Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice defineşte în particular. în art. 4 alin. (1). 

limitările sau restrângerile al căror obiect îl pot face drepturile care sunt enunţate în Pact, cu 

condiţia ca aceste măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în Pact să nu fie incompatibile cu 

celelalte obligaţii pe care le au potrivit dreptului internaţional şi ca din ele să nu rezulte o 

discriminare fondată numai pe rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială.
1
 

Deşi formula utilizată în această privinţă variază de la un articol la altul, se poate spune 

că, în general. Pactul prevede că drepturile şi libertăţile pe care le defineşte nu pot face obiectul 

unor restrângeri decât dacă acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare pentru a proteja 

securitatea naţională, ordinea publică, sănătatea sau moralitatea publică ori drepturile şi 

libertăţile celuilalt, iar din acestea să nu rezulte nicio discriminare. 

Tot în legătură cu această problemă, în rezoluţia sa nr.23 (XXXVI) din 29 februarie 

1980
2
, Comisia drepturilor omului a insistat asupra faptului că în exercitarea drepturilor şi în 

folosinţa libertăţilor sale fiecare nu este supus decât limitărilor stabilite de Carta O.N.U., 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactele internaţionale cu privire la drepturile 

omului şi celelalte instrumente pertinente şi că limitări sau persecuţii ilegale împotriva oricui îşi 

exercită drepturile omului şi libertăţile fundamentale sunt incompatibile cu obligaţia asumată 

de state,  în baza acestor instrumente, de a acţiona în favoarea folosinţei depline şi efective a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

De asemenea, în art. 24 din Pact sunt prevăzute măsurile pentru protecţia drepturilor 

copiilor, fără nicio discriminare fondată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, origine 

naţională sau socială, avere sau naştere.
3

                                            
1 Ibidem. p. 20 art. 4  alin. (1). „În cazul în care un pericol public excepţional ameninţă existenţa naţiunii şi este 

proclamat printr-un act oficial, statele părţi la prezentul Pact pot ca în limita strictă a cerinţelor situaţiei să ia măsuri derogatorii 

de la obligaţiile prevăzute în prezentul Pact, cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu celelalte obligaţii pe  care le 

au potrivit dreptului internaţional şi ca din ele să nu rezulte o discriminare fondată numai pe rasă, culoare, sex, limbă, religie sau 

origine socială." 
2 Activité de l'O.N.U. dans le domaine des droits de l' homme, ed. cit., p.13. 
3 Recueil d'instruments internationaux. Droits de l'homme. ed. cit., p. 27: „Orice copil, fără nicio discriminare întemeiată 

pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, origine naţională sau socială, avere sau naştere, are dreptul din partea familiei sale, a societăţii 

și a stalului la măsurile de ocrotire pe care le cere condiţia de minor." 

 



 

 

O altă normă de referinţă privind nediscriminarea se regăseşte în cuprinsul art. 25 

care recunoaşte oricărui cetăţean dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice, 

fără nicio discriminare la care se referă art. 2 şi fără restrângeri nerezonabile.
1
 

O ultimă normă de referinţă privind nediseriminarea se află înscrisă în conţinutul 

art. 26, care recunoaşte că „toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul la o 

egală protecţie a legii, fără nicio discriminare". Pentru a asigura dreptul la o egală 

protecţie a legii. 

Pactul precizează în mod expres că „legea trebuie să interzică orice discriminare 

şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace împotriva oricărei 

discriminări. în special fondate pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică şi 

orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă 

situaţie".
2
 

Acest articol stabileşte în mod clar relaţia între regula nediscriminării şi principiile 

egalităţii în faţa legii şi protecţia egală de către lege. 

Considerăm că ultimele principii enunţate reprezintă garanţii pentru principiul 

nediscriminării, punct de vedere susţinut şi de Comitetul Olandez Helsinki.
3
 

Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale este mai 

sărac în norme de referinţă privind nediscriminarea. Astfel, în afara art. 2 deja menţionat 

mai sus, asemenea norme mai sunt cuprinse în art. 7 şi art. 10 alin. (3) din totalul celor 31 

de articole ale Pactului. 

În cuprinsul art. 7 este recunoscut dreptul oricărei persoane de a se bucura de 

condiţii de muncă juste şi favorabile care să asigure în special „un salariu echitabil şi o 

remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală, fără nicio discriminare".
4
 

O ultimă normă de referinţă privind nediscriminarea se află înscrisă în conţinutul 

art. 10 alin. (3) prin care se asigură „măsuri speciale de protecţie şi asistenţă în favoarea 

tuturor copiilor şi adolescenţilor fără nicio discriminare fondată pe motive de filiaţie 

sau alte motive".
5
 

După cum am menţionat în Secţiunea I, §2, Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale face parte din categoria celorlalte tratate la care 

                                            
1 Ibidem. pp. 27-28 art. 25: „Oricare cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără niciuna dintre discriminările la 

care se referă art. 2 şi fără restricţii nerezonabile: 

a)  de a lua parle la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi: 

b) de a alege şi de a fi ales în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal şi egal şi cu scrutin 

secret, asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor: 

c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, la funcţiunile publice din ţara sa'". 
2 Ibidem, p. 28 
3 Netherlands Helsinki Committee. Human Rights Background Material. The concept of human rights and 

procedures in the frame work of the United Nations, the Council of Europe and the C.S.C.E., Hague. 1994. p. 75. 
4 Recueil d'instruments internationaux. Droits de l 'homme, ed. cit., p.10. 
5 Ibidem, p. 11. 



 

 

România este parte. 

Convenţia conţine numai o singură normă de referinţă privind nediscriminarea, 

înscrisă în cuprinsul art. 14. Textul art. 14 nu foloseşte în mod explicit termenul 

„nediscriminare", dar foloseşte exprimarea „fără nicio deosebire". 

Atunci când se referă la textul art. 14, Comitetul Olandez Helsinki menţionează că 

„nediscriminarea presupune că orice diferenţiere sau distincţie fără o justificare 

obiectivă este interzisă“
1
, iar în continuare apreciază că art. 14 este sediul principiului 

nediscriminării. 

Rezultă că expresia „fără nicio deosebire" este echivalentă cu sintagma „fără 

discriminare". De asemenea, Comitetul de experţi ai Consiliului Europei denumeşte 

conţinutul art. 14 din Convenţie „clauză de nediscriminare".
2
 

Potrivit art. 14. „exercitarea drepturilor şi a libertăţilor recunoscute de prezenta 

Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată în special pe sex, rasă, 

culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau 

socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă 

situaţie”.
3
 

Putem afirma că art. 14 proclamă că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de 

Convenţie va fi asigurată fără discriminare pe criteriile enunţate mai sus. 

În continuare ne propunem să identificăm normele de referinţă privind nediscriminarea 

prezente în alte documente internaţionale privind drepturile omului din sistemul O.N.U. şi la 

care România este parte. 

Un prim document îl reprezintă Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare rasială. 

Preambulul la Convenţie enumeră un anumit număr de considerente care au stat la baza 

elaborării acesteia de către Adunarea generală a O.N.U. 

Dintre aceste considerente reţinem:  

a) la baza Cartei Naţiunilor Unite stau principiile demnităţii şi egalităţii fiinţelor 

umane, iar statele părţi la Cartă s-au angajat să dezvolte şi să încurajeze respectarea universală 

şi efectivă a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de 

rasă, sex, limbă sau religie; 

b) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă că fiecare fiinţă umană se poate 

folosi de toate drepturile şi de toate libertăţile care sunt enunţate în declaraţie, fără nicio 

                                            
1 Netherlands Helsinki C'ommittee, Human Rights Bacground Material, ed. cit., p. 74. 
2 Institutul Român pentru Drepturile Omului. Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care 

România este parte. ed. cit., vol. II. p. 224. 
3 Vezi textul în Institutul Român pentru Drepturile Omului. Principalele instrumente internaţionale privind drepturile 

omului la care România este parte. ed. cit., p. 47. 
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deosebire, mai ales de rasă, de culoare sau de origine naţională; 
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c) receptează principiul potrivit căruia toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală a 

legii împotriva oricărei discriminări şi împotriva oricărei incitări la discriminare; 

d) Naţiunile Unite condamnă colonialismul şi toate practicile de segregaţie şi de 

discriminare care îl însoţesc, sub orice formă şi în orice loc ar exista; 

e) orice doctrină privind superioritatea bazată pe diferenţierea dintre rase este falsă 

din punct de vedere ştiinţific, condamnabilă sub raport moral, injustă şi periculoasă din punct de 

vedere social şi nimic nu ar putea să justifice, oriunde ar fi, discriminarea rasială, nici în 

teorie, nici în practică; 

f) discriminarea între fiinţele umane pe motive de rasă, culoare sau origine etnică este 

un obstacol în calea relaţiilor paşnice de prietenie între naţiuni; 

g) statele părţi convin să adopte toate măsurile necesare pentru eliminarea rapidă a 

tuturor formelor şi a tuturor manifestărilor de discriminare rasială, pentru a favoriza buna 

înţelegere între rase şi a edifica o comunitate internaţională eliberată de orice forme de 

segregaţie şi de discriminare rasială.
1
 

Art. 1 defineşte noţiunea de „discriminare rasială" ca „orice deosebire, excludere, 

restricţie sau preferinţă fondată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională ori 

etnică care are ca scop sau ca efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau 

exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în 

domeniile politic, economic, social şi cultural sau în orice domeniu al vieţii publice“.
2
 

Din definiţia convenită rezultă legătura strânsă care există între egalitatea în drepturi şi 

nediscriminare. 

Deşi în preambul se invocă dispoziţiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, se 

constată că definiţia „discriminării rasiale” excede definiţia formulată în art. 2 din Declaraţie. 

Aşa cum menţionam anterior, cei care au gândit şi elaborat Declaraţia au denumit art. 2 al 

acesteia principiul egalităţii şi nediscriminării. 

Considerăm că acesta ar fi unul dintre argumentele care au dus la formularea art. 1 al 

Convenţiei ca o relaţie între egalitate şi nediscriminare. De aici se poate trage concluzia că 

egalitatea în drepturi presupune existenţa unei nediscriminări, iar discriminarea rasială este 

considerată acea deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, 

ascendenţă sau origine naţională ori etnică care are ca efect sau scop de a distruge sau 

compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor şi 

a libertăţilor fundamentale. 

                                            
1 Vezi preambulul Convenției în Centre pour les droits de l' homme, Geneve, Recueil d'instruments internationaux, 

ed.cit., pp.55-57. 
2 Ibidem, vezi textul art.1 p. 57. 
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Definiţia dată „discriminării rasiale” de art. 1 al Convenţiei ne-ar putea conduce la 

interpretarea în mod absolut a caracterului acesteia, deoarece are în vedere „orice 

deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă 

sau origine naţională ori etnică”. 

Dar însăşi Convenţia stabileşte unele derogări sau excepţii de la caracterul absolut 

sau strict ori uniformizator al definiţiei. 

Astfel, nu sunt considerate măsuri de discriminare rasială „măsurile speciale luate cu 

singurul scop de a se asigura în mod corespunzător progresul unor grupuri rasiale sau etnice 

ori al unor indivizi având nevoie de protecţie, care poate fi necesară pentru a le garanta folosinţa 

şi exercitarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate, cu condiţia 

ca ele să nu aibă drept efect menţinerea de drepturi distincte pentru grupuri rasiale diferite." 
1
 

De asemenea, dispoziţiile Convenţiei nu se aplică deosebirilor, excluderilor, 

restricţiilor sau preferinţelor stabilite de către un stat parte la Convenţie, după cum este vorba 

de cetăţenii săi sau de străini.
2
 

În acelaşi sens derogatoriu, nicio dispoziţie a prezentei Convenţii nu poate fi interpretată ca 

afectând, în vreun fel, dispoziţiile legislative ale statelor părţi la Convenţie în ceea ce priveşte 

naţionalitatea, cetăţenia sau naturalizarea, cu condiţia ca aceste dispoziţii să nu fie 

discriminatorii faţă de o anumită naţionalitate.
3
 

Al doilea document internaţional din sistemul O.N.U. din domeniul drepturilor omului la 

care România este parte, pe care-l reţinem pentru studiul de faţă este Convenţia internaţională 

privind eliminarea şi reprimarea crimei de apartheid.
4
 

Art. 2 al Convenţiei, definind „crima de apartheid”, stabileşte legătura acesteia cu 

discriminarea rasială care desemnează actele inumane comise în vederea instituirii sau 

menţinerii dominaţiei unui grup rasial de fiinţe umane asupra oricărui alt grup rasial de 

fiinţe umane şi de a-l asupri sistematic pe acesta.
45

 

Al treilea document internaţional din domeniul drepturilor omului, la care România este 

parte, din sistemul O.N.U., care conţine norme de referinţă privind nediscriminarea este 

Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului. 

                                            
1 Ibidem, p. 57. vezi textul art. 1 alin. (4). 
2 Ibidem, p. 57. vezi textul art. 1 alin. (2). 
3 Ibidem. p. 57. vezi textul art. 1 alin. (3). 
4 Convenţia a fost adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. prin rezoluţia nr. 3068 (XXVIII) din 30 noiembrie1973 şi a 

intrat în vigoare la 18 iulie1976. România a ratificat Convenţiaprin Decretul nr.254/1978,  publicat în Buletinul Oficial nr. 64 

din 17 iulie 1978. 
5 Vezi textul complet al art. 1 în Centre pour les droits de l’homme Geneve. Recueil d'imtruments internationaux. ed, cit., 

p. 70. art. 1: „în termenii prezentei Convenţii, expresia crimă de apartheid care înglobează politicile şi practicile asemănătoare de 

segregaţie şi discriminare rasială, aşa cum sunt ele practicate în Africa australă, desemnează actele inumane indicate mai jos, 

comise în vederea instituirii sau menţinerii dominaţiei unui grup rasial de fiinţe umane asupra oricărui alt grup rasial de fiinţe 

umane şi de a-l asupri sistematic pe acesta." 
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Art. 1 al Convenţiei defineşte noţiunea de „discriminare” ca reprezentând orice deosebire, 

excludere, limitare sau preferinţă care, întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 

politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, situaţie economică sau naştere, are 

drept obiect suprimarea sau alterarea egalităţii de tratament în domeniul învăţământului.
1
 Pentru 

delimitarea domeniului învăţământului. Convenţia defineşte şi înţelesul termenului „învăţă-

mânt", care se referă la diverse tipuri şi diferite grade de învăţământ şi cuprinde accesul la 

învăţământ, nivelul şi calitatea sa, precum şi condiţiile în care este predat. 

Nici în domeniul învăţământului definiţia dată discriminării nu are un caracter absolut, 

strict sau uniformizator. Caracterul relativ al discriminării este prezumat chiar de Convenţie când 

stabileşte că nu sunt considerate discriminări în sensul art. 1 următoarele: 

a) Crearea sau menţinerea de sisteme sau instituţii de învăţământ separate pentru 

elevii de cele două sexe când aceste sisteme sau instituţii prezintă înlesniri echivalente de acces la 

învăţământ, dispun de cadre didactice cu aceeaşi calificare şi permit să se urmeze aceleaşi 

programe de studii sau programe de studii echivalente; 

b) crearea sau menţinerea, din motive de ordin religios sau lingvistic, de sisteme sau 

instituţii separate în care se predă un învăţământ care corespunde alegerii părinţilor sau tutorilor 

legali ai elevilor, dacă adeziunea la aceste sisteme sau frecventarea acestor instituţii rămâne 

facultativă şi dacă învăţământul predat este în conformitate cu manuale care ar fi putut fi prescrise 

sau aprobate de către autorităţile competente, în special pentru învăţământul de acelaşi grad; 

Crearea sau menţinerea de instituţii de învăţământ particulare, dacă aceste instituţii au 

drept obiect nu asigurarea excluderii unui grup oarecare, ci sporirea posibilităţilor de 

învăţământ pe care le oferă puterea publică, dacă funcţionarea lor corespunde acestui ţel şi dacă 

învăţământul predat este în conformitate cu normele care ar fi putut fi prescrise sau aprobate de 

către autorităţile competente, în special pentru învăţământul de acelaşi grad.
2
 

Al patrulea document internaţional din domeniul drepturilor omului la care România este 

parte îl reprezintă Convenţia nr. 111 din anul 1958 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (O.I.M.) 

privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei. Definirea noţiunii 

de discriminare cuprinde două aspecte: a) definirea discriminării după metoda clasică, respectiv 

enumerarea criteriilor pe care este bazată aceasta
1
; b) discriminarea reclamată de un membru al 

O.I.M. sub forma oricărei alte deosebiri, excluderi sau preferinţe care are drept efect să 

                                            
1 Ibidem, p. 89 art. 1: „...şi în special: 

a) înlăturarea unei persoane sau a unui grup de la accesul la diverse tipuri sau grade de învăţământ: 

b) Limitarea la un nivel inferior a educaţiei unei persoane sau a unui grup: 

c) sub rezerva celor precizate in art. 2 al prezentei Convenţii, instituirea sau menţinerea unor sisteme sau instituţii vie 

învăţământ separate pentru persoane sau grupuri: 

c) plasarea unei persoane sau a unui grup intr-o situaţie ineompatibilă cu demnitatea umană. 
2 Ibidem. vezi textul art, 2. pp. 89-90. 
1 Organisation Internationale de Travail. Droits fondamentaux de l'homme. ed. cit., p. 50. art. I alin. (1) lit. a): „termenul 

«discriminare» cuprinde orice deosebire, excludere sau preferinţă fondată pe rasă, culoare, sex, religie, opinie politică, ascendenţă 

naţională sau origine socială care are ea efect să distrugă sau să altereze egalitatea de şanse sau de tratament în materie de angajare 

sau de profesie." 
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distrugă sau să altereze egalitatea de şanse sau de tratament în materie de angajări sau de 

profesie. 
2
 

Şi în domeniul forţei de muncă şi al exercitării profesiei se admite caracterul relativ al 

discriminării, însuşi textul Convenţiei considerând că nu sunt discriminări următoarele: 

a) deosebirile, excluderile sau preferinţele fondate pe calificările profesionale cerute 

pentru un post determinat;
3
 

b) măsurile care afectează o persoană care face în mod individual obiectul unei 

suspiciuni legitime că se dedă la o activitate care ar prejudicia securitatea statului sau despre care 

s-a stabilii că se dedă în fapt la o asemenea activitate, în măsura în care, persoana respectivă are 

dreptul de a face recurs la o instanţă competentă stabilită potrivit practicii naţionale; 
4
 

c) măsurile speciale de protecţie sau de asistenţă prevăzute în alte convenţii sau 

recomandări adoptate de Conferinţa Internaţională a Muncii; 
5
 

orice membru al O.I.M. poate, după consultarea, acolo unde ele există, a organizaţiilor 

reprezentative ale patronatului şi ale lucrătorilor, să definească ca nediscriminatorii orice alte 

măsuri speciale destinate să ţină seama de nevoile speciale ale unor persoane faţă de care o 

protecţie sau o asistenţă specială este necesară pentru motive ca sexul, vârsta, o invaliditate, 

sarcini de familie sau nivelul social sau cultural.
6
  

De asemenea, Convenţia nr. 100 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind egalitatea de 

remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină pentru o muncă de valoare 

egală stabileşte că: „diferenţele de cuantum al remuneraţiei, care corespund, fără a se ţine 

seama de sex, unor diferenţe ce rezultă dintr-o astfel de apreciere obiectivă a lucrărilor care 

trebuie efectuate, nu vor trebui să fie considerate contrarii principiului egalităţii de 

remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminine pentru o muncă de valoare 

egală.
7
 

Al cincilea document internaţional din domeniul drepturilor omului din sistemul O.N.U. 

la care România este parte il reprezintă Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare faţă de femei. Chiar în preambulul Convenţiei se precizează că „discriminarea 

faţă de femei încalcă principiile egalităţii în drepturi şi respectarea demnităţii umane, ea 

împiedică participarea femeilor, în aceleaşi condiţii ca şi bărbaţii, la viaţa politică, socială, 

economică şi culturală din ţara lor, creează obstacole creşterii bunăstării societăţii şi a 

familiei şi împiedică femeile să-şi servească ţara şi omenirea în deplinătatea posibilităţilor 

                                            
2 Ibidem. p. 50 lit. b): „orice altă deosebire, excludere sau preferinţă care are ca efect să distrugă sau să altereze egalitatea de 

şanse sau de tratament în materie de angajare sau de profesie, care va putea fi specificată de membrul interesat după consultarea 

organizaţiilor reprezentative ale patronatului şi ale angajaţilor, dacă există şi alte organisme corespunzătoare." 
3 Ibidem. p. 50 vezi art. 1 alin. (2). 
4 Ibidem. p. 51. vezi textul art. 4. 
5 Ibidem. p. 51. vezi textul art. 5 alin. (1). 
6 Ibidem, p. 51. vezi textul art. 5 alin. (2). 
7 Ibidem. p. 46. vezi textul art. 3 alin. (3). 
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lor.
1
 

Art. 1 al Convenţiei defineşte „discriminarea faţă de femei" ca orice deosebire, 

excludere sau restricţie bazată pe sex, care are drept efect sau scop să compromită sau să 

anihileze recunoaşterea, folosinţa ori exercitarea de către femei, indiferent de starea lor 

matrimonială, pe baza egalităţii dintre bărbat şi femeie, a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural şi civil sau în orice alt domeniu.
2
 

Din definiţia dată mai sus rezultă că eliminarea discriminărilor faţă de femei are o sferă 

foarte largă, cuprinzând practic toate domeniile de activitate din cadrul societăţii.  

Dar, în funcţie de efectul sau scopul unor măsuri speciale luate de statele părţi faţă de 

femei, acestea nu sunt considerate acte discriminatorii, în sensul definiţiei de mai sus, în cel 

puţin două situaţii menţionate în mod expres de Convenţie: 

a) adoptarea unor măsuri speciale temporare menite să accelereze instaurarea unei 

egalităţi de fapt între bărbaţi şi femei, cu condiţia ca acestea să nu aibă drept consecinţă 

menţinerea unor norme inegale sau diferenţiate; aceste măsuri trebuie abrogate de îndată ce au 

fost realizate obiective în materie de egalitate de şanse şi tratament.
3
  

b) adoptarea unor măsuri speciale, inclusiv cele prevăzute în Convenţie, care au ca scop 

ocrotirea maternităţii.
4
 

c) Al şaselea document internaţional privind drepturile omului din sistemul O.N.U., la care 

România este parte şi care cuprinde norme de referinţă privind nediscriminarea este Convenţia 

privind statutul refugiaţilor.
5
 Capitolul I al Convenţiei este intitulat „Dispoziţii generale” iar art. 

3 din cuprinsul Capitolului I defineşte principiul nediscriminării astfel: „Statele contractante 

vor aplica dispoziţiile acestei Convenţii refugiaţilor, fără discriminare în ceea ce priveşte rasa,

                                            
1 Centre pour les droits de l'homme. Geneve, Recueil d'instruments internationaux, ed. cit., p. 112. 
2 Ibidem. art. 1, p. 114. 
3 Ibidem. p. 115. art. 4 alin. (1). 
4 ibidem. p. 115 art. 5: „Statele vor lua măsurile corespunzătoare pentru: a) a modifica schemele şi modelele de 

comportament social şi cultural al bărbatului şi femeii, pentru a se ajunge la eliminarea prejudecăţilor şi practicilor cutumiare sau 

de altă natură, care sunt bazate pe ideea de inferioritate sau superioritate a unui sex sau pe imaginea şablon privind rolul 

bărbatului sau al femeii: b) a asigura ca educaţia în familie să contribuie la o înţelegere fără a faptului că maternitatea este o 

funcţie socială şi recunoaşterea responsabilităţii comune a bărbatului şi femeii în creşterea şi educarea copiilor şi în asigurarea 

dezvoltării lor, ţinând seama că interesul copilului este condiţia primordială în toate cazurile”. 
5 Convenţia a fost aprobată la 28 iulie 1951 şi a intrat în vigoare la 21 aprilie 1954. România a ratificat Convenţia prin 

Legea nr. 46/1991 publicată în Monitorul Oficial nr. 148 din 17 iulie 1991. 
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religia sau ţara de origine
1
. Convenţia prevede o singură excepţie de la aplicarea 

dispoziţiilor acesteia, inclusiv de la aplicarea principiului nediscriminării şi aceasta o reprezintă 

celelalte drepturi şi avantaje acordate refugiaţilor independent de Convenţie.
2
 

Un ultim document internaţional privind drepturile omului din sistemul O.N.U. la care 

România este parte şi care conţine norme de referinţă privind nediscriminarea este Convenţia 

cu privire la drepturile copilului. 

În termeni specifici, în cuprinsul art. 2 alin. (1), statele părţi se angajează să respecte şi să 

garanteze drepturile tuturor copiilor care aparţin jurisdicţiei lor, fără nicio deosebire 

fondată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului, a 

părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, pe originea lor naţională, etnică sau socială, pe 

situaţia lor materială, pe incapacitatea lor, pe naştere sau orice altă situaţie.
3
 O măsură 

suplimentară de protecţie o reprezintă măsurile corespunzătoare luate de statele părţi 

împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţiuni motivate de situaţia juridică, 

activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor săi, ale reprezentanţilor legali sau 

ale membrilor familiei sale.
4
 

În sistemul regional european, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale la 

care România este parte conţine norme de referinţă privind nediscriminarea. Aşa cum am 

menţionat în Secţiunea I §2, art. 4 este sediul principiului egalităţii şi al principiului ne- 

discriminării. 

Potrivit principiului nediscriminării enunţat de Convenţia-cadru, „orice discriminare 

bazată pe apartenenţa la o minoritate naţională este interzisă".
5
 

Se constată că art. 4 alin. (1) din Convenţia-cadru preia dispoziţia art. 14 din Convenţia 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care proclamă că „exercitarea 

drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire 

bazată pe apartenenţa la o minoritate naţională". 

Măsurile adecvate luate de statele părţi la Convenţia-cadru pentru a asigura persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale egalitatea deplină şi efectivă cu persoanele aparţinând 

majorităţii [art. 4 alin. (2)］ nu sunt considerate acte de discriminare, în sensul că nu sunt 

                                            
1 Centre pour les droits de l'homme. Geneve. Recueil d'instruments internationaux. ed. cit., p. 298. În ceea ce priveşte 

„religia", art. 4 stabileşte principiul potrivit căruia: „Statele contractante vor acorda refugiaţilor pe teritoriul lor un tratament cel 

puţin la fel de favorabil ca şi cel acordat naţionalilor în ceea ce priveşte libertatea de a practica religia lor şi libertatea de 

instruire religioasă a copiilor acestora." 
2 Ibidem. p. 298. art. 5. „Nicio dispoziţie din această Convenţie nu aduce atingere celorlalte drepturi şi avantaje acordate 

refugiaţilor, independent de această Convenţie." 
3 Vezi textul în Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Ioan Maxim. Drepturile omului în  sistemul Naţiunilor Unite. ed. cit., vol. II. 

p. 176. 
4 Ibidem. p.176. vezi textul art. 2 alin. (2). 
5 Institulul Român pentru Drepturile Omului, Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care 

România este parte. ed. cit., p. 215 vezi art. 4 alin. (1). 



 

 

considerate ca aducând atingere principiului nediscriminării. De asemenea, statele părţi se 

angajează să ia măsuri de protecţie a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale împotriva 

actelor de discriminare datorate identităţii lor etnice, culturale, lingvistice sau religioase.
1
 

 

§3. Contribuţii la definirea noţiunii de nediscriminare 

a. Definirea noţiunii de nediscriminare din perspectiva teoriei clasice 

Primele idei privind nediscriininarea au fost receptate de doctrinele religioase. Acestea au 

constatat că persoanele care făceau parte din clase diferite erau tratate în mod distinctiv, în 

cadrul societăţii. 

Unele doctrine religioase propagau idei privind interzicerea tuturor diferenţelor dintre 

oameni, altele chiar stabileau diferenţele dintre oameni care trebuie interzise, printre acestea 

atlându-se rasa, casta, limba sau culoarea. 

Dar aşa cum sublinia şi C. Dissescu, aceste nobile idei religioase nu au putut influenţa 

Antichitatea şi societăţile feudale, care împărţeau oamenii în caste, clase, în privilegiaţi şi 

neprivilegiaţi, în oameni liberi şi sclavi. 

Aceste deosebiri interzise de doctrinele religioase vor fi receptate mult mai târziu de 

primele documente cu caracter constituţional, de constituţiile scrise şi de documentele 

internaţionale din domeniul drepturilor omului, care le vor învesti cu forţă juridică obligatorie.  

Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului din anul 1789 stabileşte în art. 1 

că „deosebirile sociale se pot baza numai pe utilitate comună". Considerăm pe cale de 

consecinţă că celelalte deosebiri, care nu sunt enumerate, sunt interzise. 

Documentele cu caracter constituţional menţionate în §1 statuează înlăturarea 

deosebirilor arbitrare stabilite în societatea organizată pe clase şi proclamă „desfiinţarea 

privilegiilor de clasă şi a servituţilor de tot felul".  

Aceste documente cu caracter constituţional au constituit premisele viitoarelor Constituţii 

ale României, care vor înscrie în conţinutul normativ al lor dezideratele formulate de 

revoluţionarii de la 1848. 

Aşa cum am menţionat în §1, Constituţiile române au receptat aceste deosebiri şi le-au 

interzis, fiind prezentată, de asemenea, evoluţia în timp a înscrierii acestor interziceri în 

Constituţiile române. 

Primul document internaţional din cadrul O.N.U. care stabileşte interzicerea unor 

deosebiri între oameni este Carta Naţiunilor Unite, care proclamă: „Naţiunile Unite trebuie să 

încurajeze exercitarea drepturilor şi libertăţilor pentru toţi. fără deosebire de rasă, de sex, de 

                                            
1 Ibidem. p. 216, art. 6 alin. (2): „Părţile se angajează să ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja persoanele care ar 

putea fi victime ale ameninţărilor sau actelor de discriminare ostilitate sau violenţă, datorită identităţii lor etnice, culturale, 
lingvistice sau religioase.” 



EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR Şl NEDISC'RIMINAREA                                                                      89 

 

limbă sau de religie".  

Aceste deosebiri interzise vor fi denumite în limbajul juridic al convenţiilor aprobate sub 

egida O.N.U. „nediscriminări". 

În cadrul studiului efectuat, nu am întâlnit o definiţie completă dată nediscriminării, nici 

în doctrina constituţională, nici în documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului. 

În general, documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului care interzic anumite 

discriminări definesc noţiunea de „discriminare".  

Pentru definirea noţiunii de nediscriminare vom porni de la stabilirea elementelor 

componente, constante şi variabile ale acesteia. 

Elementele componente constante ale definiţiei vor fi receptate din normele de referinţă 

privind nediscriminarea înscrise în conţinutul normativ al Constituţiei României din anul 1991. 

Izvorul principal de drept privind nediscriminarea se află înscris în art. 16 alin. (1) care interzice 

discriminările şi în art. 4 alin. (2) din Constituţia României din anul 1991, din cuprinsul Titlului 

I intitulat „Principii generale”, care consacră: „România este patria comună şi indivizibilă a 

tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, 

de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială”.
1
 

Rezultă că o componentă constantă a definiţiei dată nediscriminării va fi interzicerea 

discriminărilor pe criteriile enunţate mai sus. 

Un al doilea element component constant al definiţiei date nediscriminării se va referi la 

sfera de cuprindere şi la titularii interzicerii acestor discriminări. Izvorul principal de drept 

referitor la al doilea element component al definiţiei se află înscris în art. 15. alin. (1) al 

Constituţiei României din anul 1991, din cuprinsul Titlului II, Capitolul I intitulat „Dispoziţii 

comune", care proclamă că: „Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin 

Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea”.
2
  

Rezultă că o a doua componentă constantă reţinută în definiţia noţiunii de nediscriminare 

este aceea potrivit căreia interzicerea discriminărilor are ca sferă toate drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, iar titularii acestor nediscriminări sunt 

cetăţenii români. 

În ceea ce priveşte elementele componente variabile ale definiţiei, acestea sunt de două 

feluri: 

a) elementele componente variabile receptate din documentele internaţionale din 

domeniul drepturilor omului, la care România este parte şi ale căror reglementări, potrivit art. 

20 din Constituţie, au prioritate în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor constituţionale şi 

legale, precum şi în conflictul dintre o lege internă şi aceste reglementări;  

                                            
1 Constituţia României din 1991. Regia Autonomă Monitorul Oficial, ed. cit.,p.8. 
2 Ibidem. p. 11. 



 

 

 

b) elementele componente variabile receptate din doctrina constituţională românească ce 

reprezintă elemente de continuitate în stabilirea definiţiei date noţiunii de nediscriminare. 

Un prim element component variabil al definiţiei îl reprezintă receptarea modalităţilor 

sub care pot fi făcute diferenţierile între persoane sau grupuri pe criteriile menţionate mai sus. 

Astfel, modalităţile sub care pot fi făcute diferenţierile sunt: „deosebiri, excluderi, 

restrângeri sau preferinţe".
1
 

Aceste modalităţi au fost reţinute de documentele internaţionale menţionate mai jos, în 

urma studiilor efectuate de Subcomisia de luptă împotriva măsurilor discriminatorii şi pentru 

protecţia minorităţilor, asupra rapoartelor statelor, asupra comunicărilor adresate Comisiei 

drepturilor omului din care rezultau discriminări în exercitarea drepturilor omului garantate de 

documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului aprobate de Adunarea Generală a 

O.N.U. 

Sunt considerate „discriminări" pe baza criteriilor de mai sus, numai acele diferenţieri care 

au ca „scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, 

în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale".
2
 Sintagma de mai 

sus va reprezenta cel de al doilea element component variabil al definiţiei date noţiunii de 

nediscriminare. 

Al treilea element component variabil al definiţiei îl constituie criteriul de nediscriminare 

„orice altă situaţie". Acest criteriu de nediscriminare a fost receptat din documentele 

internaţionale din domeniul drepturilor omului la care România este parte şi care sunt 

menţionate mai jos.
53

  

Al patrulea element component variabil al definiţiei îl constituie precizarea domeniilor în 

care se aplică interzicerea discriminărilor. Aceste domenii sunt: „politic, economic, social, 

cultural sau în orice alt domeniu". Sintagma de mai sus a fost receptată din doctrina 

                                            
1 Aceste modalităţi au fost receptate din: a) Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială ［art. 1, alin. (1)］; b) Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului ［art. 1. 

alin. (1)］;  c) Convenţia nr. 111/1958 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind discriminarea în domeniul forţei de muncă 

şi exercitării profesiei ［art. 1. alin (1)］;  d) Convenţie privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (art.1). 

2 Această sintagmă este folosită în următoarele documente internaţionale: a) Convenţia internaţională privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială ［art. I. alin. (I)］; b) Convenţie privind lupta împotrivii discriminării în 

domeniul învăţământului ［art. 1. alin. (1)］;  c) Convenţia nr. 111/1958 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind 

discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitarea profesiei ［art.1,  alin.(1);  d) Convenţie privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare faţă de femei (art. 1). 

3 a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului [art. 2 alin. (1)］; b) Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, 

sociale şi culturale ［art. 2. alin. (2)］; c) Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (art.2 alin. (1)]; d) Convenţia 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. 14). 

5  
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la care România este parte
1
. 

Pe baza celor prezentate mai sus vom defini nediscriminarea ca acea categorie 

constituţională care garantează cetăţenilor români interzicerea oricărei deosebiri, 

excluderi, restrângeri sau preferinţe fondate în special pe rasă, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere ori origine socială sau orice altă 

situaţie, care au ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau 

exercitarea, în condiţii de egalitate a drepturilor, libertăţilor sau îndatoririlor 

fundamentale prevăzute în Constituţie şi legi, în domeniile politie, economic, social, juridic 

şi cultural sau în orice alt domeniu. 

b. Definirea noţiunii de nediseriminare din perspectiva teoriei valorilor juridice 

Pentru definirea noţiunii de nediscriminare vom pomi de la stabilirea elementelor 

componente, constante şi variabile ale acesteia. 

Elementele componente constante ale definiţiei vor fi receptate din normele de referinţă 

privind nediscriminarea înscrise în conţinutul normativ al Constituţiei României din anul 1991, 

revizuită în anul 2003. Izvorul principal de drept privind nediscriniinarea se află înscris în art. 16 

alin. (1) care interzice discriminările şi în art. 4 alin. (2) din Constituţia României din anul 1991, 

din cuprinsul Titlului I intitulat „Principii generale”, care consacră: „România este patria comună 

şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine 

etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine 

socială".
2
 

Rezultă că o componentă constantă a definiţiei date nediscriminării va fi interzicerea 

discriminărilor pe criteriile enunţate mai sus. 

Un al doilea element component constant al definiţiei date nediscriminării se va referi la 

sfera de cuprindere şi la titularii interzicerii acestor discriminări. Izvorul principal de drept 

referitor la al doilea element component al definiţiei se află înscris în art. 15 alin. (1) al 

Constituţiei României din anul 1991. din cuprinsul Titlului II. Capitolul I intitulat „Dispoziţii 

comune”, care proclamă că: „Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin 

Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea".
3
 

Rezultă că o a doua componentă constantă reţinută în definiţia noţiunii de nediscriminare 

este aceea potrivit căreia interzicerea discriminărilor are ca sferă toate drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, iar titularii acestor nediscriminări sunt 

cetăţenii români. 

                                            
1 a) Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială ［art. 1. alin. (1) şi (2)］; h) 

Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (art. 1). 
2 Constituţia României din 1991, Revizuită în anul 2003. Publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 767 
din 31 octombrie 2003. 

3 Constituţia României din 1991, Revizuită în anul 2003. Publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 707 
din 31 octombrie 2003. 
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În ceea ce priveşte elementele componente variabile ale definiţiei, acestea sunt de două 

feluri: 

a) elementele componente variabile receptate din documentele internaţionale din 

domeniul drepturilor omului, la care România este parte şi ale căror reglementări, potrivit art. 

20 din Constituţie, au prioritate în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor constituţionale şi legale, 

precum şi în conflictul dintre o lege internă şi aceste reglementări; 

b) elementele componente variabile receptate din doctrina constituţională 

românească care reprezintă elemente de continuitate în stabilirea definiţiei date noţiunii de 

nediscriminare. Un prim element component variabil al definiţiei îl reprezintă receptarea 

modalităţilor sub care pot fi făcute diferenţierile între persoane sau grupuri pe criteriile 

menţionate mai sus. 

Astfel, modalităţile sub care pot fi tăcute diferenţierile sunt: „deosebiri, excluderi, 

restrângeri sau preferinţe”.
1
 Aceste modalităţi au fost reţinute de documentele internaţionale 

menţionate mai jos, în urma studiilor efectuate de Subcomisia de luptă împotriva măsurilor 

discriminatorii şi pentru protecţia minorităţilor, asupra rapoartelor statelor, asupra comunicărilor 

adresate Comisiei drepturilor omului din care rezultau discriminări în exercitarea drepturilor 

omului garantate de documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului aprobate de 

Adunarea Generală a O.N.U. 

Sunt considerate „discriminări” pe baza criteriilor de mai sus, numai acele diferenţieri care 

au ca „scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, 

în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”.
2
 Sintagma de 

mai sus va reprezenta cel de al doilea element component variabil al definiţiei dale noţiunii de 

nediscriminare. 

Al treilea element component variabil al definiţiei il constituie criteriul de nediscriininare 

„orice altă situaţie". Acest criteriu de nediscriminare a fost receptat din documentele 

internaţionale din domeniul drepturilor omului la care România este parte şi care sunt menţionate 

mai jos. 
3
 

                                            
1
 Aceste modalităţi au fost receptate din: a) Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială [art. 1. 

alin. (1 )］; b) Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului [art. 1. alin. (1)]; c) Convenţia nr. 111/1958 a 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei [art. 1. alin. (1)］; d) Convenţie 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (art. 1). 
2
 Această sintagmă este folosită în următoarele documente internaţionale: a) Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare rasială ［art. 1. alin. (1)］; b) Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului ［art. 1. alin. 

(1)]; c) Convenţia nr. 111/1958 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitarea 

profesiei ［art. 1. alin. (1)]; d) Convenţie privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (art. 1).  

3
 a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ［art. 2 alin. (1 )］; 

  b) Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale ［art. 2 alin. (2)］; c) Pactul internațional cu privire la 

drepturile civile și politice ［art. 2 alin. (1 )］; d) Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ( art.14). 
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Al patrulea element component variabil al definiţiei îl constituie precizarea domeniilor în 

care se aplică interzicerea discriminărilor. Aceste domenii sunt: „politic, economic, social, 

cultural sau în orice alt domeniu". Sintagma de mai sus a fost receptată din doctrina 

constituţională românească şi din documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului la 

care România este parte.
1
 

Pe baza celor prezentate mai sus vom defini nediscriminarea ca fiind o componenţă a 

dimensiunii umane, valoare constituţională românească şi europeană, precum şi valoare 

universală garantată consacrată de Constituţia României şi de documentele universale şi 

europene în materie, care garantează cetăţenilor români interzicerea oricărei deosebiri, 

excluderi, restrângeri sau preferinţe fondate în special pe rasă, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere ori origine socială sau orice altă 

situaţie, care au ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau 

exercitarea, în condiţii de egalitate a drepturilor, libertăţilor sau îndatoririlor 

fundamentale prevăzute în Constituţie şi legi, în domeniile politic, economic, social, juridic 

şi cultural sau în orice alt domeniu, şi care subsumează patru determinări de relativitate: 

prima determinare de relativitate se referă la abordarea evoluţiei în timp a nediscriminării, 

a doua determinare de relativitate se referă la abordarea contextului economico-social, 

politic şi cultural al unei societăţi organizate statal, a treia determinare de relativitate se 

referă diversitatea de abordări a problematicii nediscriminării explicabilă prin 

eterogenitatea comunităţii internaţionale, iar a patra determinare de relativitate se referă 

la lipsa de sincronism între reglementările la nivel universal sau regional şi cele la nivel 

statal sau naţional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 a)Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială ［art. 1 alin. (1 ) și (2)］; b) Convenția privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare față de femei (art.1); 
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Secţiunea a III-a 

Egalitatea şi nediscriminarea. Terminologie, 

sferă, comparaţii. 

Din studiul efectuat mai sus rezultă că în ceea ce priveşte conţinutul noţiunilor de egalitate 

şi nediscriminare putem constata o evoluţie în timp a acestora. Referitor la nediscriminare ca 

terminologie, aceasta a apărut mult mai târziu în documentele internaţionale din domeniul 

drepturilor omului, sub această denumire. Din sursele documentare pe care le-am avut la 

dispoziţie rezultă că în mod explicit, înscrisă într-un document internaţional sub forma 

„nediscriminării" apare pentru prima dată în Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată de 

Conferinţa plenipotenţiarilor reuniţi, în aplicarea prevederilor Rezoluţiei 526 A (XVII) a 

Consiliului Economic şi Social al O.N.U. la 28 septembrie 1954, care în art. 3 intitulat „nediscri- 

minarea" proclamă că „Statele Contractante vor aplica prevederile acestei Convenţii apatrizilor 

fără discriminare în privinţa rasei, religiei sau ţării de origine”.
1
 Nu este mai puţin adevărat că 

cei care au elaborat textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, referindu-se la cuprinsul 

art. 2. precizează că acesta enunţă principiul fundamental al egalităţii şi nediscriminării.
2
 Dar nu 

l-au înscris în mod explicit în conţinutul normativ al Declaraţiei. 

Din precizarea menţionată mai sus reţinem existenţa duală a principiului egalităţii şi 

nediscriminării. 

Primele reguli privind nediscriminarea au fost receptate de doctrinele religioase. 

Nediscriminarea, potrivit regulilor religioase, interzicea fie orice deosebire dintre oameni, fie 

anumite deosebiri cum ar fi rasa, casta, limba sau culoarea. Considerăm că aceste interziceri 

aveau un caracter strict sau uniformizator. 

Interzicerea acestor deosebiri a evoluat în dezvoltarea societăţii omeneşti de la sclavagism 

la societăţile democratice moderne. Documentele cu caracter constituţional la români şi 

Constituţiile române au receptat şi au înscris în conţinutul lor normativ aceste criterii de 

nediscriminare, potrivii studiului din Secţiunea a II-a. Tot în Secţiunea a II-a se prezintă evoluţia 

nediscriminării în dreptul comparat. 

Cristalizarea conţinutului nediscriminării apare în Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, care în art. 2 alin. (1) consacră: „Fiecare om se poate folosi de toate drepturile şi de toate 

libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără nicio deosebire, fondată în special pe rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, 

avere, naştere sau orice altă situaţie".
3
 Chiar dacă nu este intitulat în mod expres nediscri-

minare, autorii textului Declaraţiei, aşa cum s-a menţionat mai sus. au precizat că acesta 

                                            
1
 Centre pour les droits de l'homme. Geneve. Droits de l'homme, Recueil d’instruments internationaux. ed. cit., p. 282. România nu este 

parte la Convenţie. 
2
 Vezi Supra. p. 57. 

3
 Centre pour Ies droits de l'homme. Geneve. Drotis de l'homme. Recueil d'instrumenls internationaux. ed. cit., p. 2. 



 

 

reprezintă izvorul principiului egalităţii şi nediscriminării. Rezultă că nediscriminarea presupune 

interzicerea „oricărei deosebiri", fondate pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică 

sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă situaţie, în 

folosinţa tuturor drepturilor şi a tuturor libertăţilor proclamate de Declaraţie. Aceste deosebiri 

interzise de Declaraţie le vom denumi în continuare criterii de nediscriminare. 

De asemenea, această formă a nediscriminării receptată din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului o vom denumi „noţiunea de nediscriminare în sens larg sau lato sensu" şi 

reprezintă forma cea mai generală a nediscriminării. 

Pe de altă parte, rezultă că „orice deosebire" fondată pe criteriile de mai sus reprezintă o 

„discriminare". 

La această concluzie ne conduce şi redactarea diferită, în sensul precizat mai sus, a art. 2 

alin. (2) din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
1
 şi art. 2 

alin. (1) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. 
2
 

Ţinând seama de cele prezentate mai sus, putem considera că nediscriminarea presupune 

interzicerea discriminărilor. În aceste condiţii, având în vedere definiţia dată noţiunii de 

nediscriminare, reţinem pentru noţiunea de discriminare următoarea definiţie: „Discriminarea 

este categoria constituţională care are în vedere orice deosebire, excludere, restrângere sau 

preferinţă fondată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 

apartenenţă politică, avere ori origine socială sau orice altă situaţie, care au ca scop sau 

efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea de către 

cetăţeni, în condiţii de egalitate, a drepturilor, libertăţilor sau îndatoririlor fundamentale 

prevăzute în Constituţie şi legi, în domeniile politic, economic, social, juridic şi cultural sau 

în orice alt domeniu". 

Cele 12 criterii de nediscriminare stabilite în art. 2 alin. (1) din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului
3
 sunt preluate integral în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice, art. 2 alin.(1), şi de Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 

culturale art. 2 alin. 2. În ceea ce priveşte Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, în (art. 14) aceasta preia cele 12 criterii de nediscriminare enumerate de 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la care mai adaugă suplimentar încă unul şi anume 

„apartenenţa la o minoritate naţională". 

                                            
1
 Ibidem. p. 8., art. 2 alin. (2). „Statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără 

nicio discriminare fondată pe...” 
2
 Ibidem. p. 19 art. 2 alin. ( 1 ) :  „Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc 

pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile recunoscute în prezentul Pact, fără nicio deosebire..."  
3
 Centre pour les droits de l'homme. Geneve. Droits de l'homme, Recueil d'instruments intenationaux, ed. cit., p. 2 art. 2 alin. (1): 

„Fiecare om se poate folosi de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără nicio deosebire, fondată pe rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă situaţie. 
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Celelalte documente internaţionale din domeniul drepturilor omului elaborate fie în aplicarea 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, fie a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale nu mai preiau în integralitate fie cele 12, fie cele 13 criterii de nediscriminare 

enunţate de cele două documente. Se constată din contră că mai adaugă şi altele. 

Astfel, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, din 

cele 12 criterii enumerate mai sus, reţine numai rasa, culoarea şi originea naţională, introducând în 

schimb, suplimentar, încă două criterii şi anume: ascendenţa naţională şi originea etnică
1
. 

Un al doilea exemplu îl constituie Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul 

învăţământului. Această Convenţie preia numai 10 din cele 12 criterii de nediscriminare stabilite de 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, acestea fiind: „rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 

politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, naştere".
2
 În schimb, introduce un 

criteriu de nediscriminare suplimentar, „situaţie economică". 

Un ultim exemplu pe care îl reţinem pentru studiul de faţă este Convenţia privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare faţă de femei. Aceasta reţine din cele 12 criterii de nediscriminare 

menţionate mai sus numai criteriul „sex", introducând în schimb un criteriu de nediscriminare 

suplimentar, „starea lor matrimonială".
3
 

Alte criterii, în afara celor limitativ enumerate de documentele internaţionale din domeniul 

drepturilor omului şi care sunt determinate de situaţiile asemănătoare sau diferite în care se găsesc 

cetăţenii, le vom denumi criterii analoage de nediscriminare. 

Din studiul efectuat anterior în dreptul comparat şi în sfera documentelor internaţionale din 

domeniul drepturilor omului rezultă că numărul criteriilor reţinute pentru nediscriminare variază în 

funcţie de domeniul sau segmentul de populaţie căreia i se adresează. Vom spune în acest caz că ne 

aflăm în prezenţa noţiunii de nediscriminare în sens restrâns sau stricto sensu. 

Din redactarea art. 2 alin. (1) al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului redat mai sus, pe 

care autorii textului Declaraţiei îl consideră izvorul de drept al principiului egalităţii şi nediscriminării, 

la prima vedere ar rezulta că acesta are un caracter absolut, strici sau uniformizator, care nu ar admite 

nicio deosebire în folosinţa drepturilor şi libertăţilor proclamate de Declaraţie. 

Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor Declaraţiei rezultă că nediscriminarea trebuie să aibă 

un caracter relativ atunci când în art. 29 alin. (2) stabileşte că: „În exercitarea drepturilor şi 

libertăţilor sale, fiecare persoană este supusă numai limitărilor stabilite de lege".
4
 

Rezultă că aceste limitări se aplică pe cale de consecinţă şi art. 2 alin. (1) din Declaraţie. Un alt 

exemplu îl constituie dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile 

                                            
1
 Centre pour Ies droits de l'homme. Geneve. Droits de l'homme. Recueil d'instruments internationaux. ed. cit., vezi art. 1 alin. (1) p.57. 

2
 Ibidem. vezi art. 1 alin. (2), p. 89 

3
 Ibidem. vezi art. 1,  p. 114. 

4
 Ibidem, vezi art. 29 alin. (2) p. 7: „În exercitarea drepturilor şi în folosinţa libertăţilor sale, fiecare persoană este supusă numai limitărilor 

stabilite de lege în scopul asigurării recunoaşterii cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale, într-o societate democratică." 



 

 

şi politice care stabileşte că: „ În cazul în care un pericol public excepţional ameninţă existenţa 

naţiunii şi este proclamat printr-un act oficial, statele părţi la prezentul Pact pot ca în limita strictă a 

cerinţelor situaţiei să ia măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în prezentul Pact, cu 

condiţia ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu celelalte obligaţii pe care le au potrivit dreptului 

internaţional şi ca din ele să nu rezulte o discriminare întemeiată numai pe rasă. culoare, sex. 

limbă, religie sau origine socială".
1
 

Rezultă de aici existenţa unui criteriu de proporţionalitate care trebuie să existe între măsura 

luată şi situaţia excepţională care pune în pericol viaţa naţiunii. A doua condiţie este ca măsura luată 

să nu producă o discriminare fondată numai pe criteriile enumerate mai sus. 

Un ultim exemplu îl reprezintă dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Convenţia nr. 111/1958 a 

Organizaţiei internaţionale a muncii privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării 

profesiei, care stabileşte că „deosebirile, excluderile sau preferinţele fondate pe calificările cerute 

pentru un post nu sunt considerate ca discriminări".
2
 

Rezultă de aici că nu orice deosebire este discriminare. 

În ceea ce priveşte „situaţiile asemănătoare", regulile aplicabile acestora se aplică în mod 

corespunzător şi nediscriminării. 

Rezultă că art. 2 alin. (1) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului protejează împotriva 

oricărei discriminări pe indivizii care se găsesc în situaţii analoage sau asemănătoare.   

a) De asemenea, conţinutul noţiunii de egalitate a evoluat şi el în timp. Se constată că egalitatea nu 

este o lege a naturii, natura nu a făcut nimic egal. Experienţa vieţii în societate ne învaţă că situaţiile şi 

condiţiile în care se găsesc fiinţele umane sunt profund inegale, această inegalitate fiind cel puţin de ordin 

social şi economic. O primă întrebare care se pune este cum s-ar putea concilia aceste inegalităţi de ordin 

natural, fizic, al capacităţilor intelectuale, de ordin economic şi social şi din punctul de vedereal condiţiilor 

şi situaţiilor inegale în care se găsesc fiinţele umane în societate. Răspunsul la această întrebare a generat 

două mari teorii despre egalitate şi anume egalitatea strictă sau uniformitatea şi egalitatea juridică, 

cunoscută sub numele de egalitate în diversitate.  

a) Egalitatea strictă sau uniformitatea 

Reprezentanţii teoriei egalităţii naturale sau egalităţii stricte ( în literatura de specialitate mai este 

cunoscută şi ca egalitate nivelatoare sau uniformitate) sunt după profesorii E. Griffin, Collart şi Guy 

Hoarscherde la Universitatea liberă din Bruxelles, Pufendorf, Locke şi Marx.
1
 În esenţă această teorie 

susţine următoarele: 

- egalitatea oamenilor ca o egalitate de fapt; 

- egalitatea înălţătoare, care tinde să-i înalţe pe cei mici la rangul celor mari şi îi îndeamnă 

                                            
1
 Ibidem. vezi art. 4 alin. ( 1) p. 20. 

2
 Organisation Internationale de Travail, Conventions et recomandations internationales, ed. cit., vol. 1. p. 50 vezi art. 1 alin. (2). 

1
 R. Dekkers, P.Foriers, Ch.Perelman, L'égalité, Societe anyonyme d'éditions juridiques et scientifiques, vol V, Bruxelles, 1997, p. 163,194, 

219. 
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pe oameni să dorească să fie toţi puternici şi stimaţi; 

- viaţa socială se reduce la gestiunea colectivă, aproblematică şi aconflictuală a producţiei 

materiale; 

-  suprimarea individului ca loc al interesului privat şi al egoismului necesar; 

-  desfiinţarea Statului şi nivelarea conştiinţelor într-o normă comună universal impusă. 

Această teorie este criticabilă cel puţin din următoarele motive: 

- a stat la baza teoriei şi practicii sistemelor totalitare, care au generat nişte monştri 

neviabili; 

- fizic, oamenii nu pot fi tăcuţi egali decât prin imaginea unui atroce pat al lui Procust;  

- uniformizarea capacităţilor intelectuale înseamnă împiedicarea manifestării capacităţilor 

intelectuale superioare, neexistând posibilitatea ridicării celor cu capacităţi intelectuale inferioare 

la nivelul celor superioare; 

- suprimă libera iniţiativă şi limitează nejustificat libertăţile individului. 

b) Egalitatea juridică  

Sunt şi rămân valabile şi astăzi afirmaţiile lui J.J. Rousseau potrivit căruia „inegalitatea 

fizică sau mentală dintre oameni lăsată de natură este transformată într-o egalitate prin care 

oamenii, chiar dacă sunt inegali fizic sau mental, devin egali prin convenţie şi drept”.
2
 

Aşa cum menţionam anterior, Th. Jefferson, autorul Declaraţiei de independenţă a statelor 

nord-americane, înţelegea prin conţinutul final al Declaraţiei, potrivit căreia „toţi oamenii sunt 

creaţi egali”, „egalitatea oamenilor în faţa legii”.
3
 

De asemenea, în discursul ţinut în cadrul Convenţiei Continentale de la Philadelphia, George 

Washington afirma că „nevoia de cooperare şi ajutorare combinată cu credinţa în individualism au 

întărit ideea că în Lumea Nouă oamenii erau egali, că nimeni nu trebuie să aibă drepturi 

speciale sau privilegii".
4
 

Pe de altă parte, egalitatea, aşa cum era ea concepută de Revoluţia franceză şi în secolul al 

XIX-lea, era o egalitate de tratament şi se manifesta prin abolirea unor privilegii de tot felul, de 

aici principiul general admis al egalităţii tuturor în faţa legii
5
, legea fiind egală pentru toţi, fie că 

protejează, fie că pedepseşte. Rezultă că această egalitate de tratament a fost concepută ca o 

egalitate juridică şi nu ca o egalitate de fapt. 

Construcţia juridică a egalităţii, care s-a menţinut prin secole până astăzi, este aceea a 

egalităţii drepturilor, înţelegând prin aceasta exercitarea în condiţii de egalitate a drepturilor şi 

libertăţilor proclamate şi garantate de documentele constituţionale.  

                                            
2
 Vezi Supra, p. 3. 

3
 Vezi Supra, pp. 7-8. 

4
 W. Cleon Skousen. The making of America, ed. cit., p. 70. 

5
 Vezi Supra, p. 11. 



 

 

 

Hans Kelsen a fost printre primii care au susţinut că „egalitatea subiectelor ordinii juridice 

pe care o garantează Constituţia nu trebuie înţeleasă în sensul că acestea trebuie să fie tratate în 

mod identic în normele elaborate pe baza Constituţiei, în special în legi".
1
 Sensul unei astfel de 

egalităţi este de neconceput. Ar fi absurd să se impună tuturor oamenilor exact aceleaşi 

obligaţii sau să li se acorde exact aceleaşi drepturi, fără să se facă nicio deosebire între ei. De 

exemplu, astfel de deosebiri sunt necesare între copii şi adulţi, între persoane cu capacităţi mentale 

depline şi alienaţi mental, între bărbaţi şi femei, între persoanele de vârstă a treia şi celelalte 

persoane apte de muncă, între persoanele handicapate şi persoanele normale fizic şi psihic, 

exemplele putând continua. 

Doctrina a analizat egalitatea sub forma unui ansamblu compus din trei părţi distincte: 

egalitatea în faţa legii, egalitatea în cadrul legii şi egalitatea prin lege. În textul citat mai sus, 

Hans Kelsen subliniază ideea potrivit căreia egalitatea juridică nu înseamnă uniformitate, 

egalitatea de tratament juridic a subiectelor de drept garantate de textele constituţionale nefiind 

unul şi acelaşi lucru cu identitatea normelor juridice ce le sunt consacrate. Dipticul teoriei 

kelseniene privind egalitatea distinge două componente: egalitatea în lege (sau în cadrul legii) şi 

egalitatea în faţa legii, legalitatea în lege semnifică faptul că „legile — sub sancţiunea anulării 

pentru neconstituţionalitate nu trebuiau să stabilească o diferenţă de tratament pe baza 

anumitor deosebiri foarte determinate, precum cele legate de rasă, religie, clasă socială sau 

avere".
2
 

Dacă Constituţia conţine o formulă care proclamă „egalitatea indivizilor, dar nu precizează 

ce fel de deosebiri nu trebuie să fie tăcute între aceşti indivizi în legi, nu este deci posibil ca această 

egalitate constituţional garantată să însemne altceva decât egalitatea în faţa legii". 
3
 

În această concepţie, egalitatea în lege presupune conformitatea dispoziţiilor legii cu 

principiul egalităţii şi, în consecinţă, aceasta se referă chiar la substanţa legii şi ar putea deci să se 

impună singură legislativului. 

Pe de altă parte, egalitatea în faţa legii nu s-ar referi decât la aplicarea legii şi prin 

urmare, nu s-ar impune decât organelor care au aceste atribuţii, adică autorităţilor 

administrative şi celor judecătoreşti. Rezultă de aici că obiectul acestei egalităţi nu ar fi decât 

garantarea aplicării egale a legilor, indiferent de conţinutul lor. 

Considerăm că această clasificare este pur formală, aşa cum se exprimă în acest sens şi Ch.  

 

                                            
1
 Hans Kelsen, Theorie pure du droit, trad.français par Eisenmann Ch., Edition Dalloz, Paris, 1962. p. 189. 

2
 Ibidem, p. 189. 

3
 Idem. În continuare autorul mai precizează: „Dar a stabili egalitatea în fața legilor, înseamnă a stabili pur și simplu că organele de aplicare a dreptului 

nu au dreptul de a lua în considerare decât deosebirile care sunt făcute în legile ce urmează să fie aplicate, ceea ce înseamnă că se aplică principiul potrivit căruia 

normele trebuie să fie aplicate conform normelor." 
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Leben.
1
 

În doctrina juridică românească, corespunzător teoriei kelseniene, este adoptată teoria 

egalităţii materiale şi egalităţii formale, utilizate mai degrabă cu conţinutul pe care îl dă teoria 

justiţiei distributive, justiţie concretă care se opune şi poate chiar să permită respingerea 

justiţiei formale care corespunde unei noţiuni de egalitate formală.
2
 

În studiul de faţă vom folosi unitatea fundamentală a principiului constituţional al 

egalităţii, în sensul că, atunci când se face referire la principiul egalităţii sau la principiul 

egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice, acesta va avea o accepţiune largă care 

înglobează atât cazurile denumite „egalitatea în lege”, cât şi egalitatea în faţa legii, cu 

conţinutul pe care îl dă teoria justiţiei distributive menţionate mai sus. 

De asemenea, în cuprinsul studiului se va face deosebire între principiul constituţional al 

egalităţii şi principiul constituţional al egalităţii în drepturi, aşa cum sunt acestea prezentate 

în capitolul II. 

Soluţia adoptată de studiul de faţă este motivată şi de soluţia adoptată de constituantul 

român, care în art. 16 alin. (1) proclamă că: „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor 

publice"., printre autorităţile publice fiind cuprins şi Parlamentul. 

O altă motivare a soluţiei adoptate de studiu este aceea potrivit căreia „în jurisprudenţa 

Curţii Constituţionale a României nu se face deosebire între egalitatea în lege şi egalitatea în faţa 

legii".
3
 În consecinţă, această deosebire rămâne pur doctrinară, ea neavând niciun efect concret 

asupra contenciosului constituţional român. 

Noţiunea de egalitate este, prin excelenţă, una dintre cele mai dificile, atât pentru jurist, cât 

şi pentru filozof sau sociolog, întrucât ridică numeroase probleme legate de chiar definirea sa. 

Eminamente comparativă ca noţiune, egalitatea presupune existenţa a cel puţin două entităţi 

comparabile între ele prin prisma a cel puţin unui criteriu comun. În matematica geometrică, 

egalitatea înseamnă că prin suprapunere cele două entităţi coincid. Aceasta presupune că cele 

două entităţi trebuie să aibă o infinitate de puncte comune. 

 

 

                                            
1
 Charles Leben. Le Conseil constitutionnel el le principe d'égalité devant la loi,  R.D.P 1983, p. 293. 

2
 Elena Simina Tănăsescu. These pour le doctorat en droit. Le principe constitutionnel d'égalité en droit roumain. Universite de droit, 

d'economie et des Sciences d'Aix-Marseille. 1997, p. 21. 
3
 Association des Cours Constitutionnelles ayant en partage l'usage du francais. Ier Congres, LE principe d'egalite dans la jnrispriudence 

de la Cour Constitutionnelle de la Romnanie. Paris. 1997. p. 3: „În acest sens Curtea Constituţională a sancţionai anumite dispoziţii legale care 

prin conţinutul lor, erau contrare principiului egalităţii, precum şi dispoziţiile care nu erau conforme exigenţelor principiului, prin modul de 

reglementare a măsurilor de aplicare a legii, în acest sens, este menţionată decizia nr. 34/1993 cu privire la constituţionalitatea art. 20 alin. (2) şi 

art. 22 alin. (2) din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi  

gazele naturale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 144 din 1 iulie 1993, prin care, cu referire la jurisdicţia fiscală a Ministerului de 

Finanţe, s-a decis constituţionalitatea sa numai în măsura în care persoanele interesate pot ataca decizia fiscului asupra contestaţiilor pe care le-au 

formulat în faţa autorităţii judecătoreşti, caracterul definitiv al deciziilor ministerului referindu-se exclusiv la faptul că decizia sa nu mai poate fi 

atacată pe calea recursului administrativ". 



 

 

În teoria relativităţii din domeniul ştiinţelor exacte egalitatea se analizează prin stabilirea 

unui sistem de referinţă care, pentru determinarea egalităţii, este presupus constant şi în raport de 

care se concretizează elementele sistemului care se compară şi faţă de care se decide egalitatea. 

În domeniul ştiinţelor juridice comparaţia se realizează între două realităţi sociale prin 

prisma elementului de referinţă constant care este noima juridică, ea însăşi un experiment social, 

adaptabil şi perfectibil.  

Legea, menţiona Fr. Luchaire, nu poate fi aceeaşi pentru toţi resortisanţii statului, oricare ar 

fi situaţia concretă în care se află aceştia. Rare sunt legile care se adresează tuturor, cel mai 

adesea, legea vizează categorii de persoane sau anumite situaţii specifice uneia sau alteia dintre 

aceste categorii.
1
 

Rezultă că situaţiile nu pot fi egale, ei numai asemănătoare şi de aceea dreptul le 

reglementează la fel. adică în conformitate cu principiul egalităţii. Regulile aplicabile lor pot fi 

identice sau diferite, după cum este vorba de egalitate sau discriminare. De aceea antinomia 

egalitate-discriminare poate fi percepută ca un antagonism sau ca un raport de conexitate, în 

funcţie de anumite criterii precizate chiar în norma juridică, egalitatea de tratament juridic 

trebuie să fie perfectă chiar dacă situaţiile in fapt prezintă unele diferenţe, in funcţie de alte 

criterii, diferenţierea regimurilor juridice este posibilă tocmai datorită diferenţelor care se 

observă în fapt, ba chiar există situaţii în care judecătorul constituţional a decis că diferenţierea 

juridică este necesară având in vedere situaţia de fapt. Egalitatea în drepturi reprezintă o parte a 

principiului general al egalităţii. în legătură cu egalitatea în drepturi a cetăţenilor, considerăm că 

trebuie tratate două aspecte: egalitatea de şanse şi egalitatea de tratament. Aceste două concepte 

sunt diferite şi acoperă realităţi distincte în special in jurisprudenţa Curţilor Constituţionale. 

Egalitatea de şanse se referă la exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale in condiţii de 

egalitate, adică tară privilegii şi tară discriminări, pe când egalitatea de tratament se referă la 

orice situaţii comparabile. 

Egalitatea de şanse reprezintă o opţiune caracteristică societăţilor moderne. În condiţiile 

unei societăţi care acceptă inegalitatea în funcţie de poziţia socio-profesională, devine esenţială 

asigurarea unor şanse egale de acces tuturor membrilor societăţii la aceste poziţii în funcţie doar 

de capacitatea şi eforturile lor individuale.
1
 R.H. Tawney descria preferinţa pentru inegalităţile 

bazate pe merit (mai degrabă decât pe rasă, clasă, origine, religie sau orice altă trăsătură 

caracteristică) astfel: „inegalităţile vechiului regim au fost intolerabile pentru că erau 

arbitrare, rezultat nu al capacităţii personale, ci al favoritismului social şi politic".
2
 

Inegalităţile din societatea industrială au fost luate în considerare pentru că ele au fost 

                                            
1
 Francois Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, ed.cit., p.228. Autorul menționează în continuare că „revin 

legislativul să stabilească domeniul de aplicare al legii pe care o aprobă”. 
1
 Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993, p.211. 

2
 H.R. Tawnei, Equality, Unwin Books, London, 1931, p.102. 
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expresia unui succes individual sau, dimpotrivă, a unui eşec. Ceea ce este esenţial este faptul că 

aceste reguli ale competiţiei sunt absolut impersonale. Competitorii nu sunt egali în privinţa 

talentelor sau ca perspectivă şi vor fi şi mai inegali în realizările lor. Dar regulile după care se 

face alegerea acestora sunt egale pentru toţi. Scopul acestei doctrine, sublinia Douglas Rae, este 

mai mult utilitarism decât egalitarism, promovând bunăstarea totală prin protejarea celor 

puternici. Într-un fel, sublinia autorul, corpul social poate fi comparat cu corpul uman care, fără 

îndoială, va muri dacă eliminarea reziduurilor este oprită. Când, în acelaşi moment, în structurile 

superioare ale societăţii sunt acumulate elemente inferioare care dăunează acesteia şi în 

structurile inferioare elemente inferioare care sunt împiedicate să evolueze, echilibrul social 

devine foarte instabil şi o răsturnare violentă este iminentă.  

Nediscriminarea, definită ca o competiţie impersonală, joacă un rol important pe ansamblul 

societăţii, privind doctrinele asupra egalităţii între oameni (în special protecţia specială a 

femeilor, copiilor, bătrânilor, minorităţilor etnice, religioase, lingvistice, persoanelor 

defavorizate, chiar dacă sprijină inegalitatea între persoanele mai mult sau mai puţin dotate, mai 

mult sau mai puţin capabile.  

O atenţie deosebită este acordată distribuţiei oportunităţilor şcolare şi sociale, intervenţiei 

şcolii în adaptabilitatea socială, surselor şi formelor de manifestare a inegalităţilor, factorilor care 

îşi aduc contribuţia la dobândirea şi ocuparea unei poziţii sociale.  

Concluzia acestei analize este că, deşi şcoala reprezintă un factor fundamental al 

adaptabilităţii sociale, deoarece facilitează şi/sau legitimează dobândirea unei poziţii sociale şi 

ocupaţionale, ea nu poate compensa şi, cu atât mai puţin, nu poate anula distribuţia inegală a 

şanselor şi oportunităţilor şcolare şi sociale din societăţile bazate pe principii ierarhice de 

organizare socială. Egalitatea de şanse, din punct de vedere juridic, este atinsă oricând legiuitorul 

respectă principiul constituţional al egalităţii în drepturi. 

Egalitatea juridică stabileşte că o lege care distinge persoanele, după cum ele se află într-o 

situaţie concretă sau alta, nu este în mod obligatoriu contrară Constituţiei.  

Aşa cum preciza Ch. Perelman, „egalitatea pe care de la Aristotel o apropiem de ideea de 

justiţie constă într-o egalitate de tratament.”
61

 

Pe de altă parte. I. Berlin menţionează că egalitatea nu trebuie să fie justificată, ea este 

presupusă justă, dimpotrivă, inegalitatea dacă nu este justificată, pare arbitrară, deci 

injustă”.
2
  

Aşa cum menţionam mai sus, situaţiile concrete în care se găsesc persoanele nu pot fi egale 

                                            
1
 R. Dekkers. P. Foriers. Ch. Perelman, L'égalité, ed. cit., p. 324. „Egalité et justice". În continuare autorul mai adaugă: „Ideea de 

egalitate care a fost definită clar de aritmetică, ne permite să deosebim că 2+2=4 de 2+2=5. Putem demonstra că este vorba despre două 

propoziţii adevărate, în care nu avem de preferat egalitatea sau inegalitatea: este suficient să constatăm că dacă o sumă a două numere este egală 

cu al treilea, ea nu este egală cu un număr care diferă de acesta din urmă. Nu este vorba, în acest context, să realizezi ega litatea când ea nu 

există”. 
2
 I. Berlin. Equality. Proceedings of the Aristotelian Society. P.H. Bacon Press, London. 1956. p. 305. 



 

 

(în sensul de identice), ci cel mult asemănătoare, sau analoage, identitatea fiind cea care se 

opune diferenţei, nu asemănarea. Situaţiile asemănătoare nu sunt identice, rezultă deci că între 

ele există cel puţin câteva diferenţe. 

Referiudu-se la diferenţa de situaţie. Fr. Luchaire precizează că este o „noţiune care 

acoperă când o diferenţă în condiţia persoanei, când în activităţile lor. măsura specifică trebuie să 

fie deci apreciată distinct după cum legea care o conţine se referă la condiţia persoanelor, la 

activităţile lor sau la amândouă în acelaşi timp”.
3
  

Rezultă că situaţiile pot fi asemănătoare sau diferite. Referindu-se la cele două feluri de situaţii, 

Charles Leben afirmă că „la situaţii asemănătoare regulile trebuie să fie asemănătoare, iar la situaţii 

diferite regulile trebuie să fie diferite”. 
4 

Considerăm că Ch. Leben enunţă aici numai principiul 

general în temeiul căruia trebuie tratate cele două situaţii. Pe lângă diferenţele de situaţii enunţate de 

Fr. Luchaire, mai pot fi reţinute împrejurările de timp şi loc, situaţii obiective, temporare, de tranziţie 

şi enumerarea acestora ar putea continua. Prin urmare este inutil să ne mai întrebăm dacă există sau 

nu o diferenţă între două situaţii de vreme ce există totdeauna cel puţin una. Dar caracterul 

asemănător sau diferit nu se stabileşte printr-o cercetare obiectivă, aceasta se stabileşte printr-o 

apreciere subiectivă dc altfel foarte variabilă după caz. Ceea ce contează, prin unitare, este chiar 

raportul între caracterul specific sau particular al situaţiei şi regula diferită şi nu caracterul 

specific sau particular al situaţiei înseşi. 

Rezultă că la situaţii diferite pot fi aplicate următoarele soluţii: 

a) la situaţii diferite, reguli diferite: 

b) niciun principiu constituţional nu interzice ca situaţiile diferite să fie supuse unor reguli 

asemănătoare; 

c) regula diferită să fie proporţională cu diferenţa pe care o prezintă situaţiile diferite. 

Admiţând existenţa diferenţelor de situaţie, rezultă că principiul egalităţii nu împiedică o lege 

să stabilească reguli diferite cu privire la categoriile de persoane care se afla în situaţii diferite, ci 

numai atunci când această neidentitate este justificată prin diferenţa de situaţie şi când aceasta nu este 

incompatibilă cu scopul sau finalitatea legii. În acest caz, regula diferită este apreciată în primul rând 

în funcţie de motivele care o determină (situaţia diferită) şi în al doilea rând în funcţie de scopul legii 

care o conţine. 

                                            
3 Fr. Luchaire. La protection constitutionnelle des droits et des libertés, ed. cit., p. 230. 
4
 Charles Leben. Le Conseil constitutionnel et le principe d'égalité devant la loi, R.D.P. 1983, p.295. 
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În legătură cu această problemă, Fr. Luchaire identifica existenţa a trei elemente care trebuie 

să existe în acelaşi timp: 

a) diferenţa de situaţie este motivul regulii specifice sau particulare; 

b) diferenţa de soluţie este obiectul regulii specifice; 

scopul sau finalitatea este al legii şi nu al regulii specifice sau particulare.
1
 De asemenea şi 

Curtea constituţională a României a admis teza potrivit căreia legiuitorul, „la situaţii, diferite 

poate adopta soluţii diferite”.  
2
      

Putem afirma că egalitatea îmbracă o dublă semnificaţie. Aceasta implică, după caz. un tratament  

strict al persoanelor sau dimpotrivă edictarea unor reguli diversificate, ţinând seama de 

diferenţele constatate în situaţii, aptitudini, activităţi. În ansamblul sistemelor juridice actuale, 

principiul egalităţii ocupă un loc vizibil proeminent. Îl găsim consacrat expres sau proclamat 

solemn în legile fundamentale, în declaraţiile drepturilor şi în preambulurile constituţiilor tot aşa 

cum îl vedem impunându-se atenţiei în diferite jurisprudenţe. 

Mai mult, aplicaţiile concrete pe care este susceptibil să le primească sunt extrem de 

numeroase şi variate. Dintre ele enumerăm: egalitatea indivizilor în general, egalitatea 

drepturilor, egalitatea privind accesul la funcţiile publice, egalitatea în faţa sarcinilor publice, în 

faţa serviciilor publice etc., valoarea efectivă a acestei egalităţi proclamate de textele 

constituţionale şi invocată în faţa jurisdicţiilor fiind în realitate legată din ce în ce mai puţin de o 

egalitate strictă, care implică o identitate riguroasă de tratament a persoanelor, şi dimpotrivă, din 

ce în ce mai mult legată de o egalitate diferenţiată care ia în calcul diversitatea situaţiilor de drept 

sau de fapt pe care le ocupă grupurile sau indivizii. 

De fapt, constatăm că exigenţa generală a egalităţii nu constă niciodată în altceva decât 

într-o respingere a anumitor inegalităţi concrete şi nu a tuturor inegalităţilor imaginabile. 

Principiul egalităţii interzice introducerea în legi a unor deosebiri arbitrare, care nu sunt 

justificate de raţiuni obiective.

                                            
1
 Fr. Luchaire. La protection constitutionnelle des droits et des libertés, ed. cit., p. 229. 

              
2
 Considerentul nr. 8 din decizia nr. 16/1005 privind neconstituţionalitatea art. 11 și 19 din Legea nr. 29/1990, Legea contenciosului 

administrativ: „Faptul că legea stabileşte taxe de timbru diferite pentru cererile şi procesele din materia civilă şi pentru cele din materia 

contenciosului administrativ nu încalcă principiul egalităţii, deoarece acesta nu impune uniformitate şi deci, la situaţii deosebite, legiuitorul 

poate adopta soluţii diferite. În cadrul aceleiaşi categorii, însă, toţi cetăţenii sunt supuşi aceloraşi taxe de timbru.“ 



 

 

O deosebire va fi considerată arbitrară, când nu poate fi invocat niciun motiv evident, 

conform naturii lucrurilor, rezonabil, relevant şi cel puţin nu lipsit de raţiune, care permite 

justificarea ei. Dar astăzi, ideea care se impune din ce în ce mai mult este cea de a diminua 

inegalităţile dintre membrii societăţii, acordând privilegii celor care se află în stări 

defavorizate. Se vor acorda facilităţi, burse, un ajutor special, celor care sunt defavorizaţi de 

către natură sau de către societate.   

Astăzi, există „preocupări mai puţine pentru justiţia concepută ca egalitate de 

tratament decât pentru justiţia concepută ca tinzând să diminueze inegalităţile, prea 

stridente, ale situaţiilor”.
1
 

În temeiul noii justiţii au fost elaborate legi, programe sau activităţi care diferă foarte mult 

prin titularii sau beneficiarii acestor măsuri de diminuare a inegalităţilor. 

Pentru prima dată legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa Curţii Supreme a Statelor Unite ale 

Americii au folosit noţiunea de „affirmative action” sau „discriminări pozitive” pentru a 

desemna aceste măsuri speciale de protecţie elaborate fie pe plan federal, fie pe plan local. 

Noţiunea de „affirmative action” nu este înscrisă în Constituţia S.U.A., aceasta este o creaţie a 

legislativului american. O particularitate a acestei noţiuni, care trebuie menţionată, o reprezintă 

faptul că „affirmative action” se aplică numai grupurilor denumite „grupuri protejate”. 

Curtea Supremă a Statelor Unite a definit chiar noţiunea de „grupuri protejate”
2
 ca 

reprezentând segmente ale populaţiei care au fost identificate prin legi federale sau legi ale 

statelor pentru a fi protejate special împotriva discriminării. Aceste grupuri includ: femeile, 

minorităţile identificate, persoanele în vârstă şi persoanele handicapate. Aceste 

„discriminări pozitive" au ca scop să promoveze egalitatea de şanse în diferite domenii cum ar 

fi: angajări şi exercitarea profesiei, învăţământ, obţinerea creditelor, accesului la locuinţe 

etc. a grupurilor protejate.  

                                            
1
 R. Dekkers, P. Foriers. Ch. Perlman, L'egalité, ed. cit., p. 329 vezi articolul „Egalite et justice" par Chaim Perelman. În continuare 

autorul mai precizează: „O examinare chiar destul de rapidă a condiţiilor în care egalitatea, ea valoare, este aplicată, arată deci ceea ce este 

deplasat în ideea de a considera egalitatea socială ca marcă a perfecţiunii. Este motivul pentru care nu este suficient să fie considerată 

egalitatea ca identificată justiţiei, cu excepţia unei raţiuni valabile care justifică inegalitatea".  
2
 Vezi Supra, p. 50. 
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Legea constituţională a Canadei din anul 1982 consacră în art. 15 alin. (2), ca al doilea 

drept la egalitate, „promovarea programelor sociale”. 

Potrivit acestui „drept la egalitate" nu sunt considerate discriminări şi prin urmare nu sunt 

interzise „legile, programele sau activităţile care au ca scop ameliorarea situaţiei indivizilor sau 

grupurilor defavorizate, în special din cauza rasei, originii naţionale sau etnice, culorii sau 

religiei, sexului, vârstei sau deficienţelor mentale sau fizice”.
1
 Doctrina şi jurisprudenţa Curţii 

Supreme a Canadei definesc aceste programe sociale de protecţie ca „affirmative action” sau 

„discriminări pozitive" având ca scop să amelioreze situaţia indivizilor sau a grupurilor 

defavorizate. 

Se constată din cele prezentate mai sus că deşi în S.U.A. şi în Canada se foloseşte acelaşi 

concept, respectiv „affirmative action", conţinutul acestuia este diferit. Pe când în S.U.A. 

„affirmative action” se referă numai la „grupurile protejate”, în Canada acesta se referă la 

„indivizi sau grupuri defavorizate”. 

Asupra noţiunii de „discriminare pozitivă” s-a pronunţat şi Consiliul Constituţional al 

Franţei. Răspunzând la întrebare dacă principiul egalităţii se poate aplica unor comunităţi de 

persoane bazate pe un criteriu discriminant, s-au adus clarificări şi în ceea ce priveşte 

jurisprudenţa Consiliului Constituţional cu privire la „discriminările zise pozitive”. „Contrar 

unei opinii răspândite, judecătorul constituţional francez admite că legiuitorul creează anumite 

discriminări pozitive care pot fi definite ca „diferenţieri juridice de tratament a căror 

autoritate normativă afirmă expres că au drept scop favorizarea unei categorii determinate de 

persoane fizice sau juridice în detrimentul alteia în scopul de a compensa o inegalitate de fapt 

preexistentă între ele”. 
2
 

De asemenea, Curtea de Arbitraj a Regatului Belgiei a definit „discriminarea pozitivă” ca 

„măsură” care favorizează un grup sau o categorie printr-o politică voluntaristă”.
3
 

După cum rezultă din citatul menţionat mai jos. Curtea de arbitraj preferă expresia 

„inegalitate corectoare” celei de „discriminare pozitivă”, cu atât mai mult cu cât, în 

vocabularul pe care ea îl utilizează în general, termenul „discriminare" semnifică într-adevăr că 

                                            
1 Vezi Supra. p. 55 
2 Association des Cours Constitutionnelles ayant an partage l'usage du francais –A.C.C.P.V.F. – Le principe d'égalité, 

Conseil Constitutionnell de France, Paris, 10 et 11 avril 1997, p.9. În continuare se menționează : „Astfel s-a decis că legiuitorul, 

bazîndu-se pe criterii sociale, pe vârsta persoanelor vizate sau pe localizarea lor geografică pe teritoriul național poate adopta 

reguli juridice diferite în scopul de a reuși să stabilească egaliateta  reală, de exemplu, în funcția publică, sau în domeniul 

economic şi social. în schimb, parc stabilii că legiuitorul nu poate crea diferenţieri juridice de tratament, chiar pozitive din clipa in 

care ele s-ar baza pe criterii interzise de Constituţie." 
3 Ibidem. Cour d'Arbitrage du Royaume de Belgique. p. 18. În continuare se menţionează: „Se poate admite cu singuranţă 

că în anumite împrejurări inegalităţile nu sunt ireconciliabile cu principiul egalităţii şi interzicerea discriminărilor când ele 

vizează precis remedierea unei inegalităţi existente şi totuşi pentru ca astfel de „inegalităţi corectoare" să fie compatibile cu 

principiul egalităţii şi interzicerea discriminării, trebuie ca ele să fie aplicate numai în cazurile în care s-a constatat o inegalitate 

evidentă, ca dispariţia acestei inegalităţi să fie desemnată de legiuitor ca un obiectiv care urmează să fie promovat, ca măsurile să 

fie de natură temporară, fiind destinate să dispară de îndată ce obiectivul vizat de legiuitor este atins, şi ea ele să nu restrângă inutil 

drepturile celuilalt." 
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deosebirea stabilită este interzisă de Constituţie. 

Problematica discriminărilor pozitive constituie un subiect de dezbateri aprinse în 

literatura de specialitate, mai ales în ceea ce priveşte terminologia folosită. Astfel, Andreas Auer, 

de la Universitatea din Geneva, menţionează că „folosirea în acest context a termenului 

„discriminare” este o deviere de la normal. Autorul propune în final ca înţelesul termenului 

„affirmative action” să fie cel de „măsuri pozitive". 
1
 În cuprinsul §2 din Secţiunile I şi II am 

folosit ambele variante ale noţiunii de „affirmation action" respectiv: „discriminări pozitive” 

şi „măsuri nediscriminatorii". Este adevărat că şi Curtea Constituţională a României a folosit 

terminologia „discriminare pozitivă" în decizia nr. 27/1996 privind recursul împotriva deciziei 

nr. 107/1995 prin care s-a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) 

din Legea nr. 3/1997 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială. Problema 

care, în esenţă constituie fondul litigiului este aceea de a stabili dacă regula imperativă cuprinsă 

în art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, cu privire la pensionarea femeilor la o limită de vârstă 

inferioară aceleia prevăzute pentru bărbaţi, este sau nu compatibilă cu prevederile art. 16, art. 38 

şi art. 43 din Constituţie. 

Într-unul dintre considerentele deciziei. Curtea reţine că „textul art. 16 alin. (1) din 

Constituţie, coroborat cu cel al art. 4 alin. (2) din Legea fundamentală, vizează discriminările 

prohibite nu şi pe cele admisibile, vizează deci „discriminarea negativă", nu şi „discriminarea 

pozitivă", ţinând seama de specificitatea unor situaţii sau de scopul realizării unei justiţii 

distribuitive, pentru a anula sau pentru a diminua inegalităţile obiective.
2
  

Având în vedere că art. 16 alin. (1) din Constituţia României garantează egalitatea în 

drepturi a cetăţenilor fără privilegii şi fără discriminări, considerăm că noţiunii „affirmative 

action" îi corespunde cel mai bine „măsuri de protecţie specială" aşa cum proclamă şi art. 45 

alin. (1) şi art. 46 din Constituţie. 

În acelaşi sens este de reţinut punctul de vedere al Curţii Constituţionale a României 

privind protecţia anumitor categorii sociale. „Principiul egalităţii este strâns legat de principiul 

nediscriminării, dar el nu se reduce la acesta, motiv pentru care, în vederea protejării anumitor 

categorii sociale, acesta nu exclude adoptarea de măsuri adecvate a căror semnificaţie nu este

                                            
1 Charles Albert Morand. L'egalite entre hommes et femmes, Payot Lausanne. Suisse. 1988. p. 230. articolul „I.es actions 

positives": .„Este vorba adesea în acest context despre unele «discriminări pozitive» sau desigur despre «discriminări inverse». 
Voi avea ocazia să arăt că folosirea în acest context a termenului discriminare este în sine o deviere de la normal. Se vorbeşte şi 
despre «un tratament preferenţial», despre «clasificări benigne» sau de «măsuri compensatorii» etc. Eu voi propune folosirea 
termenului «măsuri pozitive» care este traducerea expresiei «affirmative action» şi care s-a impus încetul eu încetul în S.UA." 

2 Din considerentele deciziei nr. 27/1966, publicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 26 aprilie 1966:„Totodată, textele 
constituţionale arătate vizează egalilatea între cetăţeni cât priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi, între care şi 
cel la pensie, nu identitatea în tratament juridic, cât priveşte exercitarea sau realizarea acestor drepturi. Astfel se explică nu numai 
admisibilitatea unui tratamem juridic, diferit şi privilegiat faţă de anumite categorii de persoane, dar şi necesitatea  lui. Pot fi 
invocate în acest sens prevederile art. 32 alin. (3), ale art. 38 alin, (2). ale art. 45 şi 46 din Constituţie'' 



 

 

încălcarea principiului egalităţii, ci asigurarea ei în sensul reechilibrării egalităţii şanselor.
1
 

Se constată că măsurile de protecţie socială exced principiul egalităţii în drepturi, motiv 

pentru care şi Curtea Constituţională face referire la principiul constituţional al egalităţii. 

Referitor la măsurile de protecţie socială, în anul 1977. Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat 

rezoluţia nr. 32/130 privind drepturile economice şi sociale în care se afirmă: „Sărăcia 

îngrădeşte egalitatea, egalitatea opreşte sărăcia". 
2
 

Chiar Naţiunile Unite au făcut o disociere a drepturilor cuprinse în Declaraţia Universală 

a Drepturilor Omului atunci când au adoptat cele două pacte, respectiv Pactul internaţional cu 

privire la drepturile civile şi politice şi Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, 

sociale şi culturale. Se constată că şi procedurile privind controlul respectării de către statele 

părţi a drepturilor omului garantate prin aceste pacte diferă. 

Acest diptic se regăseşte şi la nivelul Consiliului Europei care a adoptai de asemenea 

două documente, respectiv Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale şi Carta social europeană. Această disociere între drepturile civile şi politice şi 

drepturile sociale: economice şi culturale s-a făcut pe baza unei dihotomii clasice între 

obligaţiile şi interdicţiile care se impun statului. Dacă „drepturile civile şi politice nu 

presupuneau, în principiu şi acţiuni concrete din partea statului în afara abţinerii în faţa libertăţii 

persoanei (erau şi mai sunt numite şi drepturi negative), drepturile sociale, economice şi 

culturale implică din partea statelor acţiuni, măsuri, garanţii".
3
 

Dar toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului sunt inseparabile şi 

interdependente. Rezultă deci că trebuie acordată o atenţie egală punerii în aplicare, promovării 

şi protejării atât a drepturilor civile şi politice, cât şi a celor sociale, economice şi culturale. Este 

imposibil să ne bucurăm de efectul deplin al drepturilor civile şi politice dacă nu sunt însoţite de 

drepturi economice, sociale şi culturale. Realizarea unui progres durabil în punerea în aplicare a 

drepturilor fundamentale depinde de adoptarea unor politici de dezvoltare economică şi socială la 

scară naţională. 

Drepturile civile şi politice sunt considerate ca drepturi intrinseci, universale şi justiţiabile, 

în timp ce drepturile economice, sociale şi culturale sunt considerate ca drepturi care evoluează 

încetul cu încetul ca o problemă de politică socială şi nu de justiţie fundamentală. 

Considerăm că aceste deosebiri sunt adesea înşelătoare. 

                                            
1 A.C.C.P.U.F., Le principe d'égalité, Cour Constitutionnelle de la Roumanie, Paris. 1997. p. 4. În continuare este dat 

exemplul deciziei nr. 124/1995 cu privire la constituţionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, referitor la art. 6 lit. g) din ordonanţă, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 293 din 19 decembrie 1995, în care s-a stabilit faptul că măsurile de protecţie socială nu contravin 

principiului egalităţii deşi ele sunt în favoarea anumitor categorii dezavantajate, ci dimpotrivă, ele au drept scop atenuarea 

inegalităţii de şanse a cetăţenilor” 
2 Nations Unies, Activités de l'O.N.U. dans le domaine des droits de l'homme. New York. 1986. p. 219. 
3 loan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 183 
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Într-adevăr, drepturile civile şi politice obligă şi ele statul să asigure un corp judiciar pentru a 

proteja drepturile în cadrul unui proces penal, tribunale şi curţi, o structură democratică de 

reprezentare şi exemplele ar putea continua. Toate aceste servicii sunt cu siguranţă la fel de 

costisitoare ca acelea care ar permite să se asigure un nivel de trai decent, într-o societate 

democratică. Mai mult, hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, educaţia, sănătatea, nu sunt cu siguranţă 

drepturi mai puţin inerente fiinţei umane decât drepturile civile şi politice. Statul răspunde şi 

nevoilor cetăţenilor săi cei mai defavorizaţi în vederea respectării drepturilor sociale, economice şi 

culturale. 

Ne propunem să analizăm în continuare raportul de conexitate între egalitatea teoretică sau 

formală şi egalitatea concretă sau reală. Egalitatea teoretică sau formală reprezintă teoria 

tradiţională a egalităţii. Este egalitatea conform literei legii. Acest concept este formulat în diferite 

moduri şi cere ca persoanele asemănătoare să fie tratate în mod asemănător şi invers sau ca 

persoanele care se află într-o situaţie analoagâ să fie tratate în mod analog. Conform acestei teorii, 

există egalitate dacă legea indică în mod clar că bărbaţii şi femeile, persoanele handicapate şi cele 

sănătoase vor fi tratate în acelaşi mod, numai să nu fie în situaţii diferite. 

Pentru grupurile defavorizate, această teorie, după părerea noastră, stabileşte mai ales două 

probleme fundamentale: 

a) ea defineşte egalitatea ca fiind o problemă de similitudine sau de diferenţă şi nu o 

problemă de defavorizare a unui grup în raport cu altul. 

b) teoria face dezavantajul invizibil. 

Această teorie susţine că nu există inegalitate atâta timp cât indivizii sunt trataţi în acelaşi 

mod conform literei legii. Egalitatea concretă sau reală este egalitatea care permite să se ţină 

seama de circumstanţele proprii în care se află o persoană. Această egalitate, având la bază 

contextul social, geografic, de timp sau istoric care se circumscrie drepturilor, permite ca textele 

legislative şi garanţiile constituţionale ale egalităţii să vizeze ajutorarea grupurilor defavorizate în 

atenuarea inegalităţii. Interpretarea acestor garanţii ar trebui deci să permită atingerea acestui scop. 

Majoritatea revendicărilor actuale ale grupurilor defavorizate vizează toate realizările 

egalităţii reale. În terminologia O.N.U., grupurile defavorizate, din variate motive, sunt 

denumite grupuri sărace sau vulnerabile, de aici rezultând exprimarea plastică a raportului 

menţionat mai sus dintre sărăcie şi egalitate. Din cele prezentate anterior rezultă cu prisosinţă 

actualitatea şi corectitudinea punctului de vedere exprimat de Curtea Constituţională a României 

potrivit căruia „principiul egalităţii este strâns legat de principiul nediscriniinării, dar el nu se 

reduce la acesta". 

Analizând evoluţia în timp a noţiunilor de egalitate şi de nediscriminare se poate constata că 

terminologia reglementărilor constituţionale şi a celor din documentele internaţionale din domeniul 

drepturilor omului variază foarte mult, unele reţinând fie nediscriminarea, fie egalitatea, fie pe 
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amândouă deodată. 

Deosebiri se regăsesc de asemenea între diferite sisteme constituţionale, chiar dacă statele 

respective sunt semnatare ale aceloraşi documente O.N.U. din domeniul drepturilor omului. La 

prima vedere am fi tentaţi să punem semnul egalităţii între egalitate şi nediscriminare. Aceasta ar 

conduce la o egalitate absolută, strictă sau uniformizatoare, punct de vedere respins chiar de 

constituţii şi chiar de documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului care stabilesc ele 

însele unele deosebiri care au fost prezentate anterior şi care nu sunt considerate discriminări. S-a 

recurs atunci la o formulă mai elevată, in sensul că egalitatea poate fi asimilată nediscriminării.
1
 

Termenul „asimilată” are în vedere scopul şi rezultatul egalităţii, ceea ce-i conferă acesteia un 

caracter relativ. Mă gândesc, atunci când susţin caracterul relativ al raportului, la măsurile de 

protecţie a grupurilor defavorizate, care au ca scop sau ca rezultat restabilirea egalităţii. Rezultă 

că egalitatea presupune respectarea nediscriminării. 

Aşa cum precizam mai sus, constituanţii şi cei care au elaborat documentele internaţionale 

din domeniul drepturilor omului au interzis anumite discriminări care de-a lungul timpului au adus 

cele mai grave prejudicii fiinţei umane, dar nu puteau şi nici nu şi-au propus să interzică toate 

discriminările imaginabile. Celelalte discriminări, în afara celor interzise, le vom denumi în 

continuare discriminări arbitrare. Din acest punct de vedere, egalitatea se analizează ca impu-

nând legislativului o obligaţie de nediscriminare, în afara criteriilor de nediscriminare stabilite 

de Constituţie. În general, se poate considera că în toate celelalte cazuri Curtea Constituţională 

verifică existenţa unor discriminări arbitrare. 

Discriminarea nu reprezintă un simplu dezavantaj, reprezintă ideea de statut inferior, de 

nedreptate de prejudiciu. În ceea ce priveşte antinomia egalitate-discriminare aceasta poate fi 

percepută fie ca un antagonism, fie ca un raport de conexitate. Este percepută ca un antagonism 

atunci când se proclamă în Constituţie sau într-un document internaţional din domeniul drepturilor 

omului exercitarea drepturilor şi a libertăţilor recunoscute în condiţii de egalitate fără 

discriminări. Este percepută ca un raport de conexitate când însăşi Constituţia sau documentul 

internaţional din domeniul drepturilor omului face precizarea că o anumită situaţie specifică nu 

reprezintă discriminare. Aş menţiona aici numai un singur exemplu dintre multiplele exemple 

menţionate în §2 din Secţiunea a II-a. Astfel. Convenţia nr. 111/1958 a Organizaţiei Internaţionale 

a Muncii privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei stabileşte în art. 

1 alin. (2) că nu sunt considerate discriminări „deosebirile, excluderile sau preferinţele 

                                            
1
 A.C.C.P.U.F. Le principe d'égalité. Normes Constitutionnelles et conception du principe d'égalité. Paris. 10 et 11 avril 1997. p. 11. Cu 

această formulare au fost de acord, Burkina Faso, Gabon, Canada, Niger, Senegal, Capul Verde, România, Guineea Ecuatorială, Egiptul, Republica 

Centrafricană, Madagascarul, Belgia şi Franța. 
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fondate pe calificările profesionale cerute pentru un post determinat".
2

                                            

2 Vezi Supra, p. 64. 
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Am avut în vedere, de asemenea, şi „discriminările pozitive" prezentate mai sus. Un raport 

logic care se impune a fi studiat în contextul prezentei lucrări îl reprezintă raportul dintre inegalitate 

şi nedis- criminare. O definiţie simplă a acestui raport ar fi aceea că orice discriminare este o 

inegalitate, în vreme ce nu orice inegalitate este o discriminare. 

Rezultă că raportul logic dintre cele două noţiuni este unul de incluziune. În acest sens 

inegalitatea reprezintă întregul, iar discriminarea reprezintă o parte a acestui întreg. Discriminarea 

receptată ca „orice deosebire" este analizată în sens normativ şi reprezintă acele deosebiri ce 

antrenează un dezavantaj sau un statut juridic inferior, de aceea, nu orice inegalitate este o 

discriminare. În acest sens, poate fi invocată decizia nr. 47/1994 cu privire la constituţionalitatea 

unor prevederi din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război. Curtea este sesizată de 55 de deputaţi care invocă 

neconstituţionalitatea precizării „dacă nu au luptat împotriva armatei române”, cuprinsă în art. 2 

lit. b) din Legea nr. 44/1994. În sesizare, grupul de deputaţi arată, în esenţă, că excluderea de la 

beneficiul legii a locuitorilor încorporaţi sau mobilizaţi obligatoriu, din provinciile româneşti 

vremelnic ocupate în perioada 1940-1945, dacă au luptat împotriva armatei române, este 

discriminatorie, ţinând seama că faţă de etnicii germani încadraţi în armata germană, în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, această condiţie nu a mai fost prevăzută. Pe de altă parte, un grup de 26 

de senatori contestă constituţionalitatea precizării „dacă nu au luptat împotriva armatei române" 

de la art. 2 lit. a) şi b) din legea sus menţionată. Grupul de senatori arată în esenţă că dispoziţiile 

incriminate contravin dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Constituţie, iar potrivit art. 2 lit. c) din lege 

nu se cere această condiţie, ceea ce constituie o discriminare pe criteriul etnic. În final Curtea 

ajunge la concluzia că definiţia statutului juridic dc veteran de război încalcă principiul egalităţii 

din cauza ambiguităţii reglementărilor.
71

 

O altă teză este că privilegiul este o discriminare. Dar nu în mod necesar inegalitatea ar putea 

avea semnificaţia unei discriminări. Pot exista de altfel inegalităţi care sunt privilegii. Referitor la 

decizia nr. 47/1994 Curtea apreciază că: „În acelaşi timp, cu referire la art. 2 lit. c) această 

necorelare are şi semnificaţia unui privilegiu interzis de prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, 

întrucât în perioada avută în vedere armata germană lupta împotriva Naţiunilor Unite".
2
 

Rezultă că în legea sus menţionată, o ambiguitate poate duce la afectarea egalităţii prin 

                                            
1 Considerentul (5) din decizia nr. 47/1994 cu privire la constituţionalitatea unor prevederi din Legea nr. 44/1994 privind veteranii 

de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial. Partea I, nr. 172 din 7 iulie 

1994: „În legătură cu definirea statutului juridic de veteran de război al celor care s-au înrolat voluntar în armate străine este o 

necorelare între prevederile art. 2 lit. a) din lege. care se referă numai la cei care au luptat împotriva armatei române, cu prevederile art. 

7 lit. b) teza I din lege, care se referă la cei care au luptat împotriva ţării, ceea ce este susceptibil de a fi interpretat într-un sens mai larg, 

nu numai ca o luptă directă împotriva armatei române, şi cu prevederile art. 2 lit. c) din lege care, întrucât nu mai instituie nicio condiţie, 

este în totală contradicţie cu art. 7 lit. b) teza I din lege, ce se referă, aşa cum am arătat la România, dar şi la Naţiunile Unite. Această 

necorelare poate conduce la interpretări arbitrare cu privire la acordarea calităţii de veteran de război, ceea ce este contrar prevederilor 

art. 16 alin. (I) din Constituţie privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii." 
2 Ibidem. Considerentul (5) din decizia nr. 47/1994. 
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aplicarea neuniformă a legii. De asemenea, se poate constata că este necesară o practică judiciară 

unitară care se fundamentează pe ideea că o asemenea practică corespunde principiului egalităţii în 

faţa legii şi a autorităţilor publice, soluţiile diferite creează un statut juridic cu caracter permanent, un 

statut juridic inferior nejustificat. 

Ne propunem în continuare să analizăm egalitatea şi nediscriminarea în sistemul constituţional 

american şi britanic. Specific acestor „sisteme este folosirea noţiunii „equal opportunities” care 

acoperă atât egalitatea de şanse, cât şi egalitatea de tratament. Dar ceea ce este curios şi trebuie 

reţinui este faptul că folosind aceeaşi terminologie analizează două realităţi diferite: egalitatea de 

şanse, care se referă la drepturile fundamentale în care cetăţenii apar ca subiecte de drept, cât şi 

egalitatea de tratament când cetăţenii se găsesc în situaţii analoage sau diferite. Aşa cum 

menţionam anterior, în dreptul britanic nici nu este folosită noţiunea de nediscriminare, „equal 

opportunities” garantând interzicerea discriminărilor. 

Legea constituţională canadiană din anul 1982 merge chiar mai departe proclamând în art. 15 

două „drepturi la egalitate”. Primul drept la egalitate garantează cetăţenilor egalitatea în faţa legii, 

în folosinţa legii şi protecţia egală a legii, independent de orice discriminare. Al doilea drept la 

egalitate garantează cetăţenilor promovarea programelor sociale. Se constată din exemplul dat că, 

dacă terminologia folosită diferă, conţinutul acoperă aceleaşi realităţi, respectiv interzicerea 

discriminărilor şi promovarea programelor de protecţie socială denumite „discriminări pozitive”. 

Din materialul documentar avut la dispoziţie putem constata că singurul document internaţional din 

domeniul drepturilor omului care foloseşte termenul „dreptul la egalitate în faţa legii şi la egala 

protecţie a legii" este „Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale”, adoptată de statele 

membre ale Consiliului Europei. Dar din analiza conţinutului acestui drept rezultă că el interzice 

discriminarea bazată pe apartenenţa la o minoritate naţională. Din analiza evoluţiei în timp, în 

Constituţii şi în documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului, se constată că 

egalitatea şi nediscriminarea au evoluat fie separat, fie împreună, iar în ultimele documente 

internaţionale care interzic discriminările în anumite domenii particulare se constată existenţa duală 

a egalităţii şi interzicerii discriminărilor. Astfel, Convenţia internaţională privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare rasială consideră „discriminare rasială" orice „deosebire, 

excludere, restricţie sau preferinţă, întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională 

sau etnică care are ca scop 

sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea în condiţii de 

egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Este şi soluţia care a fost adoptată în definirea noţiunilor de egalitate şi de nediscriminare.
  

 



EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR Şl NEDISCRLMINAREA 115 

 

 

Secţiunea a IV-a 

Identificarea reglementărilor constituţionale 

şi legale româneşti privind egalitatea în drepturi 

şi nediscriminarea. Scurt comentariu 

Ne propunem în continuare să identificăm reglementările constituţionale şi legale româneşti 

privind egalitatea în drepturi şi nediscriminarea în ordinea cronologică a documentelor 

constituţionale şi legale care le conţin. 

§1. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris din 1858 şi  

      Legea electorală din 1864 

Din textul „statutului" rezultă că acesta nu conţine nicio normă de referinţă privind egalitatea în 

drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea, deşi Convenţia de la Paris proclamă în art. 46 egalitatea. 

Referindu-se la această normă. P. Negulescu şi G. Alexianu precizează că „acest principiu al 

egalităţii civile are o largă aplicare în timpul domniei lui Cuza. când întreaga legislaţie civilă din acea 

perioadă este elaborată pe baza acestui principiu".
1
 

Pentru studiul de faţă se impune să ne oprim asupra Legii electorale, adoptate la 14 iulie 1864.
82

 

Această lege menţine principiul inegalităţii votului şi în consecinţă menţine censul de avere. 

Astfel, potrivit art. 1 al acestei legi, deputaţii Adunării Elective sunt aleşi prin scrutin cu două grade 

de către alegători care votează direct şi de către alegători care votează indirect. 

Alegătorii indirecţi sunt toţi românii care, după legea comunală, sunt alegători în Consiliile 

Comunale şi plătesc Statului un anumit impozit, variind după categorii între 80 şi 100 lei. Alegătorii 

direcţi sunt numai aceia care dovedesc existenţa unui venit de 100 galbeni, plătind un impozit la Stat 

de 4 galbeni.
 
 

 

§2. Constituţia României din 1866
3
 

Constituţia cuprinde patru norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi 

nediscriminarea, înscrise în art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 12 şi art. 1 1 1 .  

Astfel, art. 7 alin. (1) prevede interzicerea discriminărilor (adică a diferenţelor) în dobândirea 

                                            
1 Paul Negulescu, George Alexianu. Tratat de drept public, ed. cit., vol. II. p. 258. Autorii definesc „egalitatea civilă ca egalitate 

în faţa legii". 
2 Vezi legea în loan Muram, Gheorghe lancu, Constituţiile Romane, ediţia aIIl-a. Regia Autonomă „Monitorul Oficiul". 

Bucureşti, 1995. pp. 15-27. 
3 Vezi legea în loan Muram. Gheorghe lancn. Constituţiile Române, ediţia a IIl-a, Regia Autonomă „Monitorul Oficial". 

Bucureşti, 1995: vezi textul Constituţiei. pp. 31-60. 
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şi exercitarea drepturilor civile şi politice pe criterii de credinţe religioase şi de confesiune.
1
 

Textul art. 10 are un conţinut complex şi este denumit de P. Negulescu şi G. Alexianu izvorul 

de drept al „principiului egalităţii civile”. Conţinutul acestuia cuprinde trei componente: a) 

egalitatea în faţa legii, b) egalitatea în faţa impozitelor şi sarcinilor publice şi c) egalitatea în 

ocuparea funcţiilor publice, civile şi militare.
2
 

În ceea ce priveşte nediscriminarea, aşa cum rezultă din coroborarea art. 7 şi a art. 10 alin. (1), 

aceasta cuprinde trei criterii: a) credinţe religioase, b) confesiuni şi c) apartenenţa la o anumită 

clasă socială. 

Referindu-se la cele trei componente ale principiului egalităţii civile. Paul Negulescu şi George 

Alexianu le denumesc „trei instituţii ale egalităţii drepturilor politice”.
3
 

Un alt aspect care trebuie reţinut pentru studiul de faţă îl reprezintă înscrierea în art. 12 din 

Constituţie a principiului referitor la desfiinţarea privilegiilor.
4
 

Ca o consecinţă a egalităţii în faţa legii, Constituţia desfiinţează „toate privilegiile, scutirile şi 

monopolurile de clasă, precum şi titlurile de nobleţe străină". 

În România din acea vreme, privilegiile de clasă au fost desfiinţate o dată cu înlăturarea 

aplicării regulamentelor organice. 

La acea vreme, exista în România o clasă boierească superioară numeric şi doritoare de a-şi 

menţine dominaţia în societate, de asemenea, exista o clasă ţărănească scoasă de sub servitutile 

boiereşti prin reformele tăcute de Cuza prin legea rurală din 1864. În acea perioadă, burghezia era 

aproape inexistentă reducându-se la o clasă în formare alcătuită din negustori şi meseriaşi în mare 

parte străini. A existat la noi şi o clasă aristocratică formată din persoane care exercitau unele 

funcţiuni în administraţie. 

Coroborând dispoziţiile articolelor 10 şi 12 cu dispoziţiile articolului 111
5
 din Constituţie, la 

prima vedere s-ar părea că există o contradicţie între acestea. Astfel, alineatul (1) al art. 111 stabileşte 

regula potrivit căreia „nu se pot statornici privilegii în materii de impozit", pentru ca în alin. (2) al 

aceluiaşi articol să se stabilească: „nicio excepţiune sau micşorare de impozit nu se poate statornici 

decât printr-o lege". Apreciem că această contradicţie este numai aparentă, deoarece legea este aceea 

care stabileşte cuantumul contribuţiei fiecăruia. Rezultă că tot legea trebuie să fie aceea care să 

                                            
1 Ibidem. Vezi textul articolului, p. 32. art. 7 alin. ( 1 ) :  „Diferenţa de credinţe religioase şi confesiuni nu constituie în România 

o piedică spre a dobândi drepturile civile şi politice şi a le exercita." (Textul este redat după modificarea acestuia prin Legea din 13 
octombrie 1879, publicată în Monitorul Oficial din 13 octombrie 1879). 

2 Ibidem. Vezi textul articolului, p. 32 art. 10: „Nu există în stat nicio deosebire de clasă. Toţi românii sunt egali înaintea legii şi 
datori a contribui fără deosebire la dările şi sarcinile publice. Ei singuri sunt admisibili în funcţiile publice, civile şi militare. Legi 
speciale vor determina condiţiunile de admisibilitate şi de înaintare în funcţiunile Statului. Străinii nu pot fi admişi în funcţiuni publice 
decât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de legi." 

3 Paul Negulescu, George Alexianu, ed. cit., vol. II. p. 261. 
4 Vezi textul articolului în loan Muram, Gheorghe lancu, ed. cit., p. 33 art. 12: „Toate privilegiile, scutirile şi monopolurile de 

clasă sunt oprite pentru totdeauna în Statul român.  
Titlurile de nobleţe străină, precum principi, grofi, baroni şi alte asemenea, fiind contrarii vechiului aşezământ al ţării, sunt şi 

rămân neadmise în Statul român. Decoraţumile străine se vor purta de români numai cu autorizarea Regelui." 
5 Ibidem. p. 55. art. 1 1 1 :  „Nu se pot stabili privilegiuri în materii de impozit. Nicio excepţiune sau micşorare de impozit nu se 

poate statornici decât prin lege." 
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stabilească cazurile de reducere a impozitului, precum şi cazurile de scutire de impozite pentru 

persoanele care nu au posibilitatea să plătească aceste impozite. 

Se menţine de asemenea inegalitatea votului în alegerea membrilor Adunării Deputaţilor şi a 

Senatului. 

Inegalitatea votului se realizează prin înfiinţarea colegiilor electorale pentru corpul electoral.  

Pentru alegerea deputaţilor, la nivelul fiecărui judeţ se înfiinţează trei colegii electorale
1
, care 

au la bază censul de avere.  

Fac parte din primul colegiu toţi alegătorii care, îndeplinind condiţiile cerute de lege, trebuie să 

facă dovada că realizează un venit funciar rural sau urban de cel puţin 1.200 lei.  

Fac parte din colegiul al doilea toţi alegătorii care, îndeplinind condiţiile cerute de lege, trebuie 

să aibă domiciliul şi reşedinţa în oraşe şi să facă dovada că plătesc către stat o dare anuală directă de 

orice natură de cel puţin 20 de lei. 

Fac parte din colegiul al treilea toţi alegătorii care, îndeplinind condiţiile cerute de lege, trebuie 

să facă dovada că plătesc statului o dare cât de mică. 

De asemenea, votează în mod direct alegătorii care se bucură de dispensă de cens. Fiecare 

colegiu votează un număr diferit de deputaţi. Pentru alegerea senatorilor, corpul electoral se împarte 

în fiecare judeţ în două colegii. 

Fac parte din primul colegiu alegătorii care fac dovada că realizează un venit funciar rural sau 

urban de cel puţin 2.000 de lei. În cadrul acestui colegiu sunt incluşi alegătorii care se bucură de 

dispensă de cens. 

Fac parte din colegiul al doilea toţi alegătorii direcţi din oraşe şi din comunele rurale care fac 

dovada că realizează un venit rural sau urban sub 2.000 lei până la limita de 800 lei, precum şi 

comercianţii şi industriaşii care plătesc o patentă de clasa I sau de clasa a II-a. 

În cadrul acestui colegiu sunt incluşi alegătorii care se bucură de dispensă de cens.  

Fiecare dintre cele două colegii alege un număr diferit de senatori. 

                                            
1 Vezi textul Constituţiei aşa cum a fost modificat prin I egea nr. 8/1884. Titlul IV. Capitolul I. Secţiunea I. Despre Adunarea 

Deputaţilor şi Secţiunea II. Despre Senat în loan Muram, Gheorghe Iancu, Mona-Lisa Puchianu, Corneliu-Liviu Popescu, Constituții- 
le Române, Regia autonomă „Monitorul Oficial" Bucureşti. 1993. pp. 45-51. Potrivit Constituţiei decretate, promulgate şi publicate în 
Monitorul Oficial din 1 iulie 1866 în Secţiunea I, Despre Adunarea Deputaţilor, corpul electoral pentru alegerea membrilor acesteia, era 
împărţit în fiecare judeţ în patru colegii electorale. Fac parte din primul colegiu alegătorii care au un venit funciar de peste 300 de 
galbeni. Din al doilea colegiu, fac parte alegătorii care au venit între 100 şi 300 de galbeni, iar din  al treilea colegiu fac parte 
comercianţii şi industriaşii care plătesc către stat o dare de 80 de lei. Sunt scutite de cens, în cel de al treilea colegiu, persoanele liberale, 
ofiţerii în retragere, profesorii şi pensionarii statului. Din al patrulea colegiu fac parte cei care plătesc o dare către stat oricât de mică şi 
care nu intră în niciuna dintre categoriile de mai sus. În ceea ce priveşte alegerea membrilor Senatului, potrivit Capitolului I. Secţiunea 
II, Despre Senat, aceştia se aleg câte doi în fiecare judeţ, de către două colegii electorale constituite astfel: primul colegiu este compus 
din proprietari ai fondurilor funciare din judeţ, care au un venit funciar de 300 de galbeni cei puţin: şi colegiul al doilea al oraşelor 
reşedinţă de judeţ alcătuit din proprietarii nemişcătoarelor având un venit mai mic de 300 de galbeni.” 
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§3. Constituţia României din 1923
1
 

Unirea celor trei ţinuturi româneşti prin actele de unire de la Alba lulia, Cernăuţi şi Chişinău a 

constituit principalul motiv pentru care cadrul constituţional instituit de Constituţia din 1866 nu mai 

corespundea noilor realităţi. Se impunea astfel stabilirea unor noi principii constituţionale care să 

guverneze statul român reîntregit prin unire. Ideea elaborării unei noi constituţii s-a materializat prin 

redactarea a patru proiecte de Constituţie. Toate aceste proiecte iau ca bază Constituţia diu 1866. Este 

şi motivul pentru care principiile de bază privind egalitatea şi nediscriminarea sunt preluate şi 

dezvoltate de noua Constituţie. 

Ne propunem în continuare să identificăm normele de referinţă privind egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor şi nediscriminarea. Din analiza conţinutului normativ al Constituţiei rezultă că acestea se 

găsesc înscrise în cuprinsul următoarelor articole: art. 5; art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (1). art. 8 alin. 

(1), (2) şi (3), art. 10, art. 21 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 64, art. 68 alin. (1), art. 69. 

art. 108 alin. (2), art. 112, art. 119. 

Se constată că, din totalul celor 138 de articole din structura Constituţiei, 14 articole conţin 

norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea. 

Vom începe studiul cu art. 8 care are un conţinut complex, având în cuprinsul său patru 

componente care vizează egalitatea şi nediscriminarea. Acestea sunt: 

a) nediscriminarea pe criterii de naştere, apartenenţa la o clasă socială, origine etnică, 

limită, religie sau confesiune:  

b) egalitatea în lata legii; 

e) egalitatea în faţa impozitelor şi sarcinilor publice; 

c) egalitatea în ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice civile şi militare.
2
 

Locul art. 8 în titlul II intitulat „Despre drepturile românilor” nu ne poate duce la concluzia că 

acesta reprezintă un drept fundamental de sine stătător. Avem în vedere aplicaţiile acestuia ca 

egalităţi specifice sau particulare ale acestui articol în conţinutul altor drepturi, libertăţi şi îndatoriri 

fundamentale. Rezultă că acest articol conţine principiul constituţional al egalităţii.  

O altă componentă a conţinutului principiului general al egalităţii o reprezintă „egalitatea în 

dobândirea şi exercitarea drepturilor civile şi politice", recunoscute şi garantate de legea 

fundamentală şi de alte legi. 

Aceste drepturi civile şi politice vor fi dobândite şi exercitate în condiţii de egalitate între 

cetăţeni, fără discriminări bazate pe naştere, origine etnică, limbă, religie sau confesiune, precum 

                                            
1 Vezi textul Constituţiei în Ioan Muraru, Gheorghe lancu. Constituţiile Romane, ediţia a IIl-a. Regia Autonomă „Monitorul 

Oficial". Bucureşti. 1995. pp. 63-84 
2 Vezi textul Constituţiei în loan Muram, Gheorghe lancu. Constituţiile Române, ediţia a lIl-a. Regia Autonomă „Monitorul 

Oficial". Bucureşti. 1995; vezi textul articolului, p. 72 art. 8: „Nu se admite în Stat nicio deosebire de naştere sau de clase sociale. Toţi 
românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie, sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fără osebire la dările şi 
sarcinile publice. Numai ei sunt admisibili în funcţiunile şi demnităţile publice, civile şi militare. Legi speciale vor de termina Statutul 
funcţionarilor publici. Străinii nu pot fi admişi în funcţiile publice decât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de legi." 
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şi pe apartenenţa la o anumită clasă socială. 

Dobândirea şi exercitarea drepturilor civile şi politice este garantată de Constituţie fără 

discriminările enumerate mai sus în art. 5 şi 7
1
 

Din analiza textelor constituţionale menţionate reţinem că în Constituţia din 1923 a fost 

introdus un nou criteriu de nediscriminare, „originea etnică”, criteriu care în Constituţiile anterioare 

nu era înscris nici implicit, nici explicit. Considerăm că necesitatea înscrierii în Constituţie a acestui 

nou criteriu de nediscriminare s-a datorat faptului că în teritoriile care s-au unit pentru constituirea 

Statului român trăiau, pe lângă locuitorii de etnie română, şi locuitorii aparţinând altor etnii. Prin 

înscrierea sa în Constituţie, Statul român garantează tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de origine 

etnică, egalitatea deplină în dobândirea şi exercitarea tuturor drepturilor civile şi politice garantate de 

Constituţie şi legi. 

O componentă cu caracter de noutate a conţinutului principiului egalităţii, din punctul de vedere 

al înscrierii în Constituţie, o reprezintă „egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii". 

Datorită nivelului de dezvoltare şi de evoluţie al societăţii româneşti în ansamblu, la data 

elaborării Constituţiei din 1923, precum şi datorită condiţiilor economice, sociale politice şi culturale, 

această componentă a principiului egalităţii a fost reglementată în mod diferit pentru exercitarea 

drepturilor politice. 

Astfel, art. 6 alin. (3) stabileşte şi garantează egalitatea deplină a femeilor cu bărbaţii în 

dobândirea şi exercitarea drepturilor civile.
2
 

În ceea ce priveşte drepturile politice, constituantul, potrivit art. 6, alin. (2) a lăsat posibilitatea 

ca prin legi speciale să fie determinate condiţiile în care femeile pot avea exerciţiul drepturilor 

politice.
3
 Această posibilitate a fost lăsată legiuitorului care, prin legi speciale votate cu majoritatea 

calificată de 2/3, să acorde fie o egalitate deplină femeilor cu bărbaţii, fie să acorde numai în parte o 

serie de drepturi politice pc care le au bărbaţii. 

Egalitatea deplină a femeilor cu bărbaţii în dobândirea şi exercitarea drepturilor civile a fost 

realizată în anul 1932, când a fost adoptată Legea privind ridicarea incapacităţii civile a femeii 

măritate. Prin această lege se stabileşte deplina egalitate a femeilor cu bărbaţii în ceea ce priveşte 

exercitarea drepturilor civile. 

Această lege abrogă dispoziţiile codului civil potrivit cărora femeia măritată nu putea întocmi 

niciun act juridic civil fără autorizarea bărbatului. 

Considerăm că această posibilitate stabilită de constituant pentru ca exercitarea drepturilor 

politice să fie acordată de legiuitor, prin legi speciale votate cu o majoritate de 2/3, reprezintă un

                                            
1 Vezi textul articolelor, în loan Muraru, Gheorghe lancu. op. cit., pp. 63-64. art. 5: „Românii fără deosebire de origine etnică, 

de limbă sau de religie se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de 
libertatea de asociaţie şi de toate libertăţile şi drepturile stabilite prin lege. art. 7 alin. (1): „Deosebirea de credinţe religioase şi 
confesiuni, de origine etnică şi de limbă, nu constituie în România o piedică spre a dobândi drepturile civile şi politice şi  a le exercita." 

2  Ibidem. p. 64 art. 6 alin. (3): „Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalităţi a celor două sexe." 
3 Ibidem. p. 63 art. 6 alin. (2): „Legi speciale, votate cu majoritate de două treimi, va determina condiţiunile sub cari femeile pot 

avea exerciţiul drepturilor politice." 
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succes remarcabil obţinut de femei în lungul drum către egalitatea deplină cu bărbaţii. 

În concepţia constituantului şi a doctrinei constituţionale din anul 1923, egalitatea drepturilor 

politice se rezumă în trei instituţii: a) egalitatea în faţa legii, b) egalitatea în faţa impozitelor şi a 

sarcinilor publice, c) egalitatea în ocuparea funcţiilor publice.
1
 

Constituţia din 1923 preia principiul înscris în art. 12 din Constituţia din 1866 referitor la 

desfiinţarea privilegiilor de orice fel şi interzicerea scutirilor şi monopolurilor de clasă şi îl rescrie în 

art. 10 din această Constituţie.
2
 De asemenea, sunt interzise titlurile de nobleţe în Statul român. 

Interzicerea titlurilor de nobleţe a fost menţinută deoarece, pentru ţinuturile româneşti aflate sub 

stăpânire, titlurile de nobleţe au continuat să existe. Numai după unire, art. 10 din Constituţia din 

1923 a putut să-şi producă efecte, deoarece în aceste ţinuturi cu regim feudal, titlurile de nobleţe erau 

foarte mult preţuite. 

De asemenea, Constituţia din 1923 preia în art. 112
3
 interzicerea privilegiilor în materie de 

impozite, interdicţie prevăzută în art. 111din Constituţia din 1866. Este menţinută excepţia privind 

scutirea sau micşorarea de impozit numai prin lege pentru cetăţenii care nu le pot plăti. 

Aplicaţiile specifice sau particulare ale principiului egalităţii şi nediscriminării înscrise în 

Constituţia din 1923 le vom denumi egalităţi particulare şi sunt următoarele:  

a) egala protecţie a tuturor factorilor de producţie, înscrisă în art. 21 alin. (1) din 

Constituţie;
4
 

b) dreptul de întrunire paşnică garantat tuturor românilor, fără deosebire de origine etnică, 

de limbă sau de religie, înscris în art. 28 alin. (1 );
5
 

c) dreptul de asociere garantat tuturor românilor, fără deosebire de origine etnică, de limbă 

sau de religie, înscris în art. 29 alin. ( 1);
6
 

d) constituţia şi legea electorală, proclamând votul universal, adaugă în acelaşi timp, ca o 

consecinţă a acestuia, egalitatea votului garantată cetăţenilor români pentru alegerea deputaţilor, a 

unui număr de senatori, a membrilor consiliilor judeţene şi a membrilor consiliilor comunale. 

Egalitatea votului este înscrisă în articolele 64
7
, 68 alin. (1)

8
,  

                                            
1 Paul Negulescu. George Alexianu. Tratat de drept public. ed. cit., vol. II. p. 263 
2 Vezi textul articolului în loan Muraru, Gheorghe lancu. ed. cit., p. 64. art. 10: „Toate privilegiile de orice natură, scutirile şi 

monopolurile de clasă sunt oprite pentru totdeauna în Statul român. Titlurile de nobleţe sunt şi rămân neadmise în Statul român. 
Decoraţiunile străine se vor purta de români numai cu autorizarea regelui.” 

3 Ibidem. p. 80 art. 112: „Nu se pot statornici privilegii în materie de impozite. Nicio excepţiune sau micşorare de impozit nu se 

pot statornici decât prin lege. Monopoluri nu se pot constitui decât numai prin lege şi exclusiv în folosul statului, judeţelor şi 
comunelor.” 

4 Ibidem. p. 66 art. 21 ( 1 ) :  „Toţi factorii producţiei se bucură de o egală protecţie". 
5 Ibidem. p. 68 art. 28 ( I ) :  „Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie, au dreptul de a se aduna paşnic 

şi fără arme, conformându-se legilor cari reglementează exercitarea acestui drept, pentru a trata tot felul de chestiuni.” 
6 Ibidem. p. 08 art. 29 (1): „Romanii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie, cu dreptul a se asocia, 

conformându-se legilor cari reglementează exerciţiul acestui drept." 
7 Ibidem. p. 72 art. 64: „Adunarea deputaţilor se compune din deputaţi aleşi de cetăţenii români majori, prin vot universal, egal, 

direct, obligator şi secret pe baza reprezentării minorităţii.” 
8 Ibidem. p. 72 art. 68 alin. (1): „Toţi cetăţenii români de la vârsta de 40 ani împliniţi aleg pe circumscripţii electorale care nu 

pot fi mai mari decât judeţul, prin vot obligator, egal, direct şi secret, un număr de senatori." 
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69
1
 ,108 alin. (3)

2
 . Egalitatea votului presupune excluderea votului plural şi a votului multiplu; 

e) obligaţia românilor de a face parte din unul dintre elementele puterii armate, fără discriminări 

pe criterii de origine etnică, de limbă sau de religie, înscris în art. 119 alin. (1).
4
 

§4. Constituţia României din 1938
5
 

Din analiza conţinutului normativ al Constituţiei rezultă că aceasta include trei norme de 

referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea, consacrate în mod explicit în 

cuprinsul următoarelor articole: art. 4, art. 5 şi art. 6. Ceea ce surprinde în redactarea textului 

Constituţiei din 1938 comparativ cu celelalte constituţii anterioare este înscrierea articolelor 

menţionate mai sus în cuprinsul Capitolului 1 din Titlul II intitulat „Despre datoriile românilor”.  

Astfel, în art. 4 se stabilesc trei îndatoriri fundamentale pentru toţi românii, fără deosebire de 

origine etnică şi credinţă religioasă, care vizează Statul român.
6
 

După părerea noastră, adoptarea acestei soluţii de tehnică legislativă a fost consecinţa faptului 

că elaborarea şi intrarea în vigoare a Constituţiei a avut loc în condiţiile unei pronunţate instabilităţi 

politice interne şi a unei conjuncturi internaţionale dominate de spectrul războiului.  

Prin normele sale, Constituţia limitează individualismul, dând prioritate socialului şi 

concentrează puterile Statului în mâna regelui. Guvernul este numit şi revocat de rege, nefiind 

responsabil faţă de Parlament.  

Constituţia proclamă egalitatea în faţa legii fără deosebiri bazate pe origine etnică şi credinţe 

religioase
7
 [art. 5, alin. (1)].  

Egalitatea în faţa legii impune egalitatea privind admisibilitatea în funcţiile publice. De 

asemenea, art. 27 
8
al Constituţiei înţelege să protejeze elementul naţional şi să menţină caracterul de 

stat naţional rezervând funcţiile şi demnităţile publice, civile şi militare numai pentru naţionali. Există 

totuşi cazuri când Statul trebuie să numească şi străini în funcţiile publice. Aceştia pot fi numiţi în 

funcţii publice în condiţiile stabilite de lege.  

                                            
1 Ibidem. p. 72 art 69: „Membrii aleşi în comisiile judeţene şi membrii aleşi în consiliile comunale urbane şi rurale, întruniţi 

într-un singur colegiu, aleg, prin vot obligator, egal, direct şi secret, câte un senator de fiecare judeţ." 
2 Ibidem. p. 79 art. 108 alin. (3): „Membrii consiliilor judeţene şi consiliilor comunale sunt aleşi de către cetăţenii români prin 

votul universal egal. direct, secret, obligatoriu şi cu reprezentarea minorităţii, după formele prevăzute de lege. La aceştia se vor putea 

adăuga prin lege şi membri de drept şi membri cooptaţi. Intre membrii cooptaţi pot fi şi femei majore." 
4 Vezi textul articolului în loan Muraru, Gheorghe Iancu, ed. cit., p. 81 art. 119 alin. (1): „Tot românul, fără deosebire de origine 

etnică, de limbă sau de religie, fac parte din unul dintre elementele puterii armate, conform legilor speciale." 
5 Ibidem, Vezi textul Constituţiei, pp. 89-107. 
6 Ibidem, pp. 89-90, art. 4: „Toţi românii fără deosebire de origine etnică şi credinţă religioasă sunt datori: a) a socoti Patria 

drept cel mai de seamă temei al rostului lor în viaţă, a se jertfi pentru apărarea integrităţii, independenţei şi demnităţii ei: b) a contribui 

prin munca lor la înălţarea ei morală şi propăşirea ei economică: c) a îndeplini cu credinţă sarcinile obşteşti ce li se impun prin legi şi a 

contribui de bună voie la îndeplinirea sarcinilor publice., fără de care fiinţa statului nu poate vieţui." 
7 Ibidem, p. 90. art. 5 alin. ( 1 ) :  „Toţi cetăţenii români, fără deosebire de origine etnică şi credinţă religioasă sunt egali înaintea 

legii, daturândn-i respect şi supunere." 
8 Ibidem. p. 93 art. 27: „Numai cetăţenii români sunt admisibili în funcţiile şi demnităţile publice, civile şi militare, ţinându-se 

seamă de caracterul majoritar şi creator de stat al naţiunii române. Supuşii străini nu pot ocupa atari funcţiuni, decât în cazurile 

statornicite prin legi". 

 



 

 

Tot ca o consecinţă a egalităţii în faţa legii, Constituţia, în art. 6
1
 desfiinţează deosebirile de 

clasă şi privilegiile în stabilirea impozitelor. Prin aceasta se consacră egalitatea în faţa impozitelor şi a 

sarcinilor publice. 

Prin acelaşi text constituţional coroborat cu art. 81 se stabilesc unele excepţii privind 

micşorările şi măririle de impozite, precum şi înfiinţarea monopolurilor în folosul statului, cu 

precizarea că aceste excepţii vor fi reglementate prin lege.
2
 

Constituţia din 1938 recunoştea femeilor drepturi politice: ele erau însă numai alegătoare
3
 

pentru Adunarea Deputaţilor, neputând să fie şi alese (conform art. 61 alin. (3) din Constituţie şi art. 4 

din Legea electorală din 9 mai 1939). Pentru Senat femeile erau şi alegători, şi aleşi
4
[conform art. 63 

alin. (1) din Constituţie], Legea administrativă din 13 august 1938 stabileşte în art. 113 egalitatea 

deplină a femeilor şi bărbaţilor în ceea ce priveşte alegerile pentru consiliile judeţene şi comunale. 

În ceea ce priveşte nediscriminarea, Constituţia stabileşte următoarele criterii de 

nediscriminare: originea etnică, credinţele religioase şi clasa socială. Constituţia nu stabileşte alte 

egalităţi particulare. 

§5. Constituţia României din 1948
5
 

Din analiza conţinutului normativ al Constituţiei rezultă că în cuprinsul acesteia sunt înscrise 

şapte norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea. Aceste norme 

de referinţă fac obiectul art. 3 alin. (2). art. 16. art. 18 alin. (1), art. 21. art. 26 alin. (3), art. 77. art. 93. 

O primă normă de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea este 

înscrisă în cuprinsul art. 16 care proclamă „egalitatea în faţa legii a tuturor cetăţenilor fără deosebire 

de sex, naţionalitate, rasă, religie sau grad de cultură”.
6
 

Aşezarea sa în cadrul Titlului II din Constituţie intitulat „Drepturile şi îndatoririle fundamentale 

ale cetăţenilor" ne determină să afirmăm că acesta este izvorul de drept al principiului egalităţii şi 

nediscriminării. 

Abordarea problematicii egalităţii în drepturi şi a nediscriminării de către Constituţiile 

române din anii 1948, 1952 şi 1965 are la bază teoria potrivit căreia „egalitatea în drepturi poate fi 

                                            
1 Ibidem. p. 90. art. 6: „Nu se admite în Statul român nicio deosebire de clasă socială. Privilegiile în aşezarea dărilor sunt oprite. 

Micşorările şi măririle de impozite nu pot fi decât generale şi statornicite prin legi". 
2 Ibidem. p. 103. art. 81: „Nu se pot înfiinţa monopoluri decât prin lege şi numai în folosul Statului, judeţelor şi comunelor. 
3 Ibidem. p. 99 art. 61 alin. (3): „Legea electorală va fixa circumscripţiunile şi va statornici după normele mai sus impuse, 

condiţiile cerute pentru a fi alegător, pentru bărbaţi şi femei incapacităţile, decăderile, incompalibilităţile, procedura votării şi garanţiile 

libertăţii alegerilor, precum şi numărul deputaţilor." 
4 Vezi textul articolului în loan Muraru, Gheorghe lancu, ed. cit., p. 100. art. 63 alin. ( 1 ) :  „Senatul se compune din senatori 

numiţi de Rege, din senatori de drept şi din senatori aleşi cu vot obligator, secret şi exprimat prin scrutin uninominal de membrii 

corpurilor constituite în Stat, în numărul şi condiţiunile, pentru alegătorii şi eligibilii, bărbaţi şi femei, ce se vor stabili prin legea 

electorală". 
5 Ibidem. Vezi textul Constituţiei, pp. 113-129. 
6 Ibidem. p. 115. art. 16: „Toţi cetăţenii Republicii Populare Române, fără deosebire de sex, naţionalitate, rasă, religie sau grad 

de cultură, sunt egali în faţa legii. 
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pe deplin realizată numai ca rezultat al egalităţii poziţiei faţă de mijloacele de producţie”.
1
 

Constituţia preia astfel o veche tradiţie românească privind reglementarea egalităţii, aceea de 

„egalitate în faţa legii". 

În cuprinsul art. 16 sunt stabilite următoarele criterii de nediscriminare: sexul, naţionalitatea, 

rasa, religia sau gradul de cultură. 

Reţinem că este înscris pentru prima dată în constituţiile române criteriul de nediscriminare 

fondat pe gradul de cultură. 

Celelalte şase norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea 

reprezintă dezvoltarea principiului egalităţii în cuprinsul celorlalte articole enumerate mai sus şi 

reprezintă egalităţi particulare. Acestea sunt următoarele:  

1. egalitatea votului pentru alegerea organelor reprezentative înscrisă în art. 3 alin. (2).
2
 

2. egalitatea drepturilor electorale, art. 18
3
din Constituţie. Constituţia consacră dreptul de a 

alege şi de a fi ales în toate organele statului pentru toţi cetăţenii, fără deosebire de sex, naţionalitate, 

rasă, religie, grad de cultură, profesiune. Aceleaşi drepturi sunt garantate militarilor, magistraţilor 

şi funcţionarilor publici. 

3. egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii este înscrisă în art. 21 alin. (1)
4
 din 

Constituţie. Egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii este garantată în toate domeniile vieţii de stat. 

economie, social, cultural, politic şi de drept privat.  

4. dreptul de salarizare egală, pentru muncă egală, a femeii şi bărbatului înscris în art. 21 

alin. (2).
5
 

5. egalitatea în îndatoriri a părinţilor faţă de copiii născuţi în afara căsătoriei şi faţă de 

copiii născuţi în căsătorie, înscris, în art. 26 alin. (3):
6
 

6. aplicarea egală a legilor de către judecători faţă de toţi cetăţenii (art. 93).
7
 

Trebuie să reţinem că este pentru prima dată când într-un text constituţional românesc se face 

precizarea că o componentă a „egalităţii în faţa legii" o reprezintă „egala aplicare a legii". 

§6. Constituţia României din 1952
1
 

Constituţia României din anul 1952 conţine norme de referinţă privind egalitatea în drepturi şi 

                                            
1 N. Prisca, op. cit., p. 243. 
2 Vezi textul articolului în loan Muraru, Gheorghe lancu, ed. cit., p. 113. art. 3 alin. (2): „Poporul îşi exercită puterea prin 

organele sale reprezentative, alese prin vot universal, egal, direct şi secret." 
3 Ibidem. p. 115. art. 18: „To ţ i  cetăţenii, fără deosebire de sex, naţionalitate, rasă, religie, grad de cultură, profesiune, inclusiv 

militarii, magistraţii şi funcţionarii publici, au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în toate organele statului". 
4 Ibidem. p. 115. art. 21. alin. ( 1 ) :  Femeia are drepturi egale cu bărbatul în toate domeniile vieţii de stat, economie, social, 

cultural, politici de drept privat. 
5 Ibidem. p. 115 art. 21 alin. (2): „La muncă egală femeia are drept de salarizare egală cu bărbatul." 
6 Ibidem. p. 116 art. 26 alin. (3): „Părinţii au aceleaşi îndatoriri faţă de copiii născuţi în afara căsătoriei, ca şi pentru cei născuţi 

în căsătorie". 
7 Vezi textul articolului în loan Muram, Gheorghe lancu. ed. cit., p. 127, art. 93: „Judecătorii de orice grad se supun în 

exercitarea atribuţiilor numai legii şi aplică legile egal faţă de toţi cetăţenii." 
1 Ibidem, Vezi textul Constituţiei, pp. 133-151. 



 

 

nediscriminarea în cuprinsul a cinci articole dintr-un total de 105. Acestea sunt: art. 81, art. 83 alin. 

(1) şi alin. (2), din cuprinsul Capitolului VII, intitulat „Drepturile şi datoriile fundamentale ale 

cetăţenilor”, art. 93, art. 94 alin. (1) şi art. 95 din cuprinsul Capitolului VIII intitulat „Sistemul 

electoral". 

În art. 81 alin. (1) este asigurată deplina egalitate de drepturi a cetăţenilor, fără deosebire de 

naţionalitate sau rasă, în toate domeniile vieţii economice, politice şi culturale. Din redactarea 

textului rezultă legătura strânsă care există între egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi 

nediscriminare. Textul menţionat conţine numai două criterii de nediscriminare respectiv rasa şi 

naţionalitatea. 
2
 

O altă normă de referinţă privind egalitatea de drepturi se regăseşte în cuprinsul art. 83 alin. (1). 

Acesta stabileşte egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul, în toate domeniile vieţii economice, 

politice, de stat şi culturale
3
.  

Considerăm că reglementarea distinctă a egalităţii în drepturi a femeii cu bărbatul se datorează 

faptului că se extinde numărul domeniilor de aplicabilitate, respectiv cu „domeniul vieţii de stat”. 

Aceasta motivează şi de ce în cuprinsul art. 96 se reglementează în mod distinct dreptul femeilor de a 

alege şi de a fi alese în Marea Adunare Naţională şi în Sfaturile Populare la fel cu bărbaţii.
4
 

O caracteristică a normei constituţionale cuprinse în art. 81 alin. (2) este aceea a existenţei 

sancţiunii în structura sa logico-formală. Astfel, orice îngrădire directă sau indirectă a drepturilor 

cetăţenilor sau stabilirea de privilegii directe sau indirecte pe baza rasei sau naţionalităţii cărora le 

aparţin cetăţenii este pedepsită de lege. 

Alte norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea le 

reprezintă egalităţile particulare care sunt o dezvoltare a principiului egalităţii cuprins în art. 81 

alin. (1). Acestea sunt următoarele: 

a) egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul la muncă, salariu, odihnă, asigurare socială şi 

învăţământ [art. 83 alin. (2)];
5
 

b) egalitatea deplină în drepturi a minorităţilor naţionale cu poporul român;
1
 

c) egalitatea votului pentru alegerile de deputaţi pentru Marea Adunare Naţională şi pentru 

                                            
2 Ibidem, p. 147. art. 81 alin. ( 1 ) :  „Oamenilor muncii, cetăţeni ai Republicii Populare Române fără deosebire de naţionalitate 

sau rasă le este asigurată deplina egalitate de drepturi în toate domeniile vieţii economice, politice şi culturale. Alin. (2): „Orice fel de 

îngrădire directă sau indirectă a drepturilor oamenilor muncii, cetăţeni ai Republicii Populare Române, stabilirea de privilegii directe 

sau indirecte pe temeiul rasei sau al naţionalităţii cărora le aparţin cetăţenii, orice manifestare de şovinism, ură de rasă. ură naţională sau 

propagandă naţionalistă şovină este pedepsită de lege." 
3 Ibidem. p. 147 art. 83 alin. ( 1 ) :  „Femeia în Republica Populară Română are drepturi egale cu ale bărbaţilor în toate domeniile 

vieţii economice, politice, de stat şi culturale." 
4 Ibidem. p. 150. art. 96: „Femeile au dreptul de a alege şi de a fi alese în marea Adunare Naţională şi în Staturile Populare la fel 

cu bărbaţii." 
5 Ibidem. p. 147, art. 83(2): „Femeia are drepturi egale cu ale bărbatului la muncă, salariu, odihnă, asigurare socială şi 

învăţământ”. 
1 Ibidem. p. 134 Capitol introductiv: „Minorităţile naţionale din Republica Populară Română se bucură de deplină egalitate în 

drepturi cu poporul român". 
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Sfaturile Populare (art. 93)
2
 

Analizând conţinutul normativ al capitolului introductiv şi al articolelor 81 şi 82
3
 din 

Constituţie, constatăm o neuniformitate terminologică a reglementărilor. Astfel, art. 81 stabileşte o 

interdicţie a discriminărilor fondate pe criteriul „naţionalităţii”, pe când art. 82 stabileşte drepturile 

de care se bucură „minorităţile naţionale" în România. Coroborând cele trei texte, se constată că 

prin noţiunea de „naţionalitate" folosită de articolul 81 trebuie înţeleasă „apartenenţa unei persoane la 

o anumită „minoritate naţională". 

O normă de referinţă privind nediscriminarea este înscrisă în cuprinsul art. 94 care stabileşte 

că „cetăţenii care au îndeplinit vârsta de 18 ani şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a fi 

alegător au dreptul de a lua parte la alegerea deputaţilor fără deosebire de rasă sau naţionalitate, 

sex,religie, grad de cultură, profesiune sau durata domicilierii”.
4
 

Se constată că în acest articol. în comparaţie cu art. 81 alin. (1), se introduc suplimentar încă 

cinci criterii constituţionale de nediscriminare prin care se garantează exercitarea dreptului de a alege 

deputaţii. Acestea sunt: sex, religie, grad de cultură, profesiune şi durata domicilierii. 

O ultimă normă de referinţă privind egalitatea este identificată în cuprinsul art. 95. care 

garantează cetăţenilor participarea la alegeri în condiţii egale, fiecare cetăţean având dreptul la un 

singur vot.
5
 

§7. Constituţia României din 1965
6
 

Analizând conţinutul normativ al Constituţiei din 1965 am identificat patru articole care 

cuprind norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea. Acestea 

sunt: art. 17, art. 18 alin. (1), art. 23 şi art. 25. cuprinse toate în Titlul II „Drepturile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetăţenilor". 

Art. 17 alin. (1) este principalul izvor de drept care proclamă „egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex sau religie în toate domeniile vieţii 

economice, politice, juridice, sociale şi culturale".
1
 

                                            
2 Ibidem, p. 149. art. 93: „Alegerile de deputaţi pentru Marea Adunare Naţională şi pentru Sfaturile Populare se fac prin vot 

universal, egal, direct şi secret." 
3 Ibidem. p. 147. art 82: „În Republica Populară Română se asigură minorităţilor naţionale folosirea liberă a limbii materne, 

învăţământul de toate gradele în limba maternă, cărţi, ziare şi teatre în limba maternă..." 
4 Vezi textul articolului în Ioan Muraru, Gheorghe lancu. ed. cit., p. 149. art. 94: „Alegerile de deputaţi se fac prin vot universal. 

Toţi oamenii muncii, cetăţeni ai Republicii Populare Române, care au împlinit vârsta de 18 ani, fără deosebire de rasă sau naţionalitate, 

sex, religie, grad de cultură, profesiune sau durata domicilierii, au dreptul de a lua parte la alegerea deputaţilor, cu excepţia alienaţilor, 

a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească la pierderea dreptului electoral şi a celor declaraţi nedemni prin lege." 
5 Ibidem. p. 150. Art. 95: „Alegerile de deputaţi se fac prin vot egal. Toţi oamenii muncii, cetăţeni ai Republicii Populare 

Române, iau parte la alegeri în condiţii egale şi fiecare are dreptul la un singur vot." 
6 Vezi textul Constituţiei în loan Muraru. Gheorghe lancu. Constituţiile Romane, ed. cit., pp. 157-170. 
1 Ibidem. p. 160, art. 17: „Cetăţenii Republicii Socialiste România, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex sau religie, sunt 

egali în drepturi în toate domeniile vieţii economice, politice, juridice, sociale şi culturale.  

- Statul garantează egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Nicio îngrădire a acestor drepturi şi nicio deosebire în exercitarea lor 

pe temeiul naţionalităţii, rasei, sexului sau religiei nu sunt îngăduite. 



 

 

Din textul enunţat mai sus se constată că, în comparaţie cu Constituţia României din 1952, 

Constituţia României din 1965 extinde paleta criteriilor de nediscriminare de la două la patru. Această 

extindere cuprinde sexul şi religia. În cuprinsul art. 17 alin. (2). Constituţia stabileşte obligaţia pentru 

stat de a garanta egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea, în folosinţa şi exercitarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate în Constituţie. 

Aceste garanţii sunt materializate în art. 17 alin. (2), teza ultimă şi în art. 17 alin. (3) care 

stabilesc interzicerea şi pedepsirea oricărei îngrădiri aduse acestor drepturi pe temeiul naţionalităţii, 

sexului, rasei sau religiei, precum şi orice manifestare având ca scop propaganda naţionalist şovină, 

aţâţarea urii de rasă sau naţionale. 

A doua normă de referinţă se află înscrisă în conţinutul art. 18 alin. (1) care garantează tuturor 

cetăţenilor, în exercitarea dreptului la muncă, retribuţie egală la muncă egală, în domeniile 

economic, administrativ, social şi cultural.
2
 

A treia normă de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor este înscrisă în cuprinsul 

art. 23 care consacră „egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul“. 
3
  

A patra normă de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor este înscrisă în cuprinsul 

art. 25 alin. (1) şi (2) care garantează tuturor cetăţenilor egalitatea votului în exercitarea drepturilor 

electorale, respectiv dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales în organele reprezentative ale statului.
4
 

Referitor la dezvoltarea dispoziţiilor art. 17 în cuprinsul art. 22
5
 şi art. 23. opiniile unor autori 

de drept constituţional sunt nuanţate astfel: într-o opinie
6
 se consideră că „în dezvoltarea art. 17 alte 

două texte constituţionale garantează egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi anume art. 22 şi 23”. 

 

                                                                                                                                                                    
- Orice manifestare având ca scop stabilirea unor asemenea îngrădiri, propaganda naţionalist-şovină, aţâţarea urii de rasă sau 

naţionalitate, sunt pedepsite prin lege.” 
2 Ibidem. p. 160, art. 18 alin. (1): „În Republica Socialistă România, cetăţenii au dreptul la muncă. Fiecărui cetăţean i se asigură 

posibilitatea de a desfăşura, potrivit pregătirii sale, o activitate în domeniul economic, administrativ, social sau cultural, remunerată 

după cantitatea şi calitatea ei. La muncă egală retribuţia este egală". 
3 Ibidem. p. 161, art. 23: „În Republica Socialistă România, femeia are drepturi egale cu bărbatul". 
4 Vezi textul Constituţiei în loan Muram. Gheorghe lancu. Constituţiile Române, ed. cit., p. 161. art. 25: „Cetăţenii Republicii 

Socialiste România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în marea Adunare Naţională şi în consiliile populare. Votul este universal, egal, 

direct şi secret.“ 
5 Ibidem, p. 161. art. 22: „În Republica Socialistă România, naţionalităţilor conlocuitoare li se asigură folosirea liberă a limbii 

materne, precum şi cărţi, ziare, reviste, teatre, învăţământul de toate gradele în limba proprie, în unităţile administrativ-teriioriale 

locuite şi de populaţie de altă naţionalitate decât cea română, toate organele şi instituţiile folosesc oral şi scris şi limba naţionalităţii 

respective şi fac numiri de funcţionari din rândul acesteia sau a altor cetăţeni care cunosc limba şi felul de trai al populaţiei locale." 
6 loan Muraru. Drept Constituţional. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti. 1987. p. 222. 
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Într-o altă opinie
1
 se consideră că „în alte două texte. Constituţia revine asupra egalităţii în 

drepturi, fie prin stabilirea unor garanţii speciale, fie prin accentuarea egalităţii în drepturi. Este vorba de 

art. 22 care prevede garanţii speciale pentru asigurarea egalităţii în drepturi pentru cetăţenii din rândul 

naţionalităţilor conlocuitoare şi de art. 23 subliniază în mod deosebit egalitatea în drepturi a femeii cu 

bărbatul". 

§8. Constituţia României din 1991
2
 

Constituţia României din 1991 a fost adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 

noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 

1991. 

Textul Constituţiei cuprinde un număr de nouă norme de referinţă privind egalitatea în drepturi 

a cetăţenilor şi nediscriminarea înscrise în conţinutul normativ al următoarelor articole: art. 4 alin. (2), 

art. 6 alin.(2), art. 16 alin. (1), (2) şi (3), art. 38 alin. (4), art. 41 alin. (2), art. 44 alin. (1) şi (3), art. 53 

alin. (2), art. 59 alin. (1) şi art. 81 alin. (1). 

 

1. Art. 4
3
 din Constituţie 

Unitatea poporului român constituie fundamentul social al statului. Ideea de „unitate" trebuie 

corelată cu ideea de „solidaritate" adică de legătură între toţi membrii colectivităţii, mai presus de 

deosebirile inerente pe care le implică o societate pluralistă.
4
 Premisa unităţii o constituie egalitatea 

cetăţenilor. Egalitatea cetăţenilor nu este înţeleasă în sensul uniformizării acestora, ci prin 

înlăturarea „oricărei forme de discriminare, de privilegiere, de ierarhizare valorică apriorică”.
5
 

Din istoricul înscrierii în Constituţie a acestui articol reţinem următoarele. În Tezele proiectului 

de Constituţie, Titlul I. „Principii fundamentale", textul punctului 7 alin. (1) a avut următoarea 

redactare: „Statul are ca fundament unitatea poporului român, patria comună şi indivizibilă a 

cetăţenilor săi, tară deosebire de rasă, de origine etnică, de limbă de religie, de sex, de opinie şi de 

apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
6
 Se constată că în redactarea iniţială textul 

punctului 7 alin. (1) conţinea numai nouă criterii de nediscriminare. În cadrul dezbaterilor Tezelor 

proiectului de Constituţie au fost propuse amendamentele următoare. Hajdu Gabor a propus intro-

ducerea în textul menţionat şi interzicerea deosebirilor pe criteriul „naţionalitate". În motivarea 

propunerii face trimitere la art. 14 din Convenţia europeană a drepturilor omului, la art. 26 din Pactul 

                                            
1 Nistor Prisca, op. cit., p. 244. 
2 Vezi textul Constituţiei în loan Muraru. Gheorghe lancu. ed. cit., pp. 185-234. 
3 Ibidem. p. 186, art. 4: „(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român. (2) România este patria comună şi indivizibilă a 

tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă 

politică, de avere sau de origine socială.” 
4 Mihai Constantinescu, loan Muram, Ion Deleanu, Florin Vasilescu, Antonie Iorgovan, loan Vida. Constituţia Romaniei 

comentată și adnotată. Regia Autonomă „Monitorul Oficial''. Bucureşti, 1992. p. 20. 
5 Ibidem. p. 20. 
6 Geneza Constituţiei Romaniei 1991, Lucrările Adunării Constituante. Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. 1998. p, 61 
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internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Actul final de la Helsinki din anul 1975, 

Documentul de la Copenhaga şi Carta de la Paris pentru o nouă Europă.
1
 

De asemenea, Hosszu Zoltan face o propunere identică cu cea de mai sus. 

Comisia de redactare a proiectului de Constituţie a admis propunerile, iar Adunarea 

Constituantă le-a aprobat. 

Textul articolului 4 alin. (2) conţine 10 criterii de nediscriminare, prin care se garantează 

egalitatea strictă între cetăţeni. 

2. Art. 6
2
 din Constituţie 

În cuprinsul acestui articol,  Constituţia României a receptat dispoziţiile documentelor 

europene şi a celor elaborate sub egida O.N.U. privind protecţia minorităţilor. În acest sens, 

Constituţia României consacră şi garantează minorităţilor naţionale dreptul la identitate. Pentru a 

nu degenera în privilegii, documentele internaţionale din domeniul protecţiei minorităţilor şi 

constituantul român au legat acest drept la identitate de principiul egalităţii şi nediscriminării în raport 

cu ceilalţi cetăţeni. 

Încă de la început trebuie să menţionăm receptarea aproape strictă în cuprinsul art. 6 alin. (2) a 

punctului 33 alin. (1) şi (2) din Documentul Reuniunii de la Copenhaga al Conferinţei privind 

Dimensiunea umană a C.S.C.E. din 29 iunie 1990.
3
 

De asemenea, se cuvine să menţionăm receptarea în cuprinsul art. 6 a dispoziţiilor art. 27
4
 din 

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi a dispoziţiilor din conţinutul Cartei de 

la Paris pentru o nouă Europă, referitoare la protecţia minorităţilor.
5
 Din istoricul înscrierii în 

Constituţie a acestui articol reţinem următoarele: Iniţial a fost înscris în Tezele proiectului de 

Constituţie din cuprinsul Titlului I, Principii fundamentale la punctul 7 alin. (2) şi (3) şi avea 

următorul conţinut: alin. (2)". El recunoaşte şi garantează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la 

exprimarea identităţii tuturor minorităţilor naţionale, în toate domeniile vieţii economice, politice, 

                                            
1 Geneza Constituţiei României 1991, Lucrurile Adunării Constituante'. Regia Autonomă „Monitorul Oficial", 1998, pp. 

74-75. 
2 Vezi textul articolului în loan Muraru. Gheorghe Iancu, op cit. p. 186, art. 6; 

( 1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la 

exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. 

                 (2) Măsurile de protecție luate pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținînd 

minorităților naționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscrimnare în raport cu ceilalți cetățeni români.” 
3 Vezi textul menționat în Institutul Român pentru Drepturile Oamului, Cadrul legislativ și instituțional pentru minoritățile 

naționale din Romînia, București 1994, pp. 143-144. pct. 33 alin. (1): „Statele participante vor proteja identitatea  etnică, culturală, 

lingvistică și religioasă a minorităților naționale pe teritoriul lor și vor crea condiţii de natură să promoveze această identitate. Alin. (2): 

„Asemenea măsuri vor trebui să fie conforme cu principiul egalităţii şi nediscrimrnării faţă de ceilalţi cetăţeni ai statului  respectiv 

participant la reuniune." 
4 Centre pour les droits de l' homme Geneve, Droits de /'homme. ed. cit., p. 28. art. 27: „În statele în care există minorităţi etnice, 

religioase sau lingvistice, persoanele aparţinând acestor minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de a avea în comun cu ceilalţi membri ai 

grupului lor, viaţa lor culturală, de a profesa şi practica propria lor religie sau de a folosi propria lor limbă." 
5 Institutul Român pentru Drepturile Omului, Cadrul legislativ şi instituţional pentru minorităţile naţionale din România, ed. 

cit., p. 147: „Reafirmăm profunda convingere că relaţiile amicale dintre popoarele noastre, precum şi pacea, dreptatea, stabilitatea şi 

democraţia reclamă protejarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţilor naţionale şi crearea condiţiilor pentru 

promovarea acestei identităţi". 
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culturale, religioase, juridice şi sociale. Orice discriminare este pedepsită prin lege [alin. (3)]. 

Măsurile de protecţie ale Statului român pentru păstrarea identităţii minorităţilor naţionale trebuie să 

fie conforme principiilor de egalitate şi nediscriminare în privinţa celorlalţi cetăţeni români".
1
 

Propunerea formulată de Borbely Ladislau ca art. 6 alin. (1) să aibă următorul cuprins: „Statul 

recunoaşte şi garantează dreptul la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii tuturor minorităţilor 

naţionale, în toate domeniile vieţii economice, politice, culturale, religioase, juridice şi sociale. Orice 

discriminare este pedepsită de lege" a fost respinsă de Comisia pentru redactare a proiectului 

Constituţiei României cu următoarea motivare: „În Documentul Reuniunii de la Copenhaga la art. 32 

alin. (2) se precizează: „Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul de a exprima, păstra 

şi dezvolta deplin identitatea lor etnică, culturală, lingvistică sau religioasă".  

Totodată, s-a consacrat egalitatea în drepturi, în toate celelalte domenii, la art. 4 alin. (2). În fine 

„identitatea economică" este artificială, iar „identitatea politică" se regăseşte în dreptul de 

asociere, inclusiv prin constituirea de partide politice. Este însă de observat că în cuprinsul 

amendamentului se vorbeşte despre un „drept colectiv" al minorităţii la identitate, drept care nu a 

fost consacrat în vreun document politic şi juridic internaţional.
2
 

De asemenea, propunerea formulată de Hosszu Zoltan privind adăugarea la art. 6 alin. (1) a 

propoziţiei: „Orice discriminare este pedepsită de lege" a fost respinsă de Comisie cu următoarea 

motivare: Comisia, potrivit punctului 3 din mandat, a avut obligaţia de a „elimina orice paralelisme 

şi repetări, astfel ca o problemă să fie reglementată pe cât posibil într-un singur loc", aşa cum 

este cazul în speţă. În art. 16 alin. (1) se precizează clar egalitatea în drepturi a cetăţenilor români 

„fără privilegii şi fără discriminări".
3
 

În final, Adunarea Constituantă a votat textul art. 6 alin. (1) şi (2) în forma actuală înscrisă în 

Constituţie. La motivarea Comisiei prin care se reţine că un „drept colectiv" al minorităţii la 

identitate nu a fost consacrat în vreun document politic şi juridic internaţional poate fi adăugat 

documentul „Comentariul general adoptat de către Comitetul O.N.U. pentru Drepturile Omului, în 

baza art. 40 alin. (4) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice" referitor la art. 

27 din Pact.
4
 

Comentariul adoptat, referitor la art. 27 din Pact. privind dreptul la identitate al persoanelor 

aparţinând minorităţilor, aduce, în esenţă, următoarele precizări de natură conceptuală prevalentă, pe 

plan mondial, în această materie: 

                                            
1 Geneza Constituţiei României 1991, ed. cit., p. 61. 
2 Geneza Constituţiei României 1991. ed. cit., p. 119. 
3 Idem. 
4 Comentariul general nr. 23/50 adoptai de către Comitetul O.N.U. pentru Drepturile Omului în baza art. 40 alin. (4) din Pactul 

Internaţional eu privire la drepturile civile şi politice referitor la ari. 27 din Pact, adoptat de Comitet la cea de-a 1314-a şedinţă a sa (a 

cineizecea sesiune), 6 aprilie 1994. punctul I: „Art. 27 din Pact prevede că. în acele state in care există minorităţi etnice, religioase sau 

lingvistice, persoanelor care aparţin acestor minorităţi nu le va li încălcat dreptul de a se bucura. în comun cu ceilalţi membri ai 

grupului, de propria lor cultură, de a profesa şi practica propria lor religie sau de a folosi propria lor limbă. Comitetul observă că acest 

articol stabileşte şi recunoaşte un drept care este conferit unor persoane aparţinând grupurilor minoritare şi care este distinct şi 

complementar în raport cu toate celelalte drepturi de care acestea se bucură în baza Pactului, la fel ca oricare altă persoană.” 
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a) reconfirmarea tezei potrivit căreia popoarele constituie unicul subiect îndrituit a 

exercita dreptul la autodeterminare; 

b) tratarea dreptului la identitate, pe care minoritarii îl pot exercita şi în comun cu ceilalţi 

membri ai grupului, ca drept individual; 

c) exercitarea drepturilor la care se referă art. 27 din Pact nu afectează suveranitatea şi 

integritatea teritorială a statelor părţi. 

Pentru studiul de faţă prezintă interes punctul 4 al Comentariului care are legături de conexitate 

cu art. 6 alin. (2) privind conformitatea măsurilor de protecţie cu principiile de egalitate şi 

nediseriminare în rapoit cu ceilalţi cetăţeni români. În Comentariu se menţionează că Pactul face, de 

asemenea, distincţie între drepturile protejate în baza art. 27 şi garanţiile prevăzute de art. 2 alin. (1) şi 

art. 26. Posibilitatea prevăzută de art. 2 alin. (2) de a se bucura de drepturile prevăzute de Pact, fără 

nicio discriminare, priveşte toţi indivizii de pe teritoriul statului sau aflaţi sub jurisdicţia acestuia, 

indiferent că aceste persoane aparţin sau nu unei minorităţi. De asemenea, un drept distinct este 

prevăzut de art. 26, şi anume egalitatea în faţa legii, dreptul la o protecţie egală a legii şi 

nediscriminarea în privinţa drepturilor conferite şi a obligaţiilor impuse de state. Acesta guvernează 

exerciţiul tuturor drepturilor, fie că sunt sau nu protejate prin Pact, drepturi pe care statul parte le 

recunoaşte prin lege indivizilor aflaţi pe teritoriul său, sub jurisdicţia sa, indiferent că aceştia aparţin 

sau nu unei minorităţi din cele prevăzute de art. 27. 

3. Art. 16
1
 din Constituţie 

După o perioadă de discontinuitate introdusă de Constituţiile Române din anii 1952 şi 1965, 

Constituţia României din 1991 reia o veche tradiţie românească a înscrierii în Constituţie a egalităţii 

în drepturi şi a nediscriminârii sub forma „egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice fără 

privilegii şi fără discriminări". Egalitatea în drepturi este „prin ea însăşi o egalitate de şanse pe 

care Constituţia o acordă tuturor cetăţenilor. Acesta este şi sensul alin. (I) din art. 16. care 

garantează egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări".
2
 

Din istoricul înscrierii în Constituţie a alin. (1) din art. 16 reţinem că iniţial, în Tezele proiectului de 

Constituţie, punctul 2 din cuprinsul Titlului II, intitulat „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetăţenilor", capitolul I „Dispoziţii comune" avea următorul conţinut: „Cetăţenii 

sunt egali în faţa legii şi a justiţiei, fără privilegii şi fără niciun fel de discriminări privind rasa, 

originea etnică, limba, religia, sexul, opinia şi apartenenţa politică, averea sau originea 

socială".
3
 

                                            
1 Vezi textul articolului în loan Muram, Gheorghe lancu. Constituțiile Romane, ed. cit., p. 188 art. 16 alin. (1): „Cetăţenii sunt 

egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări": alin. (2): „Nimeni nu este mai presus de lege": alin. (3): 

„Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi 

domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi“. 
2 Vezi Constiituţia României comentată şi adnotată, ed. cit., p. 39. 
3 Geneza Constituţiei României 1991. ed. cit., p. 191. 



 

 

 

În cadrul dezbaterilor asupra Tezelor - Titlul II, Kozsokar Gabor propune şi introducerea 

criteriului de „naţionalitate", motivând în esenţă că criteriul „origine etnică" are un caracter obiectiv, 

pe când criteriul „naţionalitate" are un caracter de opţiune, de conştiinţă.
1
 

Tot în cadrul dezbaterilor, Marian Enache propune ca în cadrul formulării „Cetăţenii sunt egali 

în faţa legii şi a justiţiei" să se înlocuiască cuvintele „a justiţiei", cu sintagma „autorităţilor 

publice”
2
. Propunerea a fost aprobată de Adunarea Constituantă. 

În urma analizei propunerilor formulate, Comisia de redactare a proiectului de Constituţie a 

reţinut următoarea redactare a art. 16 alin. (1): „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 

fără privilegii şi fără discriminări”, care a fost înscrisă în Titlul II. Capitolul I, intitulat „Dispoziţii 

comune” al proiectului de Constituţie. Propunerea Comisiei a fost adoptată în această formulare de 

Adunarea Constituantă. 

Referitor la alin. (2) al art. 16, potrivit căruia „nimeni nu este mai presus de lege", 

considerăm că suntem în prezenţa unui text constituţional care putea lipsi din conţinutul normativ al 

Constituţiei. Acest text a fost introdus de Adunarea Constituantă „în ideea de a întări principiul 

egalităţii în drepturi şi ca un ecou firesc al prevederilor Cartei de la Paris (1990) relative la 

statul de drept ”
3
. Este adevărat că formularea .„nimeni nu este mai presus de lege" este înscrisă în 

subcapitolul „Drepturile omului, democraţie şi stat de drept", dar este cuprinsă în paragraful despre 

democraţie, în care se menţionează obligaţia pentru autorităţile publice de a se conforma legii şi 

exercitării imparţiale a justiţiei. încheind cu precizarea că „nimeni nu este mai presus de lege". 
4
 Se 

constată că la acest paragraf nu se vorbeşte despre egalitatea în drepturi a cetăţenilor, ci numai 

despre democraţie şi statul de drept, care consacră principiul domniei legii precizând că şi autorităţile 

trebuie să se supună legii. 

Unii autori
5
, referindu-se la alin. (2) al art. 16 menţionează că o asemenea prevedere are 

raţiunea de a evita producerea unor situaţii abuzive de genul celor existente în trecut, când o serie 

de persoane, datorită funcţiilor pe care le deţineau, nu se mai considerau obligate să respecte legile 

statului. 

Din istoricul înscrierii in Constituţie a alineatului menţionat mai sus reţinem că textul acesta nu 

a fost înscris nici în Tezele proiectului de Constituţie, nici în Proiectul de Constituţie. Titlul II 

„Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale". Capitolul I „Dispoziţii comune". 

Alin. (2) al art. 16 a fost propus de Petre Ninosu, atât în cadrul dezbaterilor asupra Tezelor 

                                            
1 Ibidem. p. 199. 
2 Ibidem, p. 201: „În motivarea propunerii se susţin următoarele: formularea tezelor este restrictivă şi nu exprimă în mod deplin 

principiul egalităţii cetăţenilor în faţa sferei mai largi a organelor statului şi nu numai a organelor de justiţie." 
3 Constituția României, comentată și adoptată, ed, cit., p.39. 
4 Carta de la Paris pentru o nouă Europă, Paris, 1990, p.2: „Democrația, prin caracterul ei reprezentativ și puralist implică 

responsabilitate față de electorat, obligația pentru autoritățile publice, de a se conforma legii și exerctării imparțiale a judtiției. Nimeni 

nu este mai presus de lege”. 
5 Dan Ciobanu, Victor Duculescu, Drept Constituțional Român, Editura Hyperion XXI, București, 1993. P.82. 
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proiectului de Constituţie
1
, cât şi în cadrul dezbaterilor asupra Proiectului de Constituţie

2
.  

Autorul propunerii susţine că formula „nimeni nu este mai presus de lege nu este o formulă 

originală, este vorba de art. 1 alin. (4) din Capitolul I al Cartei de la Paris, pentru o nouă Europă.   

Comisia de redactare a Proiectului de Constituţie a respins propunerea formulată atât în Tezele 

proiectului de Constituţie, cât şi în Proiectul Constituţiei României, Ioan Muram, membru al 

Comisiei, a motivat în cadrul dezbaterilor Proiectului de Constituţie respingerea propunerii astfel: 

„Articolul 16 se referă la egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii. Asta înseamnă că cetăţenii 

sunt ei între ei egali în faţa legii în faţa legii nu există cetăţean care să fie privilegiat sau cetăţean care 

să nu se bucure de privilegii. Nu există discriminare. Atunci când explicăm egalitatea în faţa justiţiei 

şi a legii, dacă o explicăm, sigur că se pot trage mai multe concluzii: „nimeni nu este mai presus de 

lege", dar ar trebui să scriem că „nimeni nu este mai prejos de lege". Ori, aceste lucruri nu sunt de 

ţinuta unei Constituţii.
3
  

Alineatul (3) al art. 16 proclamă că „funcţiile şi demnităţile publice, civile şi militare pot fi 

ocupate de persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară". 

Egalitatea în faţa legii impune egalitatea privind admisibilitatea în funcţiile şi demnităţile 

publice civile şi militare. Este o regulă de veche tradiţie înscrisă în Constituţiile române, având în 

vedere că una dintre trăsăturile constituţionale ale Statului român este aceea de „stat naţional".  

Dacă în unele Constituţii anterioare se prevedea în mod explicit că „străinii nu pot fi admişi în 

funcţiile publice decât iu cazuri excepţionale, şi anume stabilite de legi". Constituţia României din 

1991 nu mai receptează o asemenea prevedere. In tăcerea Constituţiei şi având în vedere că în 

domeniul dreptului public nu se aplică regula „ceea ce nu este interzis înseamnă că este permis”, 

considerăm că străinii, nici cel puţin în mod excepţional nu pot ocupa funcţii publice civile şi 

militare. 

Având în vedere criteriul sferei de cuprindere, rezultă că această regulă stabilită de art. 16 alin. 

(3) se aplică nu numai domeniului drepturilor şi libertăţilor fundamentale, ei şi autorităţilor publice. 

Este deci o dispoziţie comună care, prin conţinutul său, excede titlul II. Demnitatea publică „este prin 

excelenţă o categorie a dreptului constituţional”
4
, pe când funcţia publică este o categorie a dreptului 

administrativ. 

Legea nr. 154/1998, defineşte funcţia de demnitate publică ca acea funcţie publică care se 

                                            
1 Geneza Constituţiei României 1991. ed. cit., p. 206. 
2 Ibidem. pp 336-337. Autorul mai argumentează în continuare: „Nimeni nu este mai presus de lege, este un factor comun şi 

pentru cetăţean şi pentru autoritatea publică. Noutatea acestei Constituţii constă în apărarea cetăţeanului, legea îşi propune în primul 

rînd să-l apere pe cetățean, că autoritatea  este intotdeauna  protejată  și este o obligație comună, nimeni nu este mai presus de lege, atât 

pentru cetățean, cât și pentru autoritatea publică.” 
3  Ibidem. pp. 336.Autorul continuă : Într-adevăr, Carta de la Paris vorbește și folosește acest principiu, în context însă, orice 

document trebuie interpretat sistematic. Carta de la Paris vorbește despre acest lucru, fără a vorbi de egaliatea în drepturi a cetățenilor. 

Și acolo unde vorbește de statul de drept, despre democrație și stat de drept și după ce arată că autoritățile trebuie să respecte legile, în 

continuare se arată  că nimeni nu este mai presus de lege.” Carta de la Paris, în textul pe care l-a invocat, se referă la autoritățile publice, 

în idee statului de drept. Pentru că „autoritățil trebuie să se conformeze statului de drept”. 
4 loan Muraru. Drept constituţional și instituţii politice, ed cit., p. 197. 
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ocupă prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit 

legii.
1
 

Egala admisibilitate în ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice presupune ca aceasta să se 

facă numai de către persoane care îndeplinesc condiţiile cerute de lege şi suplimentar cele două 

condiţii stabilite în mod explicit de Constituţie, respectiv numai cetăţenia română şi domiciliul în 

România. 

Din istoricul înscrierii în Constituţie a alineatului menţionai mai sus reţinem că textul acestuia 

nu a fost înscris în Tezele proiectului de Constituţie, Titlul II „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetăţenilor". Capitolul I „Dispoziţii comune". În cadrul dezbaterilor Tezelor 

proiectului de Constituţie, Marian Enache a propus să se introducă în cadrul primului capitol 

dispoziţia de principiu potrivit căreia este interzisă ocuparea unor funcţii publice, prin alegere 

sau numire, de către cetăţeni români care au şi o altă cetăţenie.
2
  

Autorul motivează propunerea prin faptul că este incompatibilă exercitarea funcţiilor politice 

sau de autoritate în Statul român, în condiţiile în care coexistă prin calitatea de cetăţenie şi apartenenţa 

politică la alt stat.  

În completarea propunerii, autorul mai menţionează că „trebuie să se stipuleze totodată şi faptul 

că alegerea sau numirea în funcţii publice a cetăţenilor români este condiţionată de stabilirea 

domiciliului lor în România". Comisia de redactare a Proiectului de Constituţie a admis şi reformulat 

propunerea şi a înscris-o în art. 16 alin. (2) din Proiectul de Constituţie, în cuprinsul Capitolului I 

„Dispoziţii comune" al Titlului II „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale". Adunarea 

Constituantă a adoptat textul propus de Comisie. 

4. Art. 41
3
 alin. (4) din Constituţie 

Art. 41 din Constituţie stabileşte un număr de cinci reguli constituţionale din domeniul muncii 

şi protecţiei sociale a muncii. Art. 41 alin. (4) consacră o egalitate particulară privind „egalitatea 

salarizării femeilor şi bărbaţilor pentru muncă egală". Textul constituţional „exprimă în 

domeniul muncii egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii, proclamată prin art. 4 şi 16".
4
 

Prin această regulă se instituie o egalitate strictă a salarizării femeilor şi bărbaţilor pentru 

muncă egală. 

Această normă a fost receptată din documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului. 

Se cuvine aici să menţionăm: a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 23 alin. (2): „toţi 

                                            
1 Art. 3 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial, nr 266 din 16 iulie 1998. 
2 Geneza Constituţiei României 1991. ed. cit., p. 201. 
3 Vezi textul alineatului în loan Muraru, , Gheorghe lancu, ed. cit., p. 196. art. 38 alin. (4): „La muncă egală, femeile au salariu 

egal cu bărbaţii." 
4 Constituţia Romaniei, comentată și adnotată, ed. cit., p. 98. În continuare se menţionează: „Această dispoziţie constituţională 

va trebui atent observată şi desigur, respectată fără abateri, atât în elaborarea normelor juridice privind munca, cât şi în încheierea 
oricăror convenţii de muncă, încălcarea acestei reguli constituţionale va constitui argumentul imbatabil al declarării nulităţii sau, după 
caz, al anulării oricăror acte privind salarizarea". 
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oamenii au dreptul, fără nicio discriminare, la salariu egal pentru muncă egală" 

b) Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, an. 7 alin. (1), lit. 

a) „dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiţii de muncă juste şi prielnice care să 

asigure un salariu echitabil şi o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală pentru femei şi 

bărbaţi" c) Convenţia nr. 100/1951 a Organizaţiei internaţionale a muncii privind egalitatea de 

remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină pentru o muncă de valoare egală 

art. I lit. b) „egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină 

pentru o muncă de valoare egală", d) Carta social europeană art. 4 alin. (3) recunoaşte „dreptul 

lucrătorilor masculini şi feminini la o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală". 

În legătură cu exprimările „muncă egală" şi „muncă de valoare egală" din Constituţia 

României şi din documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului menţionate mai sus, 

într-un document prezentat în 1956, Comisia Comunităţilor europene constată confuzia care există 

între cele două concepte. 

Într-adevăr, această noţiune de muncă echivalentă o depăşeşte pe cea a muncii egale şi pe a 

muncii substanţial aceeaşi: ea permite compararea sarcinilor diferite pentru a le măsura gradul de 

echivalenţă". Definiţiile citate de anumite rapoarte fac ca valoarea muncii să depindă de cantitatea 

şi de calitatea acesteia. În alte cazuri, prin muncă de valoare egală se înţelege o muncă identică 

sau analoagă, aceeaşi muncă sau o muncă comparabilă, o muncă egală, ţinându-se seama de 

funcţie, durata muncii şi de randament”.
1
 

De atunci s-a observat o tendinţă de a face mai suplă această definiţie. În legătură cu această 

problemă. Conferinţa internaţională a muncii raporta, în 1975, exemplul, deşi timid, al Statelor Unite: 

„La scară federală, prima dispoziţie specifică adaptată este legea din 1963 privind egalitatea 

salariului. În temeiul acestei legi, patronul care angajează un personal mixt trebuie să plătească un 

salariu egal. Această noţiune restrictivă de „muncă egală" a tăcut obiectul unei interpretări 

jurispnidenţiale care i-a lărgit substanţial importanţa. Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât într-o 

decizie care face jurisprudenţa (Schultz contre Wheaton Glass Co, 42(1). F.2d 259-1970) că muncile 

nu urmau să fie identice pentru a fi considerate egale, aşa cum susţinea în speţă o întreprindere de 

sticlărie, ci numai „substanţial egale". 
2
 

                                            
1 Conference Internationale du Travail. 39e session. 1956, Rapport III (Partie IV). Rapport de la Commission d'experts pour 

l'application des conventions et recommandations. Geneve. Bureau International du travail. 1956. p. 148. 
2  Conference Internationale du travail (C.I.T.). 60e session. 1975. Egalité de remuneration. Geneve. Bureau International du 

Travail. 1975. par. 43. p. 14. 

 



 

 

 

 

Pentru clarificarea acestor noţiuni vom prezenta în continuare extrase din rapoartele prezentate de 

Franţa, Spania, Noua Zeelandă şi Regatul Unit al Marii Britanii,Spania şi Franţa se referă nu numai la 

aceeaşi muncă, ci şi la muncă diferită clasată ca echivalent printr-o evaluare a locurilor de muncă, în 

vederea stabilirii categoriilor profesionale şi a modurilor de evaluare a posturilor de muncă care trebuie 

să se facă fără discriminări bazate pe sex.
1
 

Aceeaşi definiţie se regăseşte în legislaţia Regatului Unit al Marii Britanii şi în legislaţia Noii 

Zeelande. Dar, în ceea ce priveşte Regatul Unit, legea prevede şi orice muncă diferită, dar clasată ca 

echivalentă în urma unei evaluări a sarcinilor, iar legea neozeelandeză merge şi mai departe extinzând 

aplicarea principiului la cazurile în care femeile sunt folosite la munci exercitate numai sau exclusiv de 

ele, fără a se referi totuşi la evaluarea sarcinilor ca mijloc de măsurare a „valorii" acestor munci 

comparativ cu cele ale bărbaţilor.
2
 

În legătură cu istoricul înscrierii în Constituţia României a textului art. 38 alin. (4) reţinem că 

iniţial acesta nu a fost înscris în Tezele proiectului de Constituţie ale Titlului II „Drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor", Capitolul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale". La 

propunerea Comisiei de redactare a proiectului de Constituţie, acesta se regăseşte înscris în cuprinsul 

art. 37 alin. (4) intitulat „Munca şi protecţia socială a muncii". Adunarea Constituantă a adoptat textul 

acestui alineat în forma propusă de Comisie. 

5. Art. 44
3
 alin. (2) din Constituţie 

Art. 44 din Constituţie este intitulat „dreptul de proprietate privată" şi „garantează dreptul 

de proprietate, precum şi creanţele asupra statului.
4
  

Din redactarea constituţională a textului: „Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de 

lege, indiferent de titular" se constată că această regulă constituţională excede aplicarea 

principiului 

egalităţii în drepturi a cetăţenilor consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece proprietatea 

privată poate aparţine oricărui subiect al raporturilor juridice şi nu numai cetăţenilor. Această 

„egalitate particulară" garantează egalitatea în faţa legii a tuturor titularilor proprietăţii private. 

Proprietatea privată poate aparţine „oricărui subiect de drept, cetăţenilor, organizaţiilor sociale, cu 

condiţia să fie persoane juridice, deoarece numai în această calitate pot fi titulare de patrimoniu 

(societăţi comerciale, regii autonome, asociaţii fără scop lucrativ, fundaţii etc.), statului, comunei, 

                                            
1 Budiner Melitta. Le droit de la femme a l 'egalite de salaire et la Convention no. 1 0 0  de l'Organisation Internaţionale du 

Travail, Paris, I ibrairie generale de droit el de jurisprudence. 10975. p. 120. 
2 Ibideni. p. 126. 
3 Vezi textul alineatului în loan Muram, Gheorghe Iancu, ed. cit., p. 107. art. 41 alin. (2) „Proprietatea privată este ocrotită în 

mod egal de leg,  indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenuri lor." 
4 Ioan Muraru, Drept constituțional și instituții politice, ed. cit., p.232. 



 

 

oraşului sau judeţului, cetăţenilor străini şi apatrizilor (cu excepţia dreptului de proprietate asupra 

pământului) etc."
1
 

Referitor la sfera de cuprindere a proprietăţii private, aceasta se extinde asupra oricărui bun aflat 

în circuitul economic, cu excepţia bunurilor care aparţin proprietăţii publice. În această viziune, „inte-

grarea în circuitul economic a bunurilor proprietate privată se realizează în temeiul libertăţii comerţului 

şi industriei, prevăzute de art. 134 alin. (2). lit. a)”.
2
 

Art. 134 din Constituţie proclamă că „economia României este o economie de piaţă". În 

cadrul economiei de piaţă rolul statului este limitat „la problemele esenţiale ce privesc apărarea şi 

promovarea interesului public în cadrul economiei naţionale".
3
 Dintre agenţii economici a căror 

activitate economică se realizează pe baza autonomiei juridice o menţiune aparte trebuie făcută 

asupra regiilor autonome care asigură realizarea unui interes de stat şi asupra societăţilor comerciale 

la care statul este proprietar majoritar al acţiunilor acestora, în sensul că „poziţia lor în cadrul 

relaţiilor de piaţă este de egalitate juridică cu toţi ceilalţi agenţi economici''.
4
 

Având în vedere supremaţia Constituţiei, rezultă că regula stabilită de art. 41 alin. (2) reprezintă 

o obligaţie pentru legiuitor de a nu adopta norme juridice care să instituie regimuri de ocrotire a 

proprietăţii private privilegiate sau discriminatorii. 

În ceea ce priveşte libertatea comerţului care trebuie asigurată de stat, considerăm că aceasta 

trebuie să aibă la bază egalitatea de şanse a tuturor agenţilor economici. 

În legătură cu istoricul înscrierii în Constituţia României a textului art. 41 alin. (2). reţinem că 

iniţial nu a fost înscris în cuprinsul punctului 21 din Tezele proiectului de Constituţie ale Titlului II 

„Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor". Capitolul II „Drepturile şi 

libertăţile fundamentale". La propunerea Comisiei de redactare a proiectului de Constituţie, acesta se 

regăseşte înscris în cuprinsul art. 42 alin. (2) intitulat „Protecţia proprietăţii private”. Adunarea 

Constituantă a adoptat textul acestui alineat în forma propusă de Comisie. 

6. Art. 44
5
 alin. (1) şi (3) 

Norme de referinţă privind egalitatea se află şi în conţinutul normativ al art. 44 intitulat 

„familia". Primul alineat conţine dezvoltări ale principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor 

prevăzut de art. 16 alin. (1) coroborat cu nediscriminarea pe criteriul sex prevăzut de art. 4 alin. (2). 

An. 41 alin. (1) stabileşte că familia se întemeiază pe egalitatea dintre bărbat şi femeie. Se 

                                            
1 Constituţia României comentată și adnotată, ed. cit., p. 103. 
2 : Ibidem. p. 103. În continuare se menţionează: „Proprietatea privată stă la baza economiei de piaţă, fiind expresia economică 

a libertăţii individului." 
3 Ibidem. p. 293. În continuare se menţionează că „activitatea economică se realizează nemijlocit de către agenţii economici, pe 

baza autonomiei lor juridice." 
4 Ibidem. p. 293. 
5 Vezi textele alineatelor în loan Muraru. Gheorghe lancu. ed. cit., p. 198. art. 44. alin. (1): „Familia se întemeiază pe căsătoria 

liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora și pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia  şi instruirea 

copiilor”, alin. (3): „Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie." 
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cuvine să reţinem o celebră butadă referitoare la puterile Parlamentului britanic: „Parlamentul poate 

face orice, în afara transformării unei femei într-un bărbat şi a unui bărbat într-o femeie".
1
 Această 

celebră butadă, citată adesea pentru a aminti întreaga putere a parlamentelor, relevă în acelaşi timp 

dificultăţile cu care se confruntă legiuitorul când este chemat să realizeze egalitatea juridică între 

flinte diferite din punct de vedere biologic. Fie că este naţional sau internaţional, legiuitorul trebuie să 

asigure într-adevăr egalitatea între cele două sexe în legătură cu ceea ce le aproprie, ţinând seama în 

acelaşi timp de ceea ce le separă. Rezultă că fundamentul social al familiei îl constituie unitatea 

acesteia, în sensul de a convieţui împreună. Premisa unităţii familiei o constituie egalitatea dintre 

bărbat şi femeie. Egalitatea soţilor presupune atât egalitatea între ei, cât şi egalitatea în raport cu terţii. 

Egalitatea soţilor reprezintă un aspect complementar al egalităţii între cetăţeni prevăzut de art. 4 

alin. (2) din Constituţie care interzice orice discriminare pe criteriu de sex. De asemenea, se poate 

constata că dispoziţiile constituţionale privind egalitatea soţilor ca temei al familiei sunt în 

concordanţă cu dispoziţiile art. 5. din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale care consacră că „soţii se bucură de egalitate în drepturi şi în 

responsabilităţi cu caracter civil între ei...
2
 

A treia regulă cuprinsă în conţinutul normativ al art. 44 alin. (1) „consacră obligaţia 

constituţională a părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. Această obligaţie 

constituţională îi priveşte pe toţi copiii, adică atât pe cei rezultaţi din căsătorie, cât şi pe cei 

rezultaţi din afara căsătoriei".
3
 Această interpretare este în concordanţă cu dispoziţiile alin. (3) în 

sensul căruia copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie. Acest alineat 

valorifică principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor, fără deosebire de naştere, principiu prevăzut în 

art. 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, şi în articolele 2 din cele două Pacte. Printr-o 

interpretare sistematică a Constituţiei se poate constata că deşi art. 4 alin.(2) nu a înscris printre 

criteriile de nediscriminare şi criteriul „naştere", acesta a fost valorificat în art. 44 alin. (3) prin 

consacrarea unei egalităţi stricte de tratament juridic între copiii din afara căsătoriei şi copiii din 

căsătorie. Această regulă constituţională este în concordanţă cu dispoziţiile art. 6 din Convenţia 

europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, care proclamă că „tatăl şi 

mama unui copil născut în afara căsătoriei au aceeaşi obligaţie de întreţinere faţă de acest copil ca 

şi cea care există faţă de copilul născut in cadrul căsătoriei".
4
 In preambulul Convenţiei se motivează 

de ce a fost necesară adoptarea acesteia astfel: „În statele membre s-au întreprins eforturi pentru 

ameliorarea statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, reducându-se în acest scop 

                                            
1
 Charles-Albert MORAND. L 'egalite entre hommes et femmes. Edition Payot Lausanne. p. 11. 

2
 Vezi textul articolului în „Legislaţia României", Regia Autonomă Monitorul Oficial, vol. II. 1994. p. 312. art. 5. „Soţii se bucură de egalitate 

în drepturi şi în responsabilităţi cu caracter civil între ei şi în relaţiile cu copiii lor în ceea ce priveşte căsătoria, pe durata căsătoriei şi cu prilejul 

desfacerii acesteia. Prezentul articol nu împiedică statele să ia măsuri necesare în interesul copiilor.“ 
3
 Constituţia României comentată şi adnotată, ed. cit., p. 109. 

4
 Vezi textul articolului în Institutul Român pentru Drepturile Omului. Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care 

România este parte. ed. cit., vol II. p. 151. iar alin. (2) stabileşte: „când obligaţia de întreţinere a unui copil născut din căsătorie incumbă anumitor 

membri ai familiei tatălui sau maniei, copilul născut în afara căsătoriei beneficiază în mod egal de această obligaţie." 
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diferenţele între statutul juridic al acestor copii şi cel al copiilor născuţi din căsătorie, 

aceste diferenţe defavorizând pe primii pe plan juridic şi social. Din istoricul înscrierii în Constituţie a 

acestor alineate reţinem că Tezele proiectului de Constituţie au înscris textele celor două alineate la 

punctul 24 alin. (1) şi (4) ale Capitolului II intitulat „Drepturile şi libertăţile fundamentale" din 

cuprinsul Titlului II intitulat „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor".
1
 

Aceste texte au fost preluate de Proiectul de Constituţie şi adoptate de Adunarea Constituantă în 

forma propusă de Comisia de redactare a Proiectului de Constituţie a României. 

7. Art. 56
2
 alin. (2) din Constituţie 

Art. 56 este intitulat „Contribuţii financiare" şi se află înscris în cuprinsul Titlului II, 

Capitolul III din Constituţie care proclamă îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. De altfel, aşa 

cum menţionează chiar art. 26 alin. (I) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului „fiecare om 

are îndatoriri faţă de colectivitatea în care trăieşte, numai în cadrul acesteia fiind posibilă 

„dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale". Îndatorirea cetăţenilor de a contribui prin impozite 

şi taxe la cheltuielile publice este o îndatorire firească, aşa cum subliniază în acest sens şi Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului menţionată mai sus. De aceea, contribuţia cetăţeanului la suportarea 

acestor cheltuieli este o obligaţie constituţională. Aşa cum precizează unii autori
3
, „pentru a stabili 

acestei îndatoriri coordonate clare, Constituţia impune legilor de a stabili just sarcinile fiscale". 

Se constată că norma de referinţă menţionată mai sus se adresează în principal cetăţenilor, 

deoarece art. 53 se află înscris în cuprinsul Titlului II al Constituţiei, dar în Capitolul III, care consacră 

îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români. Este şi motivul pentru care alin. (I) al art. 53 stabileşte 

că: „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice". 

În ceea ce priveşte participarea cetăţeanului la acoperirea cheltuielilor publice, constituantul a 

stabilit următoarele reguli constituţionale: 

a) Contribuţia financiară a cetăţenilor la acoperirea cheltuielilor publice se face prin plata 

impozitelor şi taxelor, stabilite în conformitate cu art. 138 din Constituţie, numai în limitele şi în 

condiţiile legii. 

b) Contribuţia financiară a cetăţenilor la acoperirea cheltuielilor publice de interes local se face 

prin plata impozitelor şi taxelor locale, stabilite în condiţiile legii de consiliile locale şi judeţene. 

c) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale, adică să fie 

subordonat unui principiu de echitate, spre a nu deforma egalitatea de şanse, ceea ce exclude orice 

privilegiu ori discriminare, precum şi a unui principiu de justiţie socială, ceea ce corespunde 

caracterului social al statului, ţinând seama de necesitatea de protecţie a păturilor sociale celor mai 

                                            
1
 Vezi Geneza Constituţiei României 1991, ed. cit., p. 194 

2
 Vezi testul alineatului in loan Muraru, Gheorghe lancu. ed. cit., p. 201. art. 53 alin. (2): „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea 

justă a sarcinilor fiscale." 
3
 Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 254. Constituţia României comentată şi adnotată, ed. cit., p. 127. 
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dezavantajate.
1
 

Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite, în situaţii excepţionale, prin lege [art. 

53 alin. (3)]. Exprimarea constituţională: „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă 

a sarcinilor fiscale" are un conţinut complex.  

În primul rând, stabileşte regula generală potrivit căreia cetăţenii sunt egali în faţa legii fiscale. 

fără privilegii şi fără discriminări. Această regulă reprezintă o aplicare directă a principiului 

constituţional al egalităţii în domeniul contribuţiilor financiare ale cetăţenilor la cheltuielile publice. 

În al doilea rând, stabileşte un principiu de justiţie socială potrivit căruia statul social trebuie să 

ia măsuri de protecţie a păturilor sociale celor mai dezavantajate. 

În acest sens, constituantul a permis legiuitorului să instituie prin lege unele excepţii de la plata 

contribuţiei financiare la cheltuielile publice. Astfel, potrivit Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe 

salarii
2
, sunt exceptate de la plata acestui impozit: salariile corespondenţilor de presă străini sub 

condiţia reciprocităţii: bursele elevilor, studenţilor şi doctoranzilor; veniturile realizate la locul 

permanent de muncă de către invalizi, veterani de război şi persoane handicapate: urmaşii eroilor- 

martiri ai revoluţiei, răniţii şi pensionarii de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea 

de muncă în Revoluţia din decembrie 1989; drepturile băneşti primite de militarii în termen, elevii şi 

studenţii militari. Chiar dacă textul de referinţă citat se adresează numai cetăţenilor, considerăm că 

prin analogie, acesta se adresează în egală măsură şi subiectelor colective de drept. În acest sens se 

exprimă şi autorii textului comentat al art. 53: „Referindu-se nemijlocit la cetăţeni textul 

constituţional are în vedere şi subiectele colective de drept: societăţi comerciale, regii autonome, 

alte persoane juridice. Este aceeaşi viziune normativistă în legătură cu obligaţia respectării legii, 

prevăzută de art. 51 potrivit căreia subiectele colective de drept sunt creaţii juridice a căror 

substanţă este dată de comportamentul celor care - în sens larg le compun, astfel încât, în ultimă 

analiză, obligaţia unei persoane juridice de a plăti un impozit este suportată, chiar dacă indirect, 

de cei în folosul cărora persoana juridică respectivă îşi administrează şi valorifică bunurile 

proprietatea sa, patrimoniul”
3
. În legătură cu istoricul înscrierii în Constituţia României a textului art. 

53 alin. (2) reţinem că acesta nu a fost înscris în cuprinsul punctului 3 al capitolului II intitulat 

„Îndatoririle fundamentale" din Titlul II al Tezelor proiectului de Constituţie. La propunerea 

Comisiei de redactare a Proiectului de Constituţie acesta a fost înscris în cuprinsul art. 52 alin. (2) din 

Proiectul de Constituţie intitulat „Contribuţii financiare". Adunarea Constituantă a adoptat textul 

acestui alineat în forma propusă de Comisie.
4

                                            
1
 Constituția României comentată şt adnotată, ed. cit., p. 127. 

2
 Legea nr. 32/1001 privind impozitul pe salarii, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 3 aprilie 1991. 

3
 Constituția României comentată şt adnotată, ed. cit., p. 127. 

4
 Geneza Conslitufiei României 1991. ed. cit., pp. 195 şi 292. 



 

 

8. Articolele 62 
1
alin. (1) şi 81

2
 alin. (1) din Constituţie 

Cele două texte constituţionale sunt prezentate împreună, deoarece ambele consacră 

„egalitatea votului" în alegerea Parlamentului României şi a preşedintelui României. 

Art. 59, alin. (1) este înscris în conţinutul normativ al Constituţiei în Titlul II, Capitolul I, 

intitulat „Alegerea Camerelor" şi are următorul cuprins: „Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese 

prin vot egal [...], potrivit legii electorale", iar art. 81 alin. (1) este înscris în cadrul aceluiaşi titlu, dar 

în Capitolul II, intitulat „Alegerea Preşedintelui" şi are următorul cuprins: „Preşedintele României 

este ales prin vot egal..." 

Dispoziţiile constituţionale enunţate mai sus reprezintă aplicaţii particulare ale principiului 

egalităţii în drepturi a cetăţenilor, consacrat de art. 16, alin. (1). dreptului de vot al cetăţenilor, 

prevăzut în art. 34, alin. (1), în domeniul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale.
 
 

Exercitarea dreptului la vot al cetăţenilor este garantată constituţional, în condiţii de egalitate 

a votului, pentru alegerea Camerelor potrivit legii electorale, iar pentru alegerea „preşedintelui 

României", potrivit legii fundamentale. 

Prin exprimarea constituţională prevăzută în art. 59. alin. (1) constituantul a abilitat legiuitorul 

să stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de vot care să garanteze „egalitatea votului". 

Potrivit acestei autorizări constituţionale, legiuitorul a stabilit prin Legea nr.68/1902
9 3

 că: 

..Alegătorul are dreptul la un vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la un vot pentru alegerea 

Senatului". 

Legea nr. 69/1992
4
 a preluat regula constituţională privind egalitatea votului pentru alegerea 

preşedintelui României prin art. 1 alin. (2) stabilind că: ..Alegătorul are dreptul la un singur vot,  în 

fiecare scrutin organizat pentru alegerea preşedintelui României, potrivit art. 81. alin. (2) şi (3) din 

Constituţie". 

Egalitatea votului exprimă, în domeniul drepturilor electorale, marele principiu al egalităţii în 

drepturi a cetăţenilor fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie 

sau apartenenţă politică, avere sau origine socială".
5
 

În privinţa alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, controlul regularităţii operaţiunilor 

preelectorale este de competenţa administraţiei locale şi a instanţelor judecătoreşti. Validarea 

mandatelor parlamentare este de competenţa Camerelor înseşi. În cazul alegerilor prezidenţiale, 

competenţa Curţii este mai largă, aceasta veghează la respectarea procedurii pentru alegerea 

preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului. 

                                            
1
 Vezi textul alineatului în loan Muraru. Gheorghe lancu. ed. cit., p. 202. art. 59 alin. (1): „Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot 

universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale." 
2
 Ibidem. p 210. art. 81 alin. (1): „Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat." 

3
 Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 164 din 16 iulie 

1992. 
4
 Legea nr. 69 /1992 pentru alegerea preşedintelui României a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 164 din 16 iunie 1992 . 

5
 Ioan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, cd. c i t . , p . 3 1 5 .  
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Referindu-se la egalitatea votului, unii autori 
1
consideră că aceasta se realizează dacă: a) 

fiecare cetăţean are dreptul la un singur vot pentru alegerea aceluiaşi organ de stat; b) 

circumscripţiile electorale pentru alegerea aceluiaşi organ sunt egale ca număr de locuitori. 

În ceea ce priveşte istoricul înscrierii în Constituţia României a egalităţii votului pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 59 alin. (1) şi pentru alegerea preşedintelui României 

art. 81 alin. (1), reţinem că acesta a fost înscris în cuprinsul punctelor 3 şi 4 din Capitolul I al Titlului 

III din Tezele proiectului de Constituţie pentru alegerea Adunării Deputaţilor şi Senatului, respectiv 

în cuprinsul punctului 2 din Capitolul II al Titlului III din Tezele proiectului de Constituţie pentru 

alegerea preşedintelui României. Adunarea Constituantă a adoptat textul alineatelor menţionate mai 

sus în forma înscrisă în Tezele proiectului de Constituţie. 

§9. Reglementările legale româneşti privind egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor şi nediscriminarea 

 
Ne propunem să studiem reglementările legale româneşti privind egalitatea în drepturi şi 

nediscriminarea intrate în vigoare după data de 22 decembrie 1989. Din studiul conţinutului normativ 

al legilor şi actelor normative cu forţă juridică egală cu a legii rezultă că numai un număr de 14 acte 

normative emise în această perioadă conţin norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor şi nediscriminarea. 

Se constată că primele acte normative emise înainte de intrarea în vigoare a Constituţiei 

României din 1991 conţin norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi 

nediscriminarea care au receptat criteriile de nediscriminare cuprinse în art. 17 al Constituţiei 

României din 1965, respectiv „naţionalitate, rasă, sex, religie", la care legiuitorul mai adaugă 

suplimentar câteva criterii în funcţie de domeniul relaţiilor sociale pe care actul normativ le 

reglementează. 

Primul act normativ care conţine norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi 

nediscriminarea este Decretul-Lege nr. 8/1989 care, în art. 1 alin. (2). stabileşte că „nicio altă 

îngrădire pe motiv de rasă, naţionalitate, religie, grad de cultură, sex sau convingeri politice nu 

poate împiedica constituirea şi funcţionarea partidelor politice".
2
 Legea nr. 27/1996 - Legea 

partidelor politice - nu a preluat în cuprinsul acesteia norma de referinţă menţionată mai sus. Putem 

uşor constata că în afara criteriilor de nediscriminare cuprinse în art. 17 al Constituţiei României din 

1965, legiuitorul mai adaugă criteriile „grad de cultură şi convingeri politice”. 

                                            
1
 Ibidem. p. 315. În continuare autorul mai precizează: „Egalitatea votului presupune înlăturarea unor tehnici şi procedee electorale care s-au 

practicat în sistemele constituţionale precum geografia electorală, colegiile electorale, votul plural, votul multiplu sau prima electorală." 
2
 Decretul- Lege nr. 8/1989 privind înregistrarea și funcționarea partidelor politice și a organizațiilor obștești din România , a fost publicat în 

Monitorul Oficial nr. 9 din 31 decembrie 1989. 
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Alte acte normative care au receptat criteriile de nediscriminare cuprinse în art. 17 din Constituţia 

României din 1965 sunt cele menţionate mai jos:  

1) Decretul-Lege nr. 147/1990 care modifică art. 2 din Legea nr. 10/1972 Codul muncii - 

stabilindu-i următorul cuprins: „tuturor cetăţenilor României, tară nicio îngrădire saii deosebire de 

sex, naţionalitate, rasă sau religie, convingeri politice şi origine socială, le este garantat dreptul la 

muncă, având posibilitatea de a desfăşura o activitate în domeniul economic, tehnico-ştiinţific, 

administrativ, social sau cultural, potrivii aptitudinilor, pregătirii profesionale şi aspiraţiilor fiecăruia, în 

funcţie de nevoile întregii societăţi".
1
 Comparativ cu art. 17 se constată că legiuitorul a mai adăugat 

criteriile de nediscriminare „convingeri politice şi origine socială". 

2) Legea nr. 70/1991 stabileşte în art. 2 că „cetăţenii români, fără deosebire de naţionalitate, 

rasă, limbă, religie, sex, convingeri politice sau profesie, exercită în mod egal, drepturile 

electorale”.
2
 Comparativ cu art. 17 se constată că legiuitorul a mai adăugat încă trei criterii de 

nediseriminare: limbă, convingeri politice, profesie. 

În alte două legi adoptate înainte de intrarea in vigoare a Constituţiei României din 1991 sunt 

înscrise norme de referinţă privind egalitatea in drepturi a cetăţenilor şi nediscriniinarea. Acestea sunt: 

3) Legea nr. 30/1990 în art. 2 stabileşte că: „Orice discriminare la angajarea salariaţilor pe 

criterii politice, etnice, confesionale, de vârstă, sex şi stare materială este interzisă de lege".
103

 

Analizând comparativ criteriile de nediseriminare din art. 2 al Legii nr. 30/1990 şi cele ale art. I  lit. a) 

din Convenţia nr. 111/1958 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind discriminarea în domeniul 

forţei de muncă şi al exercitării profesiei, se constată că singurul criteriu comun de nediscriminare în 

materie de angajare sau de profesie este sexul, deşi România a ratificat Convenţia în anul 1973.  

4) Legea nr. 14/1991 în art. 2 instituie regula potrivit căreia „la stabilirea salariului nu pot fi 

făcute discriminări pe criterii politice, etnice, confesionale, de vârstă, sex sau stare materială".
114

 

Sub diferite formulări, documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului stabilesc în general 

egalitatea între valoarea muncă şi valoarea salariu fără discriminări. 

Având în vedere că textul art. 2 introduce unele criterii de nediscriminare, studiul comparativ 

trebuie tăcut în raport cu criteriile de nediseriminare din componenţa principiului egalităţii şi nedis- 

criminării. 

Din acest punct de vedere, se constată că singurul criteriu comun de nediscriminare în materie de 

salarizare este sexul, celelalte criterii fiind stabilite de legiuitorul român, care probabil a constatat că 

raportate la realităţile României acestea produc cele mai multe discriminări în domeniul salarizării şi, în 

consecinţă, le-a interzis. 

                                            
1
 Decretul- Lege nr. 147/1990 privind modificarea sau abrogarea unor dispoziţii legale care limitează libertatea muncii, a fost publicat în 

Monitorul Oficial nr. 66 din 12 mai 1990. 
2
 Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 239 din 28 noiembrie 1991. 

3
 Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 16 noiembrie 1990. 

Alin. (2) al art. 2 instituie sancţiuni în caz de încălcare a alin. (1) „încălcarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă 

sau după caz penală." 
4
 Legea nr. 14/1991 Legea salarizării a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 32 din 9 februarie 1991. 
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Un alt act normativ care conţine norme de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor 

este Legea nr. 21/1991 - Legea cetăţeniei române - care în art. I alin. (2) consacră că „cetăţenii români 

sunt egali în faţa legii; numai ei pot fi admişi în funcţiile publice civile şi în cele militare".
1
 

Deşi a fost adoptată cu mult timp înaintea intrării în vigoare a Constituţiei din 1991, se poate 

constata că aceasta a anticipat o parte din elementele componente ale principiului constituţional al 

egalităţii, respectiv, egalitate în faţa legii şi egalitatea privind admisibilitatea în funcţiile publice 

civile şi militare. 

Un pachet de acte normative consacră egalitatea votului pentru alegerea organelor 

reprezentative, respectiv Parlamentul României,
2
  preşedintele României

3
 şi Autorităţile 

administraţiei publice locale .
4
 

Legea nr. 92/1992 pentru organizare judecătorească receptează în Titlul I intitulat „Dispoziţii 

generale” unul dintre principiile fundamentale potrivit căruia se realizează justiţia ,şi anume: 

„justiţia este unică şi egală pentru toţi". Acest principiu este valorificat în art. 4 din legea 

sus-menţionată şi are următorul cuprins: „Nimeni nu este mai presus de lege. Justiţia se înfăptuieşte 

în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de 

limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine 

socială".
5
Acesta „este un principiu fundamental care valorifică şi în acest domeniu marele principiu 

al egalităţii în drepturi a cetăţenilor".
6
 

Acest principiu mai este denumit şi principiul egalităţii în faţa justiţiei. El presupune 

respectarea a cel puţin următoarelor reguli: 

1. cetăţenii să fie judecaţi de aceleaşi instanţe în procese similare; 

2. interzicerea tribunalelor extraordinare [art. 125 alin. (2) din Constituţie]; 

3. folosirea aceloraşi proceduri judiciare in cauze similare: 

4. acordarea aceloraşi drepturi procedurale tuturor participanţilor intr-un proces în faţa 

instanţelor; 

5. egalitatea probelor pentru toate părţile în proces. 

                                            
1
 Legea nr. 21/1991 Legea cetăţeniei române a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 6 martie 1991 

2
 Decretul-Lege nr. 92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a preşedintelui României, publicat în Monitorul Oficial nr. 35 din 18 martie 1990 

(art. 3);  Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului publicată în Monitorul Oficial nr. 164 din 16 iulie 1992 (art. 1). 
3
 Legea nr. 69/1992 pentru alegerea preşedintelui României a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 164 din 16 iulie 1992 (art . 1). 

4
 Legea nr. 69/1991 Legea administraţiei publice locale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 28 noiembrie 1991 (art. 13). 

5
 Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 197 din 13 august 1992. 

6
 loan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 462. În continuare autorul precizează: „În sinteză acesta presupune ca pentru 

toţi cetăţenii să existe o singură justiţie, ca aceştia să fie judecaţi de aceleaşi instanţe în procese similare, Acest principiu refuză existenţa unor tribunale 

extraordinare, existenţa unor privilegii. De aceea Constituţia României prin art 125 alin. (2) stabileşte că: „Este interzisă  înfiinţarea de instanţe 

extraordinare." Desigur, acest principiu nu este încălcat prin crearea unor secţii speciale (comerciale, de muncă, de contencios administrativ, potrivii 

specificului litigiilor), acestea ţinând de buna administrare a justiţiei." 



 

 

Referitor la textul art. 4 din Legea nr. 92/1992, cel puţin două aspecte pot fi reţinute în final: 

a) legea garantează înfăptuirea justiţiei în mod egal pentru toţi cetăţenii în condiţii de 

nediscriminare proclamate de art. 4 alin. (2) din Constituţie, ceea ce asigură în acest fel libertatea 

justiţiei; 

b) având în vedere că în faţa justiţiei, în afara cetăţenilor se prezintă şi alte subiecte colective de 

drept, prin înscrierea regulii că „nimeni nu este mai presus de lege" se garantează înfăptuirea 

justiţiei în mod egal atât pentru celelalte persoane juridice de drept privat, cât şi pentru persoanele 

juridice de drept public, aceasta fiind o garanţie suplimentară pentru mecanismele juridice de 

înfăptuire a statului de drept. 

Un alt act normativ care conţine reguli de referinţă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi 

nediscriminarea este Legea nr. 84/1995 - Legea învăţământului - care stabileşte în art. 5 alin. (1) 

principiul potrivit căruia „cetăţenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi 

formele de învăţământ indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, 

apartenenţă politică sau religioasă".
1
 

Dreptul la învăţătură, ca drept fundamental garantat cetăţenilor prin art. 32 din Constituţie, 

„trebuie astfel organizat încât să asigure şanse juridice egale oamenilor, ceea ce implică folosirea cu 

prioritate a criteriului competenţă profesională şi interzicerea discriminărilor sau privilegiilor”.
2
 

Conţinutul articolului menţionat mai sus reprezintă o dezvoltare a principiului egalităţii în 

drepturi a cetăţenilor şi nediscriminării proclamat de art. 16 alin. (1) coroborat cu art. 4 alin. (2) din 

Constituţie care stabileşte discriminările interzise în domeniul învăţământului. Din cele zece criterii 

constituţionale de nediscriminare cuprinse în art. 4 alin. (2) din Constituţie nu au fost receptate decât 

cinci. Chiar dacă art. 5 alin. (1) din legea mai sus menţionată conţine numai cinci criterii de 

nediscriminare, având în vedere supremaţia Constituţiei, considerăm că legea supremă a statului se 

exprimă prin invocarea directă a conţinutului reglementărilor acesteia în faţa instanţelor. Rezultă că 

celelalte criterii cuprinse în art. 4 alin. (2) din Constituţie pol fi invocate în mod direct în faţa 

instanţelor în temeiul supremaţiei Constituţiei. 

În ceea ce priveşte organizarea şi conţinutul învăţământului, acestea nu pot fi structurate 

după criterii exclusiviste şi discriminatorii de ordin ideologic, politic, religios sau etnic [art. 12 

alin. (2)］. 

Referitor la învăţământul particular, acesta este organizat pe principii nediscriminatorii, 

respinge ideile, curentele şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine, rasiale şi funcţionează 

potrivit legii. 

Alte acte normative care conţin lionne de referinţă privind egalitatea in drepturi a cetăţenilor şi 

                                            
1
 Legea nr. 84/1995 - Legea învăţământului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 167 din 31 iulie 1995. 

2
 Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 223. 



 

nediscriminarea sunt următoarele: 

a) Legea nr. 36/1995, Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, care în art. 7 stabileşte că: 

„activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, 

de naţionalitate, de origine etnică, de religie, de limbă, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, 

de avere sau de origine socială".
1
 

b) Legea nr. 83/1996 - Legea serviciilor poştale stabileşte in art. 6 că: „Principiul serviciului 

universal se aplică unui ansamblu minimal de servicii de calitate determinată, care trebuie furnizate 

la un preţ rezonabil pentru toţi utilizatorii, în condiţii nediscriminatorii, pe întreg teritoriul ţării".
2
 

c) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 

consacră în art. I lit. c) că „prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea 

acţiunilor emise de societăţi comerciale şi deţinute de stat sau o autoritate a administraţiei publice 

locale, precum şi pentru vânzarea activelor aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o 

autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, în baza principiului care asigură egalitatea 

de tratament între cumpărători". 
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a V-a 

                                            
1
Legea nr. 36/1995 - Legea notarilor publici şi a activităţii notariale - a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 16 mai 1995. 

2
 Legea nr. 83 1996 - Legea serviciilor poştale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 156 din 22 iulie 1996. 

3
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 381 din 

29 decembrie 1997 
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Uniformitatea şi dreptul la diferenţă 

Aşa cum menţionam anterior, răspunsul la întrebarea: „Cum s-ar putea concilia inegalităţile de 

ordin natural, fizic, al capacităţilor intelectuale, de ordin economic şi social şi din punctul de vedere al 

condiţiilor şi situaţiilor inegale în care se găsesc fiinţele umane în societate?" a general două mari 

teorii despre egalitate: egalitatea nivelatoare sau uniformitatea şi egalitatea juridică. 

Uniformitatea a fost sintetizată prin celebra butadă: „oamenii nu pot fi făcuţi egali decât prin 

imaginea unui atroce pat al lui Procust". Uniformitatea şi dreptul la diferenţă pot fi studiate prin 

interpretarea art. 16 alin. (1) şi a complementarului său, art. 4 alin. (2) din Constituţie. Textul art. 16 

alin. (1) proclamă că: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără 

discriminări". 

O primă interpretare este aceea potrivit căreia „orice deosebire stabilită prin lege este 

discriminatorie în sensul art. 16 alin. (1). Rezultă că atunci când o lege stabileşte deosebiri între 

indivizi, din indiferent ce motiv, această deosebire este suficientă pentru a constitui o încălcare a art. 

16 alin. ( 1 ) .  Î n acest caz. principiul egalităţii este asimilat în mod strict celui de nediscriminare. 

Chiar unii autori
1 

menţionează că „în faza de debut, judecătorul constituţional român a făcut şi el 

această asociere între cele două principii. Pentru a controla respectarea principiului constituţional al 

egalităţii de către legiuitor în această ipoteză, este suficient ca judecătorul să se mărginească la o 

concepţie pozitivistă asupra normelor dc referinţă şi că pornind de la aceasta, el se limitează la un 

simplu control al normelor". 

Această interpretare nu poate fi acceptată cel puţin din următoarele motive: 

1. O egalitate absolută conduce la uniformitate, principiu respins de orice societate 

democratică şi pluralistă: 

2. A califica orice deosebire legislativă ca încălcând art. 16 alin. (1) ar avea ca efect 

banalizarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale garantate de Constituţie; 

3. Interpretarea expresiei „fără privilegii şi fără discriminări" ca semnificând „fără deosebiri" 

goleşte de orice conţinut noţiunea de discriminare. 

4. Trebuie să recunoaştem că favorizarea egalităţii în sensul art.16 alin. (1) vizează un scop 

mult mai precis decât simpla eliminare a deosebirilor. 

Dacă textul constituţional ar fi avut ca obiect să elimine toate deosebirile, atunci dispoziţii ca 

art. 6 (dreptul la identitate), art. 8 (pluralismul şi partidele politice), art. 29 (libertatea conştiinţei), art. 

52 (apărarea ţării, în sensul că serviciul militar este obligatoriu pentru bărbaţi) şi alte dispoziţii 

destinate a proteja anumite deosebiri nu şi-ar fi găsit locul în conţinutul normativ al Constituţiei. 

 
Pe de altă parte chiar Constituţia impune măsuri de protecţie a copiilor şi tinerilor (art. 45), a 

                                            
1
 Elena Simina Tănăsescu. Le principe constitutionnel d'égalité en droit roumain. 



 

persoanelor handicapate (art. 46) şi a altor categorii dezavantajate. 

Pentru o interpretare corectă a art. 16 alin. ( 1 ) ,  acesta trebuie corelat cu complementarul său, 

art. 4 alin. (2). Spre deosebire de art. 16 care este intitulat „Egalitatea în drepturi", art. 4 este 

intitulat „Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni". Dacă alin. (1) al art. 4 consacră „unitatea 

poporului", singura concluzie care se impune este aceea că alin. (2) al art. 4 consacră „egalitatea 

între cetăţeni”. 

Textul art. 4 alin. (2) proclamă că: „România este patria comună şi indivizibilă a tuturor 

cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de 

sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială". 

Exprimarea constituţională „fără deosebire" este un ordin constituţional pentru legiuitor de a 

nu stabili prin lege nicio deosebire între cetăţeni pe baza celor zece criterii limitativ enumerate în 

cuprinsul art. 4 alin. (2). Rezultă că este suficientă orice deosebire întemeiată pe unu l dintre cele 

zece criterii pentru ca norma juridică să constituie o încălcare a art. 4 alin. (2). 

Rezultă că art. 4 alin. (2) din Constituţie garantează egalitatea între cetăţeni, în sens 

uniformizant şi în acest caz textul constituţional cere ca cetăţenii să fie trataţi în mod identic. 

În acest sens, „principiul nediscriminării apare ca o formă perfecţionată şi fără îndoială mai 

realistă a principiului egalităţii.  

Concepţia strictă asupra principiului constituţional al egalităţii constă în a spune că numai ceea 

ce este în mod expres interzis de către textul constituţional ca discriminare este contrar egalităţii, 

pentru că pentru rest egalitatea este prezumată".
1
 

A doua interpretare dată textului art. 16 alin. (1) împreună cu complementarul său art. 4 alin. (2) 

are la bază metoda „criteriilor enumerate sau analoage". 

Metoda adoptă noţiunea potrivit căreia discriminarea este în general definită prin criteriile 

enumerate în art. 4 alin. (2). În doctrina constituţională există şi un punct de vedere potrivit căruia 

„art. 4 alin. (2) din Constituţie cuprinde formularea generală a principiului egalităţii în drepturi".
2
 

Deoarece autorul nu motivează punctul de vedere exprimat, considerăm că formularea generală a 

principiului egalităţii stabileşte că sunt discriminări orice deosebiri stabilite în normele juridice 

pe unul dintre criteriile enumerate în art. 4 alin. (2). 

Art. 16 alin. (1) are în vedere împiedicarea discriminărilor pe aceste criterii enumerate şi pe 

criterii analoage acestora. 

                                            
1
 Elena Simina Tănăsescu. Le principe constinttionnel d'egalite en droit roumain, ed. cit., p. 32. Autoarea mai menţionează: „În această 

abordare rolul Curţii este minimal, singura sa sarcină este să interpreteze dispoziţiile exprese ale legii fundamentale şt să le aplice cazului concret pe care 

trebuie să-l soluţioneze." 
2
 Tudor Drăganu. Drept constituţional şt instituţii politice, ed cit . p. 146: „În afară de formularea generală a principiului egalităţii în drepturi 

dată de art. 4 alin. (2). Constituţia mai cuprinde şi câteva aplicaţii particulare ale acestuia, determinate de consideraţii de ordin social sau natural". 

 



 

 

 

În cazul în care judecătorul constituţional constată o diferenţă de tratament pe alt criteriu în 

afara celor enumerate în art. 4 alin. (2) el recurge la normele de referinţă ale documentelor 

internaţionale din domeniul drepturilor omului la care România este parte care potrivit art. 20 din 

Constituţie au prioritate în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor constituţionale şi legale, cât şi în 

conflictul dintre o lege internă şi aceste reglementări. 

Prin această raportare la documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului la care 

România este parte s-a lacul un pas însemnat spre relativizarea egalităţii stricte sau uniformizatoare şi 

pe cale de consecinţă a respingerii acesteia. Astfel, prin decizia nr. 70/1993 cu privire la 

constituţionalitatea art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de 

învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, în considerentul nr. 4 Curtea face trimitere la art. 1 

pct.l din Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului care defineşte 

noţiunea de discriminare în acest domeniu. Prin decizia nr. 72/1995 cu privire la constituţionalitatea 

unor prevederi ale Legii nr. 84/1995 Legea învăţământului Curtea tace trimitere la art. 1 din 

Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului, art. 5 din Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, art. 13 din Pactul internaţional cu privire la 

drepturile economice, sociale şi culturale, art. 14 al Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor 

naţionale.  

Pe de altă parte, art. 16 alin. (1) conţine propriile sale limite. El interzice numai 

discriminarea între cetăţenii care se găsesc în situaţii analoage sau comparabile. Prin urmare, se 

pune problema de a şti în fiecare caz care sunt categoriile de cetăţeni care permit stabilirea 

similitudinii de situaţie şi care nu o permit. Rezultă că se impune să se compare situaţii obiective care 

fac obiectul de reglementare al normelor juridice şi să se constate dacă ele sunt asemănătoare sau nu. 

„În final, ultima comparaţie se face între gradul de asemănare a situaţiilor şi identitatea 

regimului juridic. Exigenţa egalitară este respectată când o asemănare suficientă a situaţiilor 

corespunde unei identităţi de regim juridic. În schimb, o diferenţă marcantă între situaţii care urmează 

să fie reglementate câteodată poate sau chiar trebuie să antreneze o diferenţă vie regim juridic”.
1
 Fără 

să se refere în mod direct la situaţii asemănătoare sau diferite, în decizia nr. 60/1993 Curtea 

Constituţională stabileşte în normele juridice existenţa unor diferenţe pe care le apreciază ca fiind 

nediscriminatorii şi în consecinţă nu încalcă dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie. 

În acest sens, Curtea reţine că „art. 60 lit. c) din Decretul nr. 360/1976 nu introduce o 

discriminare". Este în afara oricărei îndoieli că regulile de disciplină pot diferi în funcţie de 

domeniul de activitate sau de categorii de demnităţi sau funcţii publice. O asemenea diferenţiere sau 

nuanţare este constituţională. Extinderea acestor diferenţieri şi nuanţări şi la procedurile legale 

prin care cetăţenii îşi revendică drepturile şi solicită protecţia lor nu este contrară Constituţiei, mai 
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 Elena Simina Tănăsescu, Le principe constitutionnelle en droit roumain. ed. cit., p. 36. 
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ales că ele  

introduc garanţii în plus".
1
 Perspectiva relativistă a principiului constituţional al egalităţii a fost 

receptată de judecătorul constituţional român pentru prima dată în decizia nr. 70/1993 cu privire la 

constituţionalitatea art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de 

învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, reţinând pentru motivarea soluţiei adoptate că 

„situaţiile diferite în care se găsesc studenţii de la cele două tipuri de instituţii de învăţământ 

superior au determinat şi soluţiile diferite ale legiuitorului, fără ca prin aceasta să se încalce 

principiul egalităţii, care, cum bine se ştie, nu înseamnă uniformitate. Altfel spus, principiul 

egalităţii nu se opune ca o lege să stabilească reguli diferite în raport de persoane care se găsesc 

în situaţii deosebite".
2
 

Soluţia este reiterată în decizia nr. 74/1994 cu privire la constituţionalitatea Legii nr. 71/1994 

privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată pentru atragerea 

de investitori străini în industrie, prin care se precizează că „atât în doctrină, cât şi în jurisprudenţa 

constituţională se subliniază constant că principiul egalităţii nu pretinde uniformitate, deci ca 

toate situaţiile să fie tratate în acelaşi fel, astfel că la situaţii egale trebuie să corespundă un 

tratament egal. iar la situaţii diferite poate exista un tratament diferit”
3
. Rezultă de aici regula 

potrivit căreia la situaţii egale este imperios necesar să se aplice un tratament egal, iar la situaţii 

diferite legiuitorul are libertatea să aplice un regim juridic care poate fi diferit sau care să 

neglijeze diferenţele şi să reglementeze într-un mod uniform. Mergând pe această cale a 

relativizării principiului constituţional al egalităţii. Curtea merge şi mai departe stabilind chiar 

existenţa unui „drept la diferenţiere". Astfel, „în practica jurisdicţională a Curţii Constituţionale 

s-au stabilit asemenea principii cum ar fi dreptul la diferenţiere, ca expresie a egalităţii cetăţenilor în 

faţa legii, incompatibilă cu uniformitatea".
4
 Dreptul la diferenţă este motivat prin respingerea 

uniformităţii, decizia nr. 104/1995 consacră pentru prima dată dreptul la diferenţiere. Curtea reţine 

că „principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor implică un tratament egal pentru situaţii identice 

sau similare. Uniformitatea este, pentru acest motiv, contrară egalităţii în drepturi, care implică 

dreptul la diferenţiere pentru situaţii care, prin natura lor, nu sunt identice".
5
  

Dreptul la diferenţiere este reluat şi dezvoltat in decizia nr. 107/1995 atunci când Curtea s-a 

pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977 

privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială. Prin excepţia de neconstituţionalitate 

se susţine că art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977 ar institui o discriminare bazată pe sex. În legătură 
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 Considerentul 23 din decizia nr. 60/1993 privind soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 lit. c) alin. (2) şi a altor 
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Oficial". Bucureşti, 1994. p. 85. 
3
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5
 Considerentul nr. 4 din decizia nr. 104/1995 prin care s-a soluţionat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr 

54/1991 cu privire la sindicate. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 20 februarie 1996. 
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cu această problemă este de reţinut că principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, aşa încât 

dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic 

nu poate fi decât diferit. În acest sens este şi practica jurisdicţională a Curţii, aşa cum rezultă din 

deciziile nr. 70/1993, nr. 74/1994 şi nr. 85/1994 în concordanţă cu practica constituţională din alte 

ţâri, precum şi cu practica Curţii europene a drepturilor omului. În general, se apreciază că „violarea 

principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor 

cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între 

scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite.În alţi termeni, principiul egalităţii nu 

interzice reguli specifice, în cazul unei diferenţe de situaţie. Egalitatea formală ar conduce la aceeaşi 

regulă, în ciuda diferenţei de situaţii. De aceea, inegalitatea reală, care rezultă din această diferenţă, 

poate justifica reguli distincte, în funcţie de scopul legii care le conţine. Tocmai de aceea principiul 

egalităţii conduce la sublinierea existenţei unui drept fundamental, dreptul la diferenţă, iar în 

măsura în care este naturală, faptul de a o impune ar însemna instituirea unei discriminări.
1
 

În doctrina constituţională dreptul la diferenţă este menţionat de Fr. Luchaire. Referindu-se la 

multiplele deosebiri admise de principiul egalităţii acesta afirmă: „O egalitate! câte deosebiri 

trebuie să se facă în numele tău". 

În continuare autorul menţionează: „Într-adevăr, aplicarea principiului egalităţii conduce la 

sublinierea existenţei unui drept fundamental, dreptul la diferenţă. Este de altfel o şansă căci, în 

măsura în care egalitatea nu este naturală, a o impune ar însenina să mergi împotriva naturii 

umane şi deci a libertăţii".
2
 

Este de asemenea evidentă contradicţia între egalitatea în drept şi caracterul social al 

statului. Progresul social îl determină pe legiuitor să-l avantajeze în multe domenii pe sărac în raport 

cu bogatul, pe cel slab în raport cu cel puternic. 

Astfel se revine la această eternă contradicţie între egalitatea formală şi inegalitatea reală. A 

respecta cu scrupulozitate egalitatea formală înseamnă a accentua inegalitatea reală, iar a şterge total 

inegalitatea reală înseamnă a merge împotriva naturii umane. Comparând egalitatea cu un Janus, Fr. 

Luchaire susţine că cele două feţe ale lui Janus îşi au sursa în acelaşi principiu al egalităţii, care 

apare astfel în acelaşi timp ca protecţie împotriva arbitrariului şi ca un mit pentru progresul 

social. În ceea ce priveşte înscrierea conceptului de drept la diferenţă, în documentele internaţionale 

din domeniul drepturilor omului, din sursele documentare pe care le-am avut la dispoziţie putem 

afirma că acesta este înscris numai în „Declaraţia privind rasa şi prejudecăţile rasiale".  

Art. 1 alin. (1) şi (2 ) al Declaraţiei proclamă: „toate fiinţele umane aparţin aceleiaşi specii şi 

provin din acelaşi trunchi. Ele se nasc egale în demnitate şi în drepturi şi fac parte integrantă din 

                                            
1
 Considerentul nr. 4 din decizia nr. 104/1995 prin care s-a soluţionat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr 

54/1991 cu privire la sindicate. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 20 februarie 1996. 
2
 François Luchaire. La protection constitutionnelle des droits et des libertés. cd. cit., p. 264. 
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umanitate. Toţi indivizii şi toate grupurile au dreptul de a fi diferite, de a se concepe şi de a fi 

percepute ca atare. Cu toate acestea, diversitatea formelor de viaţă şi dreptul la diferenţă nu pot în 

niciun caz servi drept pretext de prejudecăţi rasiale".
1

                                            
1
 Centre pour les droits de l'homme. Geneve, Droits de l'homme. Recueil d 'instruments internationaux, ed. cit., p. 35. Déclaration sur la race el 

les préjuges raciaux, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie. Ştiinţă şi Cultură, reunită la Paris. 28 noiembrie 

1978. 
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C a p i t o l u l  I I  

EXPLICAREA CORELAŢIILOR DINTRE 

PRINCIPIUL CONSTITUŢIONAL AL EGALITĂŢII 

ŞI PRINCIPIUL CONSTITUŢIONAL 

AL EGALITĂŢII ÎN DREPTURI 

Secţiunea I 

Principiul constituţional al egalităţii 

Cuvântul „principiu’' vine de la latinescul „principium” şi are „din punct de vedere filozofic 

sau în vorbirea curentă, numeroase sensuri, cum ar fi: izvor primordial, cauză primară, adevăr 

fundamental, regulă de acţiune ce se bazează pe o judecată de valoare şi care constituie un model, o 

regulă sau un scop, un drept pe care se bazează alte drepturi sau din care deriv ă alte drepturi, regulă 

generală de orientare".
1
 

În literatura juridică există o mare diversitate de definiţii date principiilor. După cum 

menţionează G. del Vecchio, „principiile juridice sunt, fie implicit conţinute ca premise foarte 

îndepărtate pentru reguli particulare, fie sunt postulate într-un anumit fel de către acestea ca un 

complement logic, fiind totuşi posibil să găsim aceste principii deja formulate în parte, dacă nu în 

conceptul lor pur şi absolut, cel puţin în unele din aspectele lor, prin opera însăşi a legiuitorului". 
2
 

Pe aceeaşi linie de gândire se situează şi Mircea Djuvara care arată că „principiile sunt noţiuni 

sau legi generale, existând atât principii ce sunt scoase în ultimă analiză din înseşi textele legilor, 

cât şi principii care depăşesc textele fiind superioare acestora".
3
 De asemenea. J. Dabin consideră că 

„prin principiile generale de drept se înţeleg mai curând soluţiile de drept care formează un sistem 

ce nu acceptă excepţii, fiind dotate cu o mare generalitate de aplicare independent de diversitatea 

cazurilor de speţă. Pe de altă parte, principiile comune mai multor ramuri de drept sau proprii 

numai anumitor ramuri de drept nu au fost niciodată clar definite şi nu se cunoaşte bine în ce 

constă caracterul lor de principiu şi cum se analizează caracterul lor general".
4

                                            
1
 Coordonatori: Dumitra Popescu, Adrian Năstase. Sistemul principiilor dreptului internaţional. Editura Academiei Republicii Socialiste 

România. Bucureşti. 1986. p. 14. În continuare se menţionează: „S-ar mai putea observa că principiul poate avea fie o formulare normativă, pentru 

domeniul social prescriind pentru viitor o anumită conduită, fie poate constata o regularitate existentă în domeniul vieţii naturale.” 
2
 G. Del Vecchio. Essai sur les principes generaux du droit, Edition Sirey, Paris. 1928. pp. 128-129. 

3
 M.Djuvara, Drept și drept pozitiv, Analele Facultății de Drept din București, nr.1, 1940, pp.204-206. 

4
 J. Dabin, Theorie generale du droit, Edition Dalloz, Paris, 1969.p. 106. 
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În doctrina juridică românească. I. Ceterchi şi M. Luburici au susţinut că „principiile 

fundamentale ale dreptului sunt idei generale şi comune tuturor reglementărilor juridice, ele 

determinând orientarea reglementării juridice în toate compartimentele sale. Principiile 

fundamentale parte a conştiinţei juridice - se concretizează în reglementările juridice. în 

conţinutul acestora, iar uneori aceste principii sunt consacrate chiar în textele legislative”.
1
 

Principiile de drept menţionează Nicolae Popa, „sunt acele idei conducătoare ale conţinutului 

tuturor normelor juridice. Ele au atât un rol constructiv, cât şi un rol valorizator pentru sistemul de 

drept, în sensul că ele cuprind cerinţele obiective ale societăţii, cerinţe cu manifestări specifice în 

procesul de construire a dreptului şi în procesul de realizare a sa".
2
 

Acelaşi autor, în alt subparagraf, precizează că „justificarea principiilor fundamentale ale 

dreptului s-a făcut plecându-se de la considerarea dreptului ca instrument al asigurării libertăţii 

şi egalităţii oamenilor în raporturile dintre ei sau în raporturile lor cu statul, independent de 

variaţiile istorice în care s-an configurat instrumentele juridice de garantare şi realizare practică a 

libertăţii şi egalităţii".
3
 

Din cele prezentate mai sus rezultă că o primă trăsătură caracteristică a principiilor 

fundamentale o constituie maxima lor generalitate sub următoarele aspecte: a) sub aspectul 

domeniilor de aplicare; b) sub aspectul conţinutului juridic; c) sub aspectul sferei destinatarilor 

acestora. 

Maxima generalitate a principiilor fundamentale sub aspectele prezentate mai sus relevă ca o 

consecinţă directă caracterul lor de universalitate, ceea ce constituie o a doua trăsătură caracteristică 

proprie acestor principii. 

O a treia trăsătură caracteristică a principiilor fundamentale o constituie forţa lor juridică 

obligatorie. Din acest punct de vedere, principiile fundamentale conţin reguli de cea mai mare 

importanţă pentru ramura dreptului respectiv, indispensabil legate de esenţa, scopurile şi finalitatea 

acestuia, ceea ce înseamnă că nu se poate deroga de la ele. 

A patra trăsătură caracteristică o constituie faptul că, datorită maximei generalităţi, principiile 

fundamentale nu au fost niciodată clar definite. 

O ultimă trăsătură caracteristică a principiilor fundamentale este aceea că există principii care 

sunt scoase din înseşi textele normative şi sunt principii care depăşesc textele normative. 

Principiul constituţional al egalităţii îndeplineşte toate cele cinei trăsături caracteristice ale 

principiilor fundamentale. 

Fr. I.uchaire consideră principiul egalităţii „ca un Janus constituţional. Cele două feţe ale 

egalităţii sunt deci contradictorii: una este de ordin formal, ea impune egalitatea în lege, iar alta este 

                                            
1
 I. Ceterchi, M.Luburici, Teoria generală a statului și dreptului, Universitatea din București, 1983, p. 192. 

2
 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Proarcadia, București, 1993, p.109. În continuare autorul precizează: „Rolul constructiv al 

principiilor dreptului este subliniat în relația specifică momentului creării dreptului, acest moment este marcat atțt de influența tradiției, cât și a 

inovației”. 
3
 Ibidem. p. 115. 
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materială, ea conduce la apropierea de egalitate prin lege".
1
 

Referindu-se la aspectele moderne ale principiului egalităţii, Claude-Albert Colliard precizează 

că „acesta se prezintă sub două aspecte care sunt diferite şi complementare. Este vorba pe de o parte 

de un principiu a cărui definiţie nu este foarte riguroasă, dar care a jucat un rol motor în evoluţia 

socială şi politică a Franţei. Pentru a caracteriza acest aspect, am putea vorbi ele un principiu-mit. Pe 

de altă parte, principiul egalităţii caracterizează în modul de astă dată mai riguros şi mai precis dreptul 

public francez. Este vorba aici de un principiu general de drept".
2
 

Referindu-se la principiul egalităţii, Georges Burdeau constată ambiguitatea contemporană a 

acestuia. 

„Determinate de programele partidelor politice, scopurile statului modern merg dincolo de 

stabilirea unei egalităţi teoretice. Chiar în ţările cuprinse sub denumirea elastică de democraţie 

liberală, guvernanţii îşi afişează pretenţiile lor sociale. Or, în acest context, nu poate să-şi spună 

«socială» decât o măsură care tinde să-l ajute pe individ să se elibereze de inferioritatea pe care o 

datorează întâmplărilor vieţii."
3
 

Egalizarea condiţiilor, continuă autorul, se loveşte de libertăţile prezente. Şi cum în societăţile 

noastre pluraliste libertatea dobândită coalizează, pentru apărarea sa, tot atâtea interese şi convingeri 

cât nu reuşesc forţele care stimulează mişcarea egalitară, textele poartă marca acestei contradicţii. De 

unde caracterul de echivoc al acestor profesiuni de credinţă politică şi socială. G. Burdeau numeşte 

această legislaţie ca fiind o „legislaţie de clasă".
4
 

În literatura juridică românească principiul constituţional al egalităţii este analizat într-o 

singură lucrare de referinţă, intitulată Principiul egalităţii în dreptul romanesc ce constituie teza de 

doctorat a autoarei Simina Elena Tănăscscu. De asemenea, principiul constituţional al egalităţii este 

analizat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. 

 În restul doctrinei de specialitate acesta este analizat numai tangenţial. 

Ne propunem în continuare să identificăm normele de referinţă care constituie izvorul de drept 

al principiului constituţional al egalităţii. Din analiza conţinutului normativ al Constituţiei nu 

rezultă o normă de referinţă în care principiul constituţional al egalităţii să fie înscris în mod 

explicit. Reiese, aşa cum susţine şi M. Djuvara, că acest principiu poate rezulta din înseşi textele 

Constituţiei, precum şi din principii care depăşesc textele acesteia. 

În sprijinul acestei idei poate fi invocat şi faptul că judecătorul constituţional aplică conţinutul 

normativ al textului constituţional şi nu principiul egalităţii la modul general.

                                            
1 François Luchaire, La protection constitutionnelle des droits el des libertes. ed. cit., p. 218. 
2
 Claude –Albert Colliard, Libertés publiques. Precis Dalloz, septième édition. Paris. 1989. p. 210 

3
 Georges Burdeau. Les libertés publiques. Librairie generale de droit et de jurisprudence. Paris. 1972. pp. 8-9. 

4
 Ibidem, p. 10: „Fără să atace direct privilegiile bogăţiei, legiuitorul a tăcut efortul, prin măsuri discriminatorii în favoarea celor mici şi 

defavorizaţi, pentru a corecta inegalităţile datorate factorilor economici şi sociali. Este exact ceea ce trebuie numit o legislaţie de clasă, pentru că 

încetând să mai fie impersonală, şi generală legea decide „ în funcţie de situaţiile specifice unui grup sau altul»".  
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Mergând pe această linie de gândire putem stabili înscrierea implicită a principiului 

constituţional al egalităţii în textul art. 16 din Constituţie. Unii autori
1
 consideră că. „în forma sa cea 

mai generală, principiul constituţional al egalităţii este consacrat în art. 16 alin. (1) din 

Constituţie”. Cel puţin trei argumente sunt reţinute pentru motivarea soluţiei
2
: 

a) forma sub care el a fost cel mai adesea invocat în faţa judecătorului constituţional şi la 

care acesta a recurs în motivarea deciziilor sale; 

b) conţinutul normativ al art. 16 alin. (1) pare să difere de titlul său, în sensul că acesta se referă 

mai degrabă la „egalitatea în faţa legii", în sensul kelsenian al termenului; 

c) modalitatea în care Curtea utilizează acest articol pare să confirme ideea conform căreia el 

reprezintă forma generală a principiului constituţional al egalităţii. 

Soluţia adoptată este corectă, dar aplicarea art. 16 alin. (1) se face în mod indirect şi persoanelor 

juridice, deoarece interese ale cetăţenilor există şi atunci când părţi sunt persoanele colective. Deşi 

excede sfera drepturilor şi libertăţilor fundamentale, această aplicare indirectă restrânge sfera 

principiului constituţional al egalităţii. 

În principiu, Constituţia se referă numai la cetăţeni străini şi apatrizi cărora le garantează 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate, fără discriminări. 

Intitularea art. 16 ca „egalitatea în drepturi" este o consecinţă a locului pe care textul articolului 

citat îl ocupă în ansamblul conţinutului normativ al legii fundamentale, respectiv în Titlul II care 

proclamă drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. 

Este indubitabil, aşa cum s-a pronunţat şi Curtea Constituţională, că „art. 16 alin. (1) din 

Constituţie proclamă şi garantează egalitatea în drepturi a cetăţenilor, deci a persoanelor fizice 

care aparţin statului român, iar nu egalitatea persoanelor colective, a persoanelor juridice".
3
 

În acest context, se pune întrebarea cum poate fi folosit principiul egalităţii cât priveşte alte 

persoane juridice decât oamenii. În dreptul comparat s-a susţinut de cele mai multe ori că legea 

fundamentală se referă numai la oameni şi nu la grupuri. Pare, de exemplu, exclus în Canada ca 

persoanele juridice să poată invoca principiul egalităţii. Consiliul Constituţional francez o admite. 

„Principiul egalităţii nu este în spiritul său, mai puţin aplicabil între persoanele fizice decât 

între persoanele juridice (fie că este vorba, pentru acestea din urmă, de asociaţii, societăţi, fundaţii, 

colectivităţi teritoriale, instituţii publice...), argumentul avansat fiind acela că persoanele juridice 

fiind constituite din grupuri de persoane fizice, nerecunoaşterea principiului egalităţii între 

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc. Editura All-Beck, Bucureşti, 1999. p. 46. 

2
 Ibidem, p. 47: Se menţionează de asemenea că „aproximativ 41% din deciziile fundamentate pe principiul egalităţii sunt bazate pe art. 16 alin. 

(1) din Constituţie şi mai mult de 60% dintre constatările de neconstituţionalitate efectuate de către Curtea Constituţională au ca normă de referinţă 

acelaşi izvor. Poate tocmai de aceea o analiză mai detaliată a sesizărilor primite de Curte dezvăluie faptul că subiectele de drept ce pot sesiza jurisdicţia 

constituţională au tendinţa de a confunda principiul egalităţii cu art. 16 din Constituţie." 
3
 Considerentul nr. 10 al deciziei nr. 102 1995 privind soluţionarea recursului declarat de Societatea comercială „Aga pia" S.R.L. Suceava 

împotriva deciziei Curţii Constituţionale nr. 52 din 23 mai 1005. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 287 din 11 decembrie 1995. 



 

 

persoanele juridice ar echivala în mod necesar unei nerecunoaştcri a egalităţii între persoanele 

fizice".
1
 

La întrebarea menţionată mai sus Curtea Constituţională a României a răspuns că „textul art. 16 

alin. (1) ar fi aplicabil, în cazul persoanelor colective faţă de care s-a promovat un tratament juridic 

diferenţiat numai dacă astfel regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetăţenilor, implicând 

inegalitatea lor în faţa legii şi a autorităţilor publice".
2
 Plecându-se de la premisa că persoanele 

juridice sunt constituite din grupuri de persoane fizice, principiul egalităţii poate fi aplicat şi 

acestora. 

Dar egalitatea acestor grupuri este analizată din punctul de vedere al persoanelor fizice ce 

compun aceste grupuri şi numai din această optică se justifică obiectul protecţiei juridice de către 

principiul egalităţii. Pe de altă parte, aplicarea principiului constituţional al egalităţii acestor grupuri 

este analizat sub aspectul egalităţii de tratament ţinând seama de situaţiile obiective în care se 

găsesc acestea şi nu sub aspectul egalităţii de şanse: „Aceasta presupune o operaţiune intelectuală 

destul de simplă: considerarea distinctă a mulţimii persoanelor fizice şi a mulţimii persoanelor 

juridice şi compararea respectivelor lor regimuri juridice. Rezultatul acestei comparaţii poate 

conduce la o identitate de regim sau, dimpotrivă, la o diferenţă care să fie justificată în raport 

cu situaţia obiectivă în care se găsesc cele două mulţimi".
3
 

Din cele prezentate mai sus rezultă că art. 16 alin. (1) se poate aplica indirect persoanelor juridice, 

atunci când afectează persoana fizică prin încălcarea egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice. 

O discuţie aparte urmează a fi tăcută referitor la aplicarea acestui principiu al egalităţii de 

tratament în ceea ce priveşte persoanele juridice de drept privat şi în ceea ce priveşte persoanele 

juridice de drept public.  

Discuţia se impune deoarece persoanele juridice de drept privat reprezintă o asociere de 

persoane fizice, acestea fiind titulare de drepturi şi obligaţii şi în aceste condiţii asimilarea regimului 

lor juridic cu cel al persoanelor fizice poate fi relativ uşor de făcut, pe când în ceea ce priveşte 

persoanele juridice de drept public acestea sunt titulare de atribuţii sau puteri şi egalitatea de 

tratament juridic presupune anumite nuanţări. Faţă de cele menţionate mai sus în legătură cu art. 16 

din Constituţie, cel puţin cinci precizări suplimentare se impun a fi făcute: 

1. Titlul „egalitatea în drepturi" se referă la întregul conţinut normativ al art. 16 şi nu numai  

 

                                            
1
 Jaques Robert. Rapport general. Association des Cours Constitutionnelles ayant en partage l'usage du français. Paris. 10 et 11 avril 1997, p. 

20. 
2
 Considerentul nr. 10 al deciziei nr. 102/1995. În continuare Curtea reţine că: „În acest sens, în practica instanţei de justi ţie constituţională s-a 

decis, în mod constant, că principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu 

sunt diferite. De aceea el nu exclude ei, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite."  
3
 Simina Tănăsescu, Prinpiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 119. În continuare autoarea precizează: „În ambele cazuri principiul 

constituţional al egalităţii este respectat. Doar în această ipoteză principiul constituţional al egalităţii nu este considerat ca drept fundamental, ei sub 

forma unei egalităţi de tratament, principiu obiectiv a cărui nerespectare atrage cu toate acestea acelaşi tip de sancţiune din partea judecătorului 

constituţional." 
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la art. 16 alin. (1). Dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) se referă la un drept cetăţenesc.
1
  

2. Art. 16 fiind înscris în cuprinsul Capitolului I din Titlul II intitulat „Drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale" rezultă că „dispoziţiile acestuia se aplică şi îndatoririlor 

fundamentale". Se constată că această aplicare excede titlul art. 16 privind egalitatea în drepturi. 

3. Art. 16 alin. (2) proclamă că „nimeni nu este mai presus de lege". Ion Deleanu consideră 

că, deşi principiul este înscris în contextul „dispoziţiilor comune” privitoare la drepturi şi libertăţi, el 

are o semnificaţie mai largă, solicitând subordonarea tuturor subiecţilor de drept faţă de lege. 

indiferent de calitatea lor. Numai astfel statul de drept îşi poate afirma forţa morală şi poate contribui 

la împlinirea idealului colectivităţii umane".
2
 

Rezultă că aceasta este o dispoziţie comună care prin conţinutul său excede fitlul II. dispoziţiile 

sale aplicându-se şi autorităţilor publice. 

Un exemplu al aplicării acestui principiu constituţional îl reprezintă Legea nr. 115/1999 privind 

responsabilitatea ministerială. 

Sub incidenţa legii intră înalţi funcţionari publici care sunt: prim-ministrul, miniştrii şi alţi 

membri stabiliţi prin lege organică, numiţi de preşedintele României pe baza votului de încredere 

acordat de Parlament. Dispoziţia constituţională înscrisă în art. 16 alin. (2) este unul dintre principiile 

statului de drept şi ale democraţiei în care guvernanţii sunt supuşi regulilor juridice, iar destinatarii 

acestui principiu sunt practic toate subiectele de drept. 

Aşa cum menţionam şi anterior, această dispoziţie comună putea să lipsească din conţinutul 

normativ al Titlului II, fiind suficientă dispoziţia constituţională a art. 16 alin. (1) care garantează 

egalitatea cetăţenilor în faţa legii. 

Pentru prima dată, dispoziţia comună „nimeni nu este mai presus de lege" a fost folosită în 

motivarea deciziei nr. 19/1995 cu privire la constituţionalitatea Legii pentru interpretarea art. 21 alin. 

(1) şi (2) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi 

deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată.  

În motivare se reţine că „Parlamentul este, potrivit art. 58 alin. (1) din Constituţie «organul 

reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării», dar acest 

principiu nu presupune şi stabilirea de către parlamentari, prin lege, a unor drepturi care depăşesc 

cadrul constituţional. întrucât este incompatibil cu exigenţele statului de drept, fundamentate pe 

supremaţia Constituţiei. În acest sens, potrivit art. 51 din Constituţie, «respectarea Constituţiei, a 

supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie», iar potrivit art. 16 alin. (2) «nimeni nu este mai 

presus de lege», principii care se impun şi parlamentarilor. Parlamentul poate modifica orice lege, 

dar numai în limitele Constituţiei, ceea ce este valabil şi pentru legile de interpretare, cum este şi  

                                            
1
 Considerentul II, lit. b) din decizia nr. 93/1999 asupra obiecţiilor de neconstituţionalitale a legii nr. 15/1999 privind responsabilitatea 

ministerială. Decizia a Ibst publicată in Monitorul < Jfieial nr. 300 clin 28 iunie 1999. 
2
 Ion Deleanu. Drept constituţional şi instituţii politice. ed. cit., vol. II. p. 83. În continuare autorul precizează: „Exercitarea drepturilor şi 

îndeplinirea obligaţiilor trebuie să se realizeze în ambianţa statului de drept - „Nimeni nu este mai presus de lege” proclamă art. 16 alin.(2). 



 

 

cazul legii de faţă”.
1
 

4. Art. 16 alin. (3) din Constituţia României stabileşte că „funcţiile şi demnităţile publice, 

civile sau militare, pot li ocupate de persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în 

ţară". 

Această dispoziţie comună se aplică atât drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, cât şi autorităţilor 

publice care au obligaţia constituţională de a nu deroga de la această regulă.  

Egalitatea în faţa legii impune egalitatea privind admisibilitatea în funcţiile şi demnităţile 

publice civile şi militare a cetăţenilor români care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară. 

Prin conţinutul său această regulă constituţională excede Titlul II din Constituţia României. 

5. În doctrina de specialitate, printre „principiile constituţionale aplicabile drepturilor, 

libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor români sunt enumerate în mod distinct: a) 

egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi b) funcţiile şi demnităţile publice pot fi ocupate de 

persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară”.
2
 loan Muraru precizează chiar 

că „principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor este consacrat prin art. 16 alin. (1) şi (2), 

precum şi prin art. 4 alin. (2) din Constituţie”. 

Din cele prezentate mai sus se conturează existenţa unui principiu constituţional al egalităţii şi 

a unei componente a acestuia, principiul egalităţii în drepturi. Izvorul principal de drept al 

principiului egalităţii în drepturi este art. 16 alin. (1) din Constituţia României împreună cu 

complementarul său art. 4 alin. (2) din legea fundamentală. Principiul egalităţii în drepturi se referă la 

sfera propriu-zisă a tuturor drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi la 

titularii acestuia care sunt în principal cetăţenii şi în subsidiar străinii şi apatrizii. 

Principiul constituţional al egalităţii are izvorul principal de drept în art. 16 din Constituţie. 

Elementele componente ale acestuia rezultă din însăşi interpretarea sistematică a 

Constituţiei, din tradiţie, din cutume, din documentele internaţionale, din domeniul drepturilor 

omului la care România este parte şi care potrivit art. 20 din Constituţie au prioritate în interpretarea 

şi aplicarea dispoziţiilor constituţionale şi legale, cât şi în conflictul dintre o lege internă şi aceste 

reglementări şi nu în ultimul rând din jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Chiar şi unii autori 

români recunosc că „definirea juridică riguroasă a principiului constituţional al egalităţii se 

dovedeşte a fi o întreprindere destul de dificilă pentru simplul motiv că este aproape imposibil de 

găsit o definiţie a unei noţiuni atât de vagi ca egalitatea”
3
. Principiul constituţional al egalităţii excede 

sfera drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi cuprinde ca titulari pe 

lângă cetăţeni, străini şi apatrizi, şi alte subiecte de drept. Prin aceasta, principiul constituţional al 

egalităţii devine o regulă de drept obiectiv care asigură egalitatea de tratament a subiectelor ordinii 

juridice în faţa legii. Chiar judecătorul constituţional a simţit nevoia să facă trimitere la dispoziţiile 

                                            
1
 Considerentul nr. 11 al deciziei nr. 19/1995, publicată în Monitorul Oficiul al României nr. 39 din 23 februarie 1995. 

2
 Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., pp. 196-109. 

3
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul romanesc, ed. cit., p. 8. 
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art. 16 când a trebuit să se pronunţe asupra constituţionalităţii unor prevederi legale. Astfel, prin 

decizia nr. 35/1996 privind constituţionalitatea unor prevederi ale Legii nr. 27/1996 - Legea 

partidelor politice Curtea Constituţională reţine că „principiul egalităţii cetăţenilor, prevăzut de art. 

16 din Constituţie, se aplică şi persoanelor juridice, în măsura în care prin intermediul acestora 

cetăţenii îşi exercită un drept constituţional cum este asocierea în partida politică”.
1
 O altă 

formulare de acest gen se găseşte în decizia nr. 27/1996 privind soluţionarea recursului împotriva 

deciziei nr. 107/1995 prin care s-a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. 

(1) din Legea nr. 3/1997 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială. Pentru a 

pronunţa soluţia de respingere a excepţiei. Curtea a reţinut că „principiul egalităţii, consacrat de art. 

16 alin. (1) din Constituţie, implică, pentru situaţii diferite şi dreptul la un tratament juridic 

diferit, cum de altfel Curtea Constituţională a statuat şi prin deciziile nr. 70/1993. nr. 74/1994 şi nr. 

85/1994".
2
 

În doctrina de specialitate se consideră că „vocaţia de principiu general a art. 16 este 

subliniată şi de faptul că judecătorul constituţional consideră că invocarea lui este suficientă pentru 

motivarea deciziilor, în vreme ce pentru celelalte izvoare constituţionale ale egalităţii sunt citate 

împreună atât articolul care consacră aplicarea concretă a egalităţii la un domeniu cât şi art. 16 din 

Constituţie
3
. De asemenea, în unele decizii, Curtea Constituţională reţine chiar „principiul 

egalităţii" pentru motivarea soluţiilor. Astfel, în decizia nr. 70/1993 Curtea reţine că „principiul 

egalităţii nu se opune ca o lege să stabilească reguli diferite în raport de persoane care se găsesc în 

situaţii deosebite”.
4
        

Dificultatea înţelegerii juridice a principiului egalităţii, susţin unii autori, „provine din faptul că 

însuşi conţinutul său depinde de o anumită filosofic politică, pe care judecătorul trebuie în acelaşi 

timp să o respecte şi să o facă respectată”
5
. Judecătorul trebuie să opteze între o egalitate strictă, care 

aşa cum menţionam anterior, poate fi asimilată nediscriininării şi o egalitate relativă care 

presupune egalitatea de tratament, ţinând seama de situaţia obiectivă în care se găsesc subiectele de 

drept, caz în care se admite o diferenţă de regim juridic. Pe de altă parte, prin natura lor „toate fiinţele 

umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi".
6
 Dar în viaţa socială egalitatea nu 

înseamnă identitate. Este şi motivul pentru care în practica jurisdicţională a Curţii Constituţionale 

principiul egalităţii a fost interpretat ca optinându-se uniformităţii, care implică, ca un corolar 

necesar al egalităţii, dreptul la diferenţă. Viaţa socială presupune diferenţe obiective de situaţii care 

                                            
1
 Considerentul nr. 23 al deciziei nr. 35/1996. privind constituţionalitatea unor prevederi ale Legii nr. 27/1996 - Legea partidelor politice - a fost 

publicată în Monitorul Oficial nr. 87 din 29 aprilie 1996. 
2
 Considerentul nr. 1 reţinut de Curte pentru a soluţiona recursul declarat împotriva deciziei Curţii Constituţionale nr. 107/1995. Decizia nr. 

27/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 26 aprilie 1996. 
3
  Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc. ed. cit., p. 46. 

4
 Considerentul nr. 6 al deciziei nr. 70/1993 cu privire la constituţionalitatea art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 88/1993  privind acreditarea 

instituţiilor de învăţământ superior si recunoaşterea diplomelor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 307 din 27 decembrie 

1993. 
5
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed cit., p. 17. 

6
 Art. 1 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. 
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şi diferenţe de condiţii, de care legiuitorul are obligaţia să ţină seama atunci când stabileşte reguli de 

conduită obligatorii. În doctrina de specialitate este consacrat ca principiu general al dreptului 

principiul pereche denumit principiul libertăţii şi egalităţii. Considerăm că acest principiu 

pereche a fost influenţat şi de art. 1 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului care proclamă că 

„toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi". Potrivit acestui principiu 

pereche „nu poate exista egalitatea decât între oameni liberi şi nici libertate decât între oameni 

a căror egalitate este consfinţită juridic. Egalitatea priveşte echilibrul vieţii, iar libertatea priveşte 

capacitatea oamenilor de a acţiona fără oprelişti"
1
 Acest principiu pune în evidenţă raporturile de 

conexitate ce există între egalitate şi libertate. Tot în doctrina de specialitate egalitatea este analizată 

ca principiu general al dreptului în sensul de „fundament al libertăţii, al dreptăţii şi al păcii în 

lume”.
2
 

Egalitatea în sensul de principiu general al dreptului guvernează şi celelalte ramuri de drept. 

În acest sens pot fi menţionate exemplele de mai jos: 

a) egalitatea părţilor în procesul civil; b) egalitatea subiectelor de drept în dreptul civil; c) 

egalitatea de şanse la angajare în cadrul raporturilor de muncă; d) egalitatea soţilor la încheierea 

căsătoriei, în timpul căsătoriei şi la desfacerea acesteia. 

Putem afirma de asemenea, că legea fundamentală a receptat dispoziţiile art. 1 şi art. 7 din 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului consacrând în cuprinsul art. 16 alin. (1) egalitatea în 

drepturi sub forma „egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără 

discriminări". 

Această receptare reprezintă două forme de exprimare a aceluiaşi adevăr. 

Referindu-se la conţinutul normativ al principiului constituţional al egalităţii, unii autori 

consideră că „variantele de care dispune legiuitorul sunt în număr de două: fie recurge la o egalitate 

juridică, formală, stabilind o egalitate de drept a tuturor subiectelor, fie se sprijină pe o egalitate 

materială care vizează o egalitate a rezultatelor".
3
 

Celelalte izvoare ale principiului constituţional al egalităţii au fost identificate în Secţiunea a 

IV-a din Capitolul I. Acestea reprezintă consecinţe de ordin constituţional ale principiului 

egalităţii. Așa cum menţionam anterior, aceste consecinţe de ordin constituţional le vom numi în 

continuare egalităţi particulare și reprezintă principii constituţionale specifice domeniului pe care 

îl reglementează Sunt izvoare ale principiului constituţional al egalităţii următoarele:  

a) art. 4 din Constituţie intitulat „unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni"; 

b) art. 6 din Constituţie intitulat „dreptul la identitate"; 

                                            
1
 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului. Editura Proarcadia. Bucureşti, 1993. p. 119. În continuare autorul menţionează: „În planul 

realizării efective a libertăţii sociale, rolul dreptului se materializează în îngrădirea înclinaţiei unor grupuri de a nega altora ceea ce lor nu le place, în 

neutralizarea acelei suspiciuni difuze a autorităţilor politice faţă de grupările neeonformiste şi în înlăturarea tuturor barierelor şi a discriminărilor ce 

persistă în calea asigurării şanselor egale de manifestare şi progres pentru toţi oamenii.”  
2
 Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Editura Europa Nova, 1996. Bucureşti, p. 117. 

3
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul romanesc, ed. cit., p. 17. 
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c) art. 38 alin. (4) din Constituţie stabileşte „egalitatea salarizării femeilor şi bărbaţilor 

pentru muncă egală"; 

d) art. 41 alin. (2) din Constituţie proclamă: „proprietatea privată este ocrotită în mod egal 

de lege, indiferent de titular"; 

e) art. 44 alin. (1) din Constituţie consacră regula constituţională potrivit căreia „familia se 

întemeiază pe egalitatea soţilor"; 

f) art. 44 alin. (3) din Constituţie stabileşte regula constituţională potrivit căreia „copiii din 

afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie"; 

g) art. 53 alin. (2) din Constituţie constituie o normă de referinţă privind stabilirea contribuţiilor 

financiare. Potrivit acestei norme „sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a 

sarcinilor fiscale"; 

h) articolele 59 alin. (1) şi art. 81 alin. (1) din Constituţie consacră „egalitatea votului în 

alegerea Camerelor Parlamentului şi a preşedintelui României". 

Din analiza izvoarelor principiului constituţional al egalităţii rezultă existenţa unui izvor 

principal de drept consacrat de art. 16 din Constituţie sub forma sa generală, a unui izvor de drept 

care consacră în art. 16 alin. ( 1) principiul egalităţii în drepturi şi numeroase alte consacrări ale 

acestora în domenii particulare precizate de legea fundamentală a României. Trebuie menţionat că 

toate consecinţele juridice enumerate mai sus sunt consacrări ale principiului constituţional al 

egalităţii. Criteriul de delimitare între principiul constituţional al egalităţii şi principiul 

constituţional al egalităţii in drepturi îl reprezintă excederea dispoziţiilor Titlului II din 

Constituţie. Se pune întrebarea dacă între diferitele izvoare ale principiului constituţional al egalităţii 

există sau nu o ierarhie formal-juridică. 

În doctrina constituţională se susţine că „atât tradiţia noastră constituţională, cât şi aplicările pe 

care le cunoaşte actuala lege fundamentală par să acrediteze ideea că în dreptul românesc nu poate fi 

stabilită nicio ierarhie formal-juridică între diversele dispoziţii ale Constituţiei".
1
 Prin aşezarea 

sa în capitolul II intitulat „Dispoziţii comune" al litlului II care consacră „drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale” îi conferă principiului constituţional al egalităţii o importanţă de „normă 

principală”, fără însă a se stabili vreo ierarhie între dispoziţiile conţinutului normativ ale acestui 

titlu. 

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a confirmat această teză. 

Astfel, în decizia nr. 6/1993 cu privire la constituţionalitatea Legii de modificare a Legii nr. 

58/1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute în Legea nr. 53/1991. Legea nr. 40/1991 şi Legea 

nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome. Curtea, procedând la 

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul romanesc. ed. cit., p. 65. În continuare autoarea menţionează: „fiind toate cuprinse în 

acelaşi text juridic, adoptat de către aceeaşi Adunare Constituantă şi votat prin referendum, dispoziţiile constituţionale au  toate aceeaşi forţă juridică. Iar 

dacă între normele de referinţă în general nu se poate stabili nicio ierarhie a fartiori, între dispoziţiile constituţionale care consacră un acelaşi principiu 

nu poate fi observată nicio ierarhie.” 
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o interpretare sistematică a izvoarelor principiului constituţional al egalităţii, consideră că „aprecierea 

constituţionalităţii art. 1 din lege, care introduce o majorare de impozit de 30% pentru veniturile 

obţinute din cumul pentru categoriile de persoane stabilite prin legile nr. 40, 52 şi 53 din anul 1991. se 

poate realiza prin confruntarea prevederilor sale cu dispoziţiile cuprinse în art. 16 alin. (1) 

precum şi în art. 53 ［îndeosebi alin. (2)］din Constituţie".
1
 

Chiar şi atunci când face referire la alte dispoziţii constituţionale Curtea nu manifestă nicio 

preferinţă faţă de izvoarele pe care le invocă în motivarea deciziei. Astfel, în decizia nr. 75/1994 cu 

privire la constituţionalitatea unor texte din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe Curtea reţine că, „potrivit art. 1 din Constituţie, România este un stat de drept, 

democratic şi social, ceea ce presupune obligaţia acestuia de a asigura cetăţenilor ei condiţiile 

necesare pentru a trăi decent - aspect reglementat, în plan constituţional, prin dispoziţiile art. 43 - 

stalul având obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea creării unui cadru corespunzător pentru 

creşterea calităţii vieţii, potrivit art. 134 alin. (2) lit. f) din Constituţie".
2
 

Rezultă că judecătorul constituţional nu stabileşte nicio ierarhie în privinţa diferitelor 

izvoare ale principiului constituţional al egalităţii. De asemenea, se constată lipsa oricărei ierarhii 

între principiul constituţional al egalităţii şi celelalte dispoziţii constituţionale. O discuţie aparte se 

impune a fi făcută asupra celorlalte izvoare ale principiului constituţional al egalităţii. Din analiza 

conţinutului normativ al acestora rezultă că se pot clasifica în două categorii: 

1) izvoare care reprezintă simple consecinţe de ordin constituţional ale principiului 

egalităţii, acestea neavând o sferă mai mare decât aceea la care se referă art. 16 alin. (1) împreună cu 

complementarul său art. 4 alin. (2) din Constituţie. De asemenea, acestea nu au alţi titulari decât cei 

cărora li se adresează aceleaşi articole în discuţie. 

2) izvoare care nu sunt simple consecinţe de ordin constituţional ale principiului egalităţii, 

acestea au un conţinut normativ complex, ceea ce le conferă o relativă autonomie în raport cu 

conţinutul art. 16 alin. (1) şi al complementarului său. art. 4 alin. (2) din Constituţie. 

Considerăm că în categoria a doua de izvoare pot fi incluse art. 41 alin. (2) şi art. 53 alin. (2) din 

Constituţie. 

a) art. 41 alin. (2) din Constituţie 

Aşa cum menţionam în Secţiunea a IV-a din Capitolul I, din redactarea constituţională a 

textului art. 41 alin. (2): „proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege indiferent de 

titular" se 

constată că această regulă constituţională excede aplicarea principiului egalităţii în drepturi a 

cetăţenilor consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece proprietatea privată poate 

                                            
1
 Considerentul nr. 8 al deciziei nr. 6/1963. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 61 din 25 martie 1993. 

2
 Considerentul nr. 5 al deciziei nr. 75/1994, publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 190 din 25 iulie 1994. 



 

 

aparţine oricărui subiect de drept şi nu numai cetăţenilor. Conţinutul normativ al acestui alineat
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„are un domeniu precis de aplicare - proprietatea privată - şi impune respectul egalităţii într-un 

domeniu precis - egală protecţie juridică după criterii precise".
1
 

Art. 41 alin. (2) stabileşte obligativitatea unui regim juridic egal de ocrotire, indiferent de 

titular. Deoarece proprietatea privată poate aparţine „unor subiecţi diferiţi, cum sunt statul, 

unităţile administrativ-teritoriale, instituţii de interes public etc., ar putea exista şi regimuri 

diferite, în funcţie de titular, aşa cum de altfel era regula în regimul totalitar"
2
. Dar art. 41 alin. (2) 

interzice tocmai o asemenea posibilitate care este contrară principiului nediscriminării şi interzicerii 

privilegiilor. Rezultă că art. 41 alin. (2) introduce un criteriu propriu de nediscriminare, acela al 

titularului dreptului de proprietate privată. 

Deoarece art. 41 alin. (2) se referă în mod strict la proprietatea privată, rezultă că regimul de 

ocrotire juridică al proprietăţii publice poate fi diferit de regimul juridic de ocrotire al proprietăţii 

private. În acest sens se exprimă şi judecătorul constituţional în decizia nr. 132/1994, care pentru 

motivarea soluţiei reţine că „în esenţă art. 41 alin. (2) din Constituţie nu pune semnul egalităţii între 

proprietatea privată şi proprietatea publică în ceea ce priveşte protecţia juridică".
3
  

În cuprinsul aceleiaşi decizii Curtea Constituţională nominalizează şi titularii dreptului de 

proprietate privată precizând că „art. 41 alin. (2) din Constituţie are în vedere ocrotirea în mod egal a 

proprietăţii private, indiferent de titular şi deci se referă la ocrotirea în mod egal a proprietăţii 

aparţinând persoanelor fizice şi persoanelor juridice de drept privat, precum şi la ocrotirea 

bunurilor ce formează obiectul proprietăţii private a statului”
4
. În decizia menţionată mai sus, 

precum şi în multe alte decizii, părţile şi judecătorul constituţional invocă în mod autonom 

dispoziţiile art. 41 alin. (2), fără a face referire la izvorul principal de drept. art. 16 din Constituţie. 

Din textul constituţional al art. 41 alin. (2) rezultă că egala ocrotire a proprietăţii private indiferent de 

titular este garantată de lege. De aici se pot desprinde cel puţin două concluzii: 

1. stabilirea unei obligaţii de ordin constituţional în sarcina legiuitorului, ca atunci când 

aprobă acte normative să instituie un regim juridic egal de ocrotire, indiferent de titularul dreptului 

de proprietate privată. Aceasta reprezintă o consecinţă de ordin constituţional a principiului 

egalităţii care impune un tratament juridic nediferenţiat în funcţie de criteriul „titular al dreptului 

de proprietate privată”. 

2. consecinţă de ordin constituţional a „egalităţii în faţa legii” a tuturor subiectelor de drept 

titulare ale dreptului de proprietate privată, fără privilegii şi fără discriminări pe criteriul „titularului 

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 71. În continuare autoarea mai precizează: „Însă spre deosebire 

de celelalte egalităţi specifice, care (ca şi principiul în forma sa generală) işi adaugă cu uşurinţă precizările aduse de art. 4 alin. (2) din Constituţie, cea 

avută în vedere aici işi precizează singură propriile criterii de nediscriminare." 
2
 Constituţia României comentată şi adnotată, ed. cit., p. 106. În continuare se menţionează: „ori alin. (2) la care ne referim, interzice tocmai o 

asemenea posibilitate, care, de altfel, este contrară şi principiului nediscriminării şi interzicerii privilegiilor, eu efect al egalităţii cetăţenilor în faţa legii 

şi a autorităţilor publice potrivit art. 4 şi 16 din Constituţie." 
3
 Considerentul nr. 3 din decizia nr. 132/1994 cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a  dispoziţiilor art. 31 şi art. 32 din Decretul nr. 

221/1960. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 34 din 15 februarie 1995. 
4
 Considerentul nr. 4 din decizia nr. 132/1994 



 

 

dreptului de proprietate privată”. 

Din cele prezentate anterior şi din cele prezentate mai sus rezultă că textul art. 41 alin. (2) din 

Constituţie excede aplicarea principiului constituţional al egalităţii în drepturi a cetăţenilor 

consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie. 

În acelaşi timp, această egalitate particulară reprezintă o consecinţă de ordin constituţional a 

principiului egalităţii, care prin conţinutul său complex îi conferă o relativă autonomie în raport 

cu conţinutul art. 16 alin. (l) şi a complementarului său art. 4 alin. (2). 

Conţinutul complex al acestei egalităţi particulare excede Titlul II din Constituţie atât în ceea 

ce priveşte sfera drepturilor şi libertăţilor fundamentale cât şi titularii acestora, care în condiţiile art. 

42 alin. (2) pot fi cetăţeni străini, apatrizi, persoane juridice de drept privat, precum şi persoane 

juridice de drept public. 

Fiind o consecinţă de ordin constituţional a principiului egalităţii, această egalitate particulară 

face parte din conţinutul normativ al principiului constituţional al egalităţii, reprezentând în 

acelaşi timp un principiu specific aplicabil domeniului strict al proprietăţii private. 

Aşa cum precizează şi unii autori, „acest text constituie singura egalitate specifică pe care 

judecătorul constituţional o utilizează într-un mod particular, dar tocmai de aceea ea ne apare drept 

excepţie care întăreşte regula şi confirmă unitatea conceptuală a principiului constituţional al 

egalităţii".
1
 

b) art. 53 alin. (2) din Constituţie 

Textul constituţional al art. 53 alin. (2) din Constituţie stabileşte că „sistemul legal de 

impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale". Se constată că exprimarea 

constituţională are un conţinut complex. Prin aşezarea sa în cuprinsul Capitolului III intitulat 

„îndatoririle fundamentale” din Titlul II care consacră „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale”, acesta se adresează în principal cetăţenilor care potrivit art. 53 alin. (I) „au 

obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice”. Contribuţia financiară a 

cetăţenilor la acoperirea cheltuielilor publice şi a cheltuielilor publice de interes local se face prin 

plata impozitelor şi taxelor, stabilite în conformitate cu art. 138
2
 din Constituţie, numai în limitele şi 

în condiţiile legii. Dar potrivit art. 3 din Legea nr. 36/1999 - Legea bugetului de stat pe anul 1999 - 

„Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi 

veniturilor prelevate de la persoanele juridice şi fizice”.
3
 Se constată că legea bugetului de stat

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc. ed. cit., p. 72. 

2
 Vezi textul art. 138 din Constituţia României în Constituţia României 1991. Regia Autonoma „Monitorul Oficial”. Bucureşti. 1993. p. 08. art. 

138. alin. ( 1 ) : „ Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stal şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. alin. 

(2) Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.” Legea nr. 36/1999 - Legea bugetului de stal 

pe anul 1999 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 97 din 8 martie 1999. 

3
 Legea nr. 36/1999 - Legea bugetului de stat pe anul 1999 – a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 97 din 8 martie 1999. 
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identifică printre plătitorii contribuţiilor financiare două categorii de persoane, respectiv: 

persoanele juridice şi persoanele fizice. În înţelesul legii, aceasta are ca destinatari persoanele 

juridice de drept privat şi persoanele juridice de drept public, iar ca persoane fizice aceasta are ca 

destinatari cetăţenii, străinii şi apatrizii. Din textul legii rezultă că dispoziţiile acesteia exced 

aplicarea principiului constituţional al egalităţii în drepturi a cetăţenilor consacrat de art. 16 alin. 

(1) din Constituţie, atât ca sferă, cât şi ca titulari ai dispoziţiilor legii fundamentale. Pentru noţiunile 

de „impozit" şi „taxă" reţinem pentru studiul de faţă definiţiile legale. Legea nr. 186/1998 - Legea 

finanţelor publice locale - defineşte în art. 1 alin. (15) noţiunea de impozit astfel: „prelevare a unei 

părţi din veniturile şi din averea persoanelor fizice şi juridice, obligatorie, cu titlu nerambursabil şi 

fără contraprestaţie" iar în art. 1 alin. (17) noţiunea de taxă astfel: „suma plătită de o persoană fizică 

sau juridică, de regulă pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie sau 

un serviciu de utilitate publică".
1
 

Referindu-se la „aşezarea justă a sarcinilor fiscale" din cuprinsul art. 53 alin. (2) din 

Constituţie. Curtea Constituţională precizează că: „fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi 

proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu diferenţieze impozitele pe criteriul grupelor sau 

categoriilor de cetăţeni".
2
 

În continuare, Curtea menţionează că „prin legea specială ce are ca obiect indemnizaţia 

parlamentară lunară şi celelalte drepturi ale parlamentarilor nu se pot stabili reguli derogatorii de la 

principiile Constituţiei şi că reglementarea unor excepţii la impozitarea veniturilor pe criterii 

sociale ori pe criteriul funcţiei deţinute este o încălcare a egalităţii cetăţenilor în faţa legii, 

reprezentând o aşezare injustă a „sarcinilor fiscale", contrară art. 53 alin. (2) din Constituţie”.
3
 

Precizarea făcută de Curte potrivit căreia „parlamentarii se află într-un raport de drept public, un 

raport de autoritate, şi nu într-un raport juridic de muncă, guvernat de principiile Codului 

muncii”
4
 ne îndreptăţeşte să afirmăm că regula stabilită de art. 53 alin. (2) reprezintă o consecinţă de 

ordin constituţional a principiului egalităţii care excede Titlul II din Constituţie, constituind un 

principiu specific domeniului fiscal, ceea ce-i conferă o relativă autonomie în raport cu art. 16 alin. 

(1) din Constituţie. Pe de altă parte, art. 53 alin. (2) stabileşte regula potrivit căreia cetăţenii sunt egali 

în faţa legii fiscale. Iară privilegii şi fără discriminări. Această regulă reprezintă o consecinţă de ordin 

constituţional a principiului egalităţii în domeniul contribuţiilor financiare ale cetăţenilor la 

cheltuielile publice. 

Unii autori menţionează că „prin referirea la o aşezare justă a sarcinilor fiscale”, conţinutul 

său normativ aminteşte de principiul echităţii, cât şi de principiul dreptăţii sociale, corespunzător 

                                            
1
 Legea nr. 189/1998 – Legea finanțelor publice locale – a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 104 din 22 octombrie 1998. 

2
 Considerentul nr. 9 din decizia nr. 19/1995 cu privire la constituționalitatea Legi pentru interpretarea art. 21 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 

53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului 

României. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 23 februarie 1995. 
3
 Ibidem 

4
 Considerentul nr. 3 din decizia nr. 19/1995 
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i 

caracterului social al statului. El exprimă o egalitate relativă, specifică domeniului fiscal".
1
 

Aşa cum menţionam anterior, textul art. 53 alin. (1), referindu-se nemijlocit la cetăţeni, are 

în vedere şi subiectele colective de drept: societăţi comerciale, companii naţionale, regii 

autonome, alte persoane juridice. Aceasta reprezintă aceeaşi viziune normativistă în legătură cu 

obligaţia respectării legii, prevăzută de art. 51 potrivit căreia subiectele colective de drept sunt 

creaţii juridice a căror substanţă este dată de comportamentul celor care le compun, respectiv 

persoanele fizice, iar obligaţia unei persoane juridice de a plăti un impozit este suportată, chiar dacă în 

mod indirect, de cei în folosul cărora persoana juridică îşi administrează patrimoniul. 

În aceste condiţii „principiul constituţional al egalităţii ar trebui să se aplice în varianta sa 

strictă în raport cu persoanele juridice de drept privat între ele, atâta timp cât ele nu se găsesc în 

situaţii obiectiv diferite".
2
 

Pe cale de consecinţă, dacă persoanele juridice de drept privat se află în situaţii obiectiv diferite, 

se aplică varianta relativă a principiului constituţional al egalităţii. Un exemplu în acest sens îl 

constituie stabilirea unui regim juridic diferit al persoanelor juridice de drept privat străine în raport 

cu regimul juridic al persoanelor juridice de drept privat române. 

Plecând de la teza potrivii căreia „regimul juridic al impozitelor este inevitabil diferit, el 

implicând şi o strategie economico - financiară". Curtea Constituţională reţine că „uniformitatea 

reglementărilor în acest domeniu ar avea drept consecinţă desfiinţarea tuturor criteriilor de 

impozitare şi a scopului urmărit de legiuitor prin pârghiile financiare”.
3
 

Având în vedere că „pentru persoanele juridice de drept privat române regimul juridic este 

inspirat din cel al persoanelor fizice, cu unele aproximări, este pe deplin legitim ca regimul juridic al 

persoanelor juridice de drept privat străine să fie diferit ca cel aplicabil naţionalilor”.
4
 

Această teză este confirmată de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în decizia nr. 74/1994 care 

pentru motivarea acesteia reţine următoarele: „toţi investitorii străini care se supun Legii nr. 

35/1991 se bucură de o protecţie egală. Drepturile fundamentale prevăzute în Constituţie se aplică 

cetăţenilor, iar în ceea ce priveşte persoanele juridice numai în măsura în care, printr-o anumită 

reglementare privind aceste persoane, sunt afectate indirect drepturile fundamentale ale cetăţenilor. În 

cazul de faţă, această problemă nici nu se pune, întrucât este vorba de interesele unor societăţi 

comerciale străine". Din cele prezentate anterior şi din cele prezentate mai sus rezultă că textul art. 53 

alin. (2) din Constituţie, datorită conţinutului său complex, excede Titlul II din Constituţie atât în ceea 

ce priveşte sfera drepturilor şi libertăţilor fundamentale, cât şi în ceea ce priveşte titularii cărora aceste 

depoziţii li se adresează, respectiv, persoane lizice şi persoane juridice. 

                                            
1
 Simina Elena TănăsescU. Principiul egalităţii în dreptul romanesc, ed. cit., p. 68. 

2
 Ibidem, p. 122. 

3
 Considerentul nr. 10 al deciziei nr. 102/1995. 

4
 Simina Elena Tănăscscu. Principiul egalităţii în dreptul romanesc, ed. cit., p. 120. 
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Consecinţele de ordin constituţional ale principiului egalităţii care exced Titlul II formează 

conţinutul normativ al acestuia şi reprezintă în acelaşi timp un principiu specific aplicabil 

contribuţiilor financiare. 

Alte componenţe ale conţinutului normativ ale principiului constituţional al egalităţii vor 

rezulta din coroborarea dispoziţiilor art. 16 cu dispoziţii din alte titluri sau capitole, fie din alte 

articole, care exced Titlul II din Constituţia României. 

Secţiunea a II-a 

Principiul constituţional al egalităţii în drepturi 

„Există anumite reguli fundamentale aplicabile tuturor drepturilor, libertăţilor şi 

îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor. Acestea rezultă fie din Capitolul I al titlului II al 

Constituţiei (art. 15-21), fie din coroborarea dispoziţiilor din acest capitol cu dispoziţii din alte 

titluri sau capitole, fie din alte articole, precum din art. 49".
1
 

Una dintre aceste reguli fundamentale care se aplică tuturor drepturilor, libertăţilor şi 

îndatoririlor fundamentale o reprezintă egalitatea în drepturi. 

Această „dispoziţie comună" care se aplică întregului Titlu II al Constituţiei îşi are izvorul 

principal de drept în cuprinsul art. 16 alin.(1) şi reprezintă principiul constituţional al egalităţii în 

drepturi a cetăţenilor. În funcţie de obiectul cauzei cu care este sesizată Curtea Constituţională, 

judecătorul constituţional reţine pentru motivarea deciziei fie varianta strictă, fie varianta relativă 

a principiului constituţional al egalităţii în drepturi. Atunci când judecătorul constituţional reţine 

varianta strictă a egalităţii în drepturi, în mod obligatoriu se face referire şi la art. 4 alin. (2) din 

Constituţie care reprezintă complementarul art. 16 alin. (2).  

Art. 4 alin. (2) enumera criteriile nediscriminării potrivit cărora orice discriminare este 

interzisă. Acestea sunt: rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, 

apartenenţa politică, averea sau originea socială. Art. 4 alin. (2) din Constituţie, deşi este înscris în 

Titlul I al acesteia intitulat „Principii generale", constituie un complementar al art. 16 alin. (1). Acest 

„principiu general” completează dispoziţiile privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor cu un corolar 

care este „egalitatea între cetăţeni, premisă a unităţii poporului român. Se constată că între art. 16 

alin. (1) şi art. 4 alin. (2) nu există niciun raport ierarhic, ci un raport de complementaritate în cadrul 

interpretării sistematice a normelor constituţionale. Această teză este confirmată şi de doctrină, în 

care se menţionează că: „în virtutea conţinutului său, art. 16 alin. (1) din Constituţie este în 

corelație cu dispoziţiile art. 4 alin. (2) al legii fundamentale care determină criteriile de  

 

                                            
1 loan Muram. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 193. 
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nediscriminare”. 
1
 

Atunci când judecătorul constituţional reţine varianta relativă a egalităţii în drepturi, textul art. 

16 alin. (1) este suficient pentru motivarea deciziei. 

Ţinând seama de explicaţiile teoretice din cuprinsul Capitolului I, Secţiunea I, §2 al tezei, vom 

defini egalitatea în drepturi a cetăţenilor ca: „principiul constituţional potrivit căruia cetăţenii 

români se pot folosi şi pot exercita în condiţii de egalitate toate drepturile şi libertăţile 

fundamentale prevăzute în Constituţie şi în alte legi, în domeniile politic, economic, social, 

cultural sau în orice alt domeniu, fără privilegii şi fără discriminări, fiind trataţi în mod egal în 

faţa legii, a autorităţilor publice şi de către ceilalţi cetăţeni". 

Acest principiu îşi are izvorul de drept în art. 16 alin. (1) şi în complementarul acestuia art. 4 

alin. (2) din Constituţie. 

Din analiza conţinutului normativ al Constituţiei reţinem că acesta este înscris în mod explicit 

ca o „dispoziţie comună” a Titlului II din Constituţie care consacră drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale. înscrierea în conţinutul normativ al Constituţiei a egalităţii în drepturi 

reprezintă o receptare a dispoziţiilor art. I al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului care 

proclamă că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi". 

Sfera propriti-zisă a drepturilor „exprimă vocaţia omului, a cetăţeanului pe planul realităţilor 

juridice, interne fiecărei ţări, pentru toate drepturile şi libertăţile. Desigur, aceasta este o 

posibilitate juridică, generală şi abstractă, recunoscută de către Constituţie fiecărui cetăţean”.
2
 

Din examinarea conţinutului acestui principiu, putem identifica patru aspecte: egalitatea în 

drepturi a femeilor cu bărbaţii: egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără deosebire de rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, avere sau origine socială: egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor fără deosebire de religie, opinie sau apartenenţă politică: egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor în faţa legii. 

Egalitatea în drepturi a cetăţenilor priveşte toate drepturile pe care le au cetăţenii români fără să 

se facă deosebire dacă acestea sunt fundamentale, fiind înscrise în chiar textul Constituţiei, sau sunt 

înscrise în alte legi sau in alte acte normative. De asemenea, egalitatea în drepturi se referă la toate 

domeniile de activitate din cadrul societăţii. Aşa cum menţionează unii autori, „trebuie reţinută de 

asemenea regula, rezultând din reglementările internaţionale, potrivit căreia nicio măsură 

luată în caz de pericol public, care ameninţă existenţa naţiunii, nu poate duce la discriminări 

întemeiate numai pe rasă. culoare, sex. limbă, religie sau origine socială".
3
 

                                            
1
 Constituţia Romaniei comentată și adnotată, ed. cit., p. 39. 

2
 loan Muraru. Drept constituţional şt instituţii politice, ed. cit., p. 194. În continuare autorul menţionează: „valorificarea concretă şi exerciţiul 

efectiv al acestor drepturi şi libertăţi sunt de asemenea garantate de constituţie, dar aceasta nu poate fi interpretată decât în sensul că depinde de fiecare 

cetăţean, de capacităţile şi eforturile sale, în condiţiile conferite de către ordinea constituţională, apropierea rezultatelor exercitării acestor drepturi. 

Constituţia oferă atât şansele, cât şi mijloacele şi garanţiile necesare pentru ca cetăţeanul să le poată valorifica.” 
3
 Ibidem, p.196. 



 

 

 

§1. Egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii 

 
Sub această formulare, este înscrisă în mod constant în Constituţiile române din anii 1948. art. 

21. 1952, art. 85 Teza I şi 1952, art. 23.  

Egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii exprimă realitatea că femeile reprezintă jumătate 

din populaţia ţării. 

Constituţia României din 1991 nu a înscris în mod explicit această egalitate, dar în art. 4 alin. 

(2) interzice orice discriminare fondată pe sex, iar în art. 16 alin. (1) este consacrată egalitatea în 

drepturi, fără privilegii şi fără discriminări. De asemenea, femeilor le este garantată egala 

admisibilitate cu a bărbaţilor în ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, iar la muncă egală primesc 

un salariu egal cu ai bărbaţilor. Femeile şi bărbaţii se bucură în condiţii de egalitate de toate drepturile 

fundamentale garantate prin Constituţie şi prin alte legi. 

§2. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără deosebire de rasă, naţionalitate sau origine 

etnică, limbă, avere sau origine socială 

Individualizarea acestei egalităţi în drepturi a cetăţenilor s-a tăcut pentru a exprima realitatea că 

pe teritoriul României în decursul dezvoltării sale istorice „s-au aşezat, au locuit, au muncit şi au 

luptat cot la cot cu românii şi cetăţeni de altă naţionalitate (minorităţi naţionale) precum maghiarii, 

romii, germanii, sârbii, turci, evrei, armeni etc.".
1
 

Aceşti cetăţeni se bucură în mod egal cu românii de toate drepturile şi libertăţile fundamentale 

garantate prin Constituţie şi prin alte legi. 

De asemenea. Constituţia României a receptat în cuprinsul art. 6 alin. (1) standardele 

documentelor internaţionale din domeniul drepturilor omului cu conţinut normativ în problemele 

minorităţilor, garantând persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la 

dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Acest 

„principiu general", deşi este denumit „dreptul la identitate” este indisolubil legat de dreptul la 

egalitate şi la nediscriminare. În acest sens, art. 6 alin. (2) stabileşte că „măsurile de protecţie luate 

de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare 

în raport cu ceilalţi cetăţeni români". Principiile enumerate mai sus sunt însoţite şi de garanţii de 

ordin constituţional dintre care menţionăm: a) reprezentarea de drept în Camera Deputaţilor a 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu întrunesc în alegeri numărul de 

voturi pentru a fi reprezentate în Parlament [art. 59, alin. (2)]; b) recunoaşterea dreptului la folosirea 

                                            
1 loan Muraru. Drept constitutional și instituţii politice, ed. cit., p. 107. 

 



 

 

limbii materne în faţa organelor de urmărire penală [art. 23. alin. (5)］; c) dreptul la interpret în faţa 

justiţiei [art. 127 alin. (2); d) dreptul de a învăţa limba maternă şi dreptul de a se instrui în această 

limbă [art. 32, alin. (2)］; e) garantarea dreptului de asociere, inclusiv în partide politice fără restricţii 

cu privire la apartenenţa la o minoritate naţională [art. 37. alin. (1)]; f) înscrierea obligativităţii de a 

interpreta şi aplica dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor în 

concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu Pactele şi cu celelalte tratate la care 

România este parte, precum şi prioritatea reglementărilor internaţionale faţă de cele interne, dacă 

există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care 

România este parte şi legile interne. 

 

§3. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără deosebire de religie, opinie sau 

apartenenţă politică 

Individualizarea acestei egalităţi în drepturi, după cum precizează şi unii autori, „este de fapt o 

prelungire a celorlalte două aspecte mai înainte explicate, aici urmărindu-se ca opţiunile politice 

sau religioase ale oamenilor să nu fie speculate în sensul discriminării în drepturi’'.
1
 

Potrivit art. 4 alin. (2) din Constituţie orice deosebire pe criteriul religie, opinie sau 

apartenenţă politică sunt interzise, garantându-se astfel o egalitate strictă între cetăţeni în 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale înscrise în Constituţie şi în alte legi. 

 

§4. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii 

Este de veche tradiţie înscrierea explicită în Constituţiile române a egalităţii cetăţenilor în 

faţa legii ca un corolar al principiului constituţional al egalităţii fie sub forma „toţi românii sunt 

egali înaintea legii”, în Constituţia română din 1866. art. 10 şi din 1923 art. 8 alin.(2), fie sub forma 

„toţi cetăţenii români sunt egali înaintea legii” în Constituţia română din 1938, art. 5, alin. 1 şi din 

1948. art. 16.  

De asemenea, documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului au înscris în 

conţinutul lor principiul egalităţii în faţa legii. Astfel, menţionăm: Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului art. 7
2
, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice - art. 14 alin. (1)

3
, 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale art. 6 alin. (1)
1
, Convenţia 

                                            
1
 Idem. 

2
 Art. 7: .„Toţi oamenii sunt egali în fata legii şi au, fără nicio deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii toţi oamenii au dreptul la o protecţie 

egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.” 
3
 Art. 14 alin. ( 1 ) :  „Toţi oamenii sunt egali în fața tribunalelor şi curţilor de justiţie. Orice persoană are dreptul ca litigiul în care se află  să fie 

examinat în mod echitabil şi public de către un tribunal competent, independent şi imparţial, stabilit prin lege, care să decidă fie asupra temeiniciei 

oricărei invinuiri penale îndreptate împotriva ei, fie asupra contestaţiilor privind drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil.” 
1
 Art. 6 a l i n .  ( 1 ) :  „Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către 
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internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială - art. 5
2
 etc.  

În ceea ce priveşte conţinutul noţiunii de „egalitate în faţa legii", se admite teoria kelseniană 

potrivit căreia „egalitatea subiecţilor ordinci juridice pe care o garantează Constituţia nu 

înseamnă că aceştia trebuie să fie trataţi în mod identic în normele elaborate pe baza 

Constituţiei, în special în legi. Egalitatea astfel înţeleasă nu este de conceput: ar fi absurd să se 

impună tuturor indivizilor exact aceleaşi obligaţii sau să li se confere exact aceleaşi drepturi 

fără a face nicio deosebire între ei”.
3
 

Kelsen distinge două componente ale egalităţii în faţa legii, respectiv, „egalitatea în lege" şi 

„egalitatea în faţa legii". 

Egalitatea în lege semnifică faptul că legile nu trebuie - sub sancţiunea anulării pentru 

neconstituţionalitate - să stabilească o diferenţă de tratament pe baza anumitor diferenţe foarte 

determinate, precum cele legate de rasă, religie, clasă socială sau avere. 

Dacă legea fundamentală conţine o formulă care proclamă egalitatea indivizilor, dar nu 

precizează ce fel de deosebiri nu trebuie să fie făcute între aceştia în legi, această egalitate 

constituţională garantată reprezintă egalitatea în faţa legii. 

Egalitatea în faţa legii înseamnă că organele de aplicare ale dreptului nu au dreptul de a lua în 

considerare decât deosebirile care sunt făcute în legile pe care urmează să le aplice. Acesta reprezintă 

o consecinţă a respectării principiului legalităţii. 

Primele Constituţii române au receptat principiul egalităţii în faţa legii din Declaraţia franceză a 

drepturilor omului şi cetăţeanului, care în art. 6 proclama că „legea trebuie să fie egală pentru toţi, 

fie că protejează, fie că pedepseşte”. Consiliul Constituţional francez a interpretat această dispoziţie 

ca stabilind principiul egalităţii în faţa legii. 

Doctrina constituţională a precizat că în această dispoziţie sunt cuprinse două idei diferite: 

„una se referă la egalitatea în lege şi este un ordin adresat legiuitorului, iar a doua are în vedere 

egalitatea în faţa legii, fiind un ordin adresat celui care aplică legea".
4
 

Constituţia franceză din 1958. în art. (2), a proclamat egalitatea în faţa legii potrivit căreia 

„Franţa asigură egalitatea în faţa legii tuturor cetăţenilor fără deosebire de origine, de rasă sau 

religie".
5
 Constituţiile noastre nu mai reproduc şi partea a doua a textului deoarece „concepţia că 

legea este o normă generală şi impersonală este o concepţie care a intrat în ştiinţa politică şi care nu

                                                                                                                                                                    
o instanţă independentă şi imparţială, instituită prin lege, care va decide asupra drepturilor, şi obligaţiilor sale civile sau asupra temeiniciei oricărei 

acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei.” 
2
 Art. 5: „Statele părţi se angajează să interzică şi să elimine discriminarea rasială sub toate formele şi să garanteze dreptul fiecăruia la egalitate 

în faţa legii, fără deosebire de rasă, culoare, origine naţională sau etnică, în folosinţa drepturilor enumerate în conţinutul articolului.”  
3
 Hans Kelsen. Theorie pure du droit, trad. française par Eisemann Ch., Dalloz, Paris. 1962, pp. 189-190. 

4
 Charles Leben. Le Conseil constitutionnel et le principe d'égalité devant la loi. R.D.P. 1982. p. 285. 

5
 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, ed. cit., p. 277. 
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mai are nevoie de nicio valorificare printr-un text constituţional”.
1
 

Obiectul de reglementare a legilor este totdeauna general, legea considerând persoanele în 

totalitatea lor şi acţiunile lor în cadrul societăţii ca fiind abstracte. 

O particularitate aparte o constituie dreptul constituţional canadian, care, conform Cartei 

canadiene a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, foloseşte noţiunea de egalitate în faţa dreptului, 

pe care doctrina o defineşte astfel: „semnifică cel puţin ca un individ sau un grup de indivizi să nu 

fie trataţi mai aspru decât alţii în baza legii".
2
 

Secţiunea a III-a 

Consideraţii teoretice rezultate din examinarea 

principiului constituţional al egalităţii şi a 

principiului constituţional al egalităţii în drepturi 

Principiul constituţional al egalităţii nueste consacrat expressis verbis de Constituţia României. 

El rezultă din interpretarea sistematică a textelor constituţionale şi din chiar textele legii 

fundamentale. 

Principiul egalităţii în drepturi este în mod explicit consacrat de constituant prin intitularea art. 

16 din Constituţie ca reprezentând „egalitatea în drepturi". 

Rezultă că un prim criteriu de delimitare a principiului constituţional al egalităţii şi a 

principiului constituţional al egalităţii în drepturi îl constituie izvorul de drept al acestora. 

Un al doilea criteriu îl reprezintă sfera de cuprindere a acestora. Din acest punct de vedere 

principiul egalităţii în drepturi se aplică Titlului II din Constituţie intitulat „Drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale". 

Beneficiarii şi destinatarii principiului constituţional al egalităţii în drepturi sunt cetăţenii. 

Dispoziţiile constituţionale care exced Titlul II din Constituţie formează conţinutul normativ al 

principiului constituţional al egalităţii. Se constată că şi unele dispoziţii ale art. 16 din Constituţie, 

intitulat „egalitatea în drepturi", exced Titlul II. Aceste componente formează conţinutul normativ 

al principiului constituţional al egalităţii. în ceea ce priveşte aplicaţiile particulare sau consecinţele de 

ordin constituţional ale aplicării principiului constituţional al egalităţii în drepturi în conţinutul 

normativ al unor drepturi sau libertăţi fundamentale nominalizate de legea fundamentală, ele exced 

Titlul II din Constituţie, în sensul că acestea se aplică şi altor persoane decât cetăţenii. Şi aceste 

componente care exced Titlul II formează conţinutul normativ al principiului constituţional al 

egalităţii. 

Un alt criteriu de delimitare a principiului constituţional al egalităţii în raport cu principiul 

                                            
1
 Paul Negulescu, George Alexianu. op. cit.. vol. II. p. 157. 

2
 Henri Brun Guy TremlaY. Droit constitutionnel, Les Editions YVON BLAIS, INC., Quebec, Canada. 1982. p. 462. 
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constituţional al egalităţii în drepturi îl reprezintă conţinutul normativ al acestora. 

Conţinutul normativ al principiului constituţional al egalităţii în drepturi are o determinare 

constituţională şi conţine componentele sale limitate la drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

cetăţeneşti. Conţinutul normativ al principiului constituţional al egalităţii este nedeterminat, 

completarea acestuia fiind de ordin jurisprudenţial, pe măsură ce noi componente vor fi ataşate prin 

decizii ale Curţii Constituţionale. Un prim exemplu îl poate constitui egalitatea de regim juridic dintre 

persoanele fizice şi persoanele juridice privind egala protecţie a proprietăţii private indiferent de 

titular, consacrată de art. 41 alin. (2) teza (1) din Constituţie. 

Principiul constituţional al egalităţii are în calitate de beneficiari pe lângă persoana fizică şi 

persoanele juridice de drept privat sau de drept public.



 

 

Secţiunea a IV-a 

Beneficiarii principiului constituţional 

al egalităţii şi raporturile constituţionale 

cu alte subiecte de drept 

Beneficiari ai principiului constituţional al egalităţii nu pot fi decât persoanele, pe care acesta le 

protejează împotriva arbitrariului autorităţilor publice. Documentele internaţionale din domeniul 

drepturilor omului nominalizează ca titular al drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale 

fiinţa umană, adică persoana fizică. Constituţiile statelor nominalizează cetăţenii ca beneficiari ai 

drepturilor fundamentale prevăzute de legea fundamentală. Chiar Constituţia României în art. 16 alin. 

( 1 ), principalul izvor de drept al principiului egalităţii în drepturi, garantează cetăţenilor egalitatea în 

faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Rezultă că principalul beneficiar 

al principiului egalităţii în drepturi este persoana fizică. În afara acesteia, unii autori consideră că 

„ficţiunea care este persoana juridică are tendinţa de a fi considerată de către jurisdicţia 

constituţională din ce în ce mai des ca beneficiar al principiului egalităţii".
1
 Aşa cum rezultă din 

prezentările anterioare, constituţiile române au nominalizat ca beneficiari ai principiului 

constituţional al egalităţii numai pe cetăţenii români. O nominalizare explicită de ordin constituţional 

a beneficiarilor principiului egalităţii o reprezintă cetăţenii de alte naţionalităţi. Egalitatea şi 

nediscriminarea în raport cu ceilalţi cetăţeni români le este garantată cetăţenilor români de altă 

naţionalitate prin dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Constituţie, ca o măsură suplimentară de protecţie 

pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. 

În ceea ce-i priveşte pe cetăţenii români care au dublă cetăţenie, legea fundamentală le 

garantează egalitatea în folosinţa şi exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale, cu 

excepţia ocupării funcţiilor publice, civile sau militare.  

Cetăţenii străini şi apatrizii, care locuiesc în România, potrivit art. 18 alin. (1) din Constituţie, se 

bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor. 

Trebuie menţionat că referitor la apatrizi, sub egida O.N.U., a fost adoptată Convenţia privind 

statutul apatrizilor.
2
 Potrivit art. 1 alin. (1), apatrid „este o persoană pe care niciun stat nu o consideră 

ca resortisant al său prin aplicarea legislaţiei sale", iar potrivit art. 3 intitulat „nediscriminarea", 

„statele contractante vor aplica prevederile acestei Convenţii apatrizilor fără discriminare în privinţa 

rasei, religiei sau a ţării de origine". 

În ţara noastră regimul juridic al străinilor şi apatrizilor este reglementat de Legea nr. 25/1969 

privind regimul străinilor în România.
3
 

                                            
1
 Siminu Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 107. 

2
 Convenţia a fost adoptată la 28 septembrie 1954 de o Conferinţă a plenipotenţiarilor reuniţi în aplicarea prevederilor Rezoluţiei 526 A 

( X V I I )  a Consiliului Economic şi Social al O.N.U. România nu este parte la Convenţie. 
3
 Republicată în Buletinul Oficial nr. 57 din 18 mai 1972. 
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Legea defineşte străinii ca „persoane care nu au cetăţenia română, fie că au cetăţenie 

străină, fie că nu au nicio cetăţenie". Se constată că în temeiul acestei legi în vigoare şi astăzi 

străinii sunt asimilaţi cu apatrizii. 

Constituţia României nu garantează o egalitate strictă între cetăţenii români şi cetăţenii străini şi 

apatrizi, deoarece există cel puţin o deosebire de ordin constituţional stabilită chiar de legea funda-

mentală în art. 41 alin. (2) potrivit căreia „cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de 

proprietate asupra terenurilor". De asemenea, străinilor şi apatrizilor nu le sunt recunoscute 

drepturile exclusiv politice şi accesul la funcţiile publice. Rezultă că între cetăţenii români şi străini şi 

apatrizi nu se pune problema unei egalităţi stricte, deoarece însăşi legea fundamentală stabileşte 

discriminări admise de ordin constituţional. În consecinţă, egalitatea între cetăţenii români pe de o 

parte şi străini şi apatrizi pe de altă parte nu poate fi decât relativă. Regimul juridic al străinilor şi 

apatrizilor poate fi diferit de al cetăţenilor, dar legea nu poate discrimina străinii şi apatrizii fără un 

motiv rezonabil. Caracterul rezonabil al discriminării este apreciat de către Curtea Constituţională a 

României.  

La fel ca „persoanele fizice, şi persoanele juridice de drept privat au nevoie să de protejate 

împotriva puterii statele. Având ca sistem referenţial regimul juridic al egalităţii acordat persoanelor 

fizice, cel acordat persoanelor juridice de drept privat poate fl identic sau diferit, dar întotdeauna în 

raport cu situaţia obiectivă"
1
. Un exemplu de egalitate strictă este prevăzut în art. 41 alin. (2) din 

Constituţie prin care se garantează „egala protecţie a proprietăţii private indiferent de titular". 

                                            
1 Simina Elena Tănăseseu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p.120. 

 

 



 

 

C a p i t o l u l  III 

EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR 

Secţiunea I 

Coordonate ştiinţifice privind egalitatea 

în drepturi a cetăţenilor 

§1. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor ca principiu fundamental 

Egalitatea în drepturi este consacrată de Capitolul I, intitulat „Dispoziţii comune" din Titlul II. 

„Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale". Prin aşezarea sa în cadrul dispoziţiilor comune 

pentru întregul Titlul, principiul egalităţii în drepturi este aplicabil tuturor drepturilor, libertăţilor 

şi îndatoririlor fundamentale din Titlul II. Unii autori precizează că, „plecând desigur şi de la 

structura Titlului II al Constituţiei, considerăm egalitatea în drepturi a cetăţenilor ca fiind un principiu 

fundamental pentru întregul domeniu examinat. Acest principiu este consacrat prin art. 16(1 şi 2) 

precum şi prin art. 4 (2) din Constituţie".
1
 

Un alt autor afirmă că „în afară de formularea generală a principiului egalităţii în drepturi 

dată de art. 4 alin. (2). Constituţia mai cuprinde şi câteva aplicaţii particulare ale acestuia, determinate 

de consideraţii de ordin social sau natural".
2
 

Referindu-se la Titlul II al Constituţiei României I. Deleanu menţionează că „principiile 

reglementării drepturilor şi libertăţilor fundamentale sunt cuprinse sub denumirea de dispoziţii 

comune similară sintagmei „principii comune'’. Aici sunt înscrise câteva reguli structurante. Una 

dintre aceste reguli este: cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 

discriminări (art. 16 alin. 1 ). Textul face o aplicaţie specifică a principiului enunţat la art. 4 al 

Constituţiei: egalitatea între cetăţeni".
3
 

Având în vedere conţinutul normativ al art. 16 alin. (1) din Constituţie, Victor Duculescu 

precizează că, în acest text al Constituţiei este consacrat principiul egalităţii în faţa legii şi a 

autorităţilor publice".
4
  

Tot în doctrina de specialitate se afirmă că ,,art. 16 din Constituţie consacră în mod expres 

egalitatea în drepturi a cetăţenilor ca un principiu general al drepturilor fundamentale”.
5
 Un 

ultim argument care ne îndreptăţeşte să susţinem eă egalitatea în drepturi este un principiu constitu 

 

                                            
1
 loan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit.,  pp. 191-192 şi 196. 

2
 Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit.,  p.146. 

3
 Ion Deleanu. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., vol. II. pp. 82-84. În continuare autorul precizează: „Egalitatea este o valoare 

fundamentală în familia umană, ea constituind fundamentul libertăţii, justiţiei şi păcii în lume.”  
4
 Dan Ciobanii, Victor Duculescu. Drept constituţional român. ed. cit., p. 81. 

5
 Simina Elena Tănăsescu. Principntl egalităţii în dreptul românesc, ed. cit.. 
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ţional aplicabil tuturor drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale enunţate în Titlul II îl 

constituie explicaţiile anterioare potrivit cărora egalitatea era prezentată sub forma egalităţii de 

tratament, caz în care este vorba despre principiul de drept ce guvernează situaţii comparabile. 

§2. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor ca drept obiectiv şi ca drept subiectiv 

Teoria generală a dreptului defineşte noţiunile de drept obiectiv şi de drept subiectiv. 

Dreptul obiectiv reprezintă „ansamblul regulilor care reglementează viaţa în societate şi sunt 

sancţionate de puterea publică".
1
 

Ca regulă care reglementează relaţiile sociale în societate şi care este sancţionată de către 

autorităţile publice, egalitatea în drepturi este o regulă de drept obiectiv, respectarea sa de către 

legiuitor este garantată de Curtea Constituţională a României.  

Sub aspectul dreptului obiectiv, principiul egalităţii în drepturi este un principiu constituţional 

consacrat de numeroase legi, dintre care menţionăm: Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecăto-

rească, Legea nr. 84/1995 - Legea învăţământului, Legea nr. 36/1996- Legea serviciilor poştale, 

prezentate anterior. Dreptul obiectiv (sau pozitiv), numit şi îndrituire, „prilejuieşte titularului său o 

seamă de posibilităţi ocrotite juridiceşte: 

a) să aibă o anumită atitudine faţă de dreptul său (spre exemplu să dispună de acel drept); 

b) să solicite o atitudine corespunzătoare din partea subiectului obligat; 

c) să solicite apărarea dreptului său pe cale statală, în condiţiile nesocotirii sale".
2
 

Dreptul subiectiv este „facultatea juridică individuală a unei persoane sau organizaţii într-un 

raport juridic determinat. Dreptul subiectiv poate fi conceput fie ca o facultate de a face ceva 

(făcultas agendi), fie ca o pretenţie ca altul să îndeplinească ceva în virtutea unei obligaţii 

(pretesa)".
3
 

Legătura dintre dreptul subiectiv şi obligaţia juridică corelativă formează o unitate dialectică 

între participanţii la raporturile juridice din viaţa socială. Ca posibilitate acordată unei persoane 

fizice, în interesul său, permiţând acestuia să se bucure de un lucru, de o valoare sau de a cere altuia o 

anumită prestaţie, egalitatea în drepturi face parte din categoria drepturilor subiective în sensul 

că reprezintă un interes protejat juridic de care se bucură persoana fizică şi care în acelaşi timp 

reprezintă o obligaţie în sarcina autorităţilor publice. 

Ca drept subiectiv, egalitatea în drepturi permite cetăţenilor să invoce încălcarea principiului 

egalităţii în drepturi în faţa Curţii Constituţionale prin ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, 

precum şi atacarea actelor administrative în faţa instanţei de contencios administrativ.

                                            
1
 Ravmond Guillien, Jean Vincent. Lexique de termen juridiques. ed. cit., p. 194. 

2
 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, ed. cit., pp. 308-309.  

3
 Ibidem, p. 309. 



 

 

Într-o primă opinie „egalitatea în drepturi de care se bucură cetăţeanul constituie, în cadrul 

raportului juridic dintre stat şi persoană, un drept, o indrituire pentru cetăţean de a nu fi supus 

niciunei discriminări şi, în mod corespunzător, o obligaţie pentru Stat. Ca atare, egalitatea în 

drepturi este un drept fundamental al cetăţenilor.
1
 

Într-o altă opinie se consideră că: fără a intra în detalii vom observa că în literatura juridică, 

reflectându-se desigur starea constituţională, egalitatea în drepturi a cetăţenilor a fost considerată 

(şi probabil mai poate fi considerată ca fiind: a) un principiu constituţional: b) o categorie de 

drepturi; c) un drept politic”
2
. Principiului constituţional al egalităţii „i se atribuie nu doar de către 

doctrină, ci şi de către judecătorul constituţional, natura juridică de drept subiectiv de drept public, 

protejat atât în raporturile dintre subiectele individuale de drept între ele, cât şi în raporturile acestora 

cu autorităţile publice”.
3
 

Un ultim argument care ne îndreptăţeşte să susţinem că egalitatea în drepturi este un drept 

fundamental - deci un drept subiectiv - îl constituie explicaţiile anterioare potrivit cărora egalitatea 

era prezentată sub forma egalităţii de şanse, caz în care se face trimitere direct la drepturile 

fundamentale. 

§3. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor - garanţie suplimentară pentru exercitarea 

drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale 

În doctrina de specialitate, egalitatea în drepturi a cetăţenilor este prezentată ca o garanţie 

suplimentară pentru exercitarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale. 

Tudor Drăganu precizează că egalitatea în drepturi „nu este altceva decât garanţia că cetăţenii 

vor putea să-şi exercite toate drepturile prevăzute de Constituţie, de legi şi alte acte normative, fără 

distincţie de naţionalitate, rasă, religie, grad de cultură sau profesiune".
4
 Constituţia din 1991 a 

dat acestei garanţii constituţionale o reglementare foarte largă menţionează în continuare autorul. 

Această garanţie, aşa cum este ea definită de Constituţie, „se referă la universalitatea drepturilor şi 

obligaţiilor cetăţeneşti"
5
. 

Referindu-se la Titlul III al Constituţiei României din anul 1965, Ion Deleanu este de părere că 

„egalitatea în drepturi este o categorie distinctă în sistemul drepturilor fundamentale, ea apare ca un 

corolar al tuturor celorlalte drepturi şi ca o garanţie a realizării depline şi autentice fără nicio 

discriminare".
6
 

Alţi autori conferă egalităţii în drepturi un rol de „întărire" a drepturilor şi libertăţilor  

                                            
1
 Nistor Prisca, Drept constituțional, ed.cit., p.243. 

2
 Ioan Muraru, Drept constituțional și instituții politice, ed.cit., pp.191-192. 

3
 Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalității în dreptul românesc, ed.cit., p.15. 

4
 Tudor Drăganu. Drept constituţional şi instituţii politice. Editura S.C. Tipomur S.A. Târgu Mureş, vol. I Târgu Mureş. 1993. p. 125. 

5
 Ibidem. p. 146. În continuare autorul precizează: „În primul rând, egalitatea, aşa cum este definită de Constituţie, nu constituie o garanţie 

limitată la drepturile şi libertăţile fundamentale, cetăţeneşti, ci ea se referă la toate drepturile subiective şi obligaţiile, fie ele prevăzute de Constituţie, fie 

de legi sau alte acte normative. Este ceea ce Constituţia din 1991 a desemnat prin noţiunea de universalitate a drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti.” 
6
 Ion Deleanu. Drept constituţional tratat elementar. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti. 1980. p. 293. 



 

fundamentale.
1
 

Aşa cum se menţionează în studiul de faţă, jurisprudenţa Curţii Constituţionale a valorificat 

interpretarea sistematică care se impune a fi făcută între egalitatea în drepturi şi accesul liber la 

justiţie, respectiv între dispoziţiile art. 16 şi art. 21 din Constituţie. Din această corelaţie se poate trage 

concluzia că egalitatea în drepturi constituie o garanţie, o întărire a accesului liber la justiţie, care 

asigură accesul egal al cetăţeanului la justiţie. 

De asemenea, în doctrina de specialitate, unii autori consideră egalitatea ca o garanţie a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în sensul de „drept la egalitatea drepturilor"
2
 

 

§4. Explicarea corelaţiilor dintre egalitatea în drepturi a cetăţenilor, libertate şi 

democraţie 

În abordarea problematicii paragrafului ne însuşim opinia potrivit căreia „democraţia poate fi 

examinată din multe unghiuri şi de aici multitudinea de definiţii, explicaţii. Caracterul democratic al 

statului trebuie să le înmănuncheze pe toate".
3
 Din multitudinea de definiţii şi explicaţii vom reţine 

strict pe cele care se referă la triada demoeraţie- libcrtate-egalitate. 

Ideea de democraţie a existat încă din Antichitate. Prima formă de democraţie a reprezentat-o 

democraţia ateniană. Exemplul democraţiei ateniene a pus în evidenţă complementaritatea 

libertăţii şi a egalităţii în actul participării membrilor comunităţii la rezolvarea treburilor 

comune întregii cetăţi. Dar, sub aspect social, nu se punea problema egalităţii, egalitatea era 

acceptată ca un echilibru social relativ între cetăţenii înstăriţi pe de o parte şi cei săraci, pe de altă 

parte. Cetăţenii înstăriţi erau obligaţi la o contribuţie importantă pentru acoperirea cheltuielilor 

publice, în timp ce aceia care erau săraci primeau o indemnizaţie pentru participarea la lucrările 

Adunării Poporului. 

După cum rezultă din discursul lui Pericle
4
, egalitatea de care se bucurau cetăţenii în 

democraţia ateniană se referea la trei aspecte: 

a) egalitatea în faţa tuturor legilor, indiferent de rang, clasă şi avere - ceea ce grecii numeau 

„isonomie’'. Legile tratau în mod egal pe fiecare, atât în privinţa drepturilor, cât şi a pedepselor, 

pentru aceeaşi faptă incriminată: 

b) dreptul egal al cetăţenilor de a accede la funcţii publice sau isotimie: 

dreptul egal la cuvânt, sau isegoria, ceea ce echivalează în fapt cu egalitatea participării la 

viaţa publică, dat fiind că acest drept se exercită exclusiv pe cale orală, ceea ce presupune prezenţa la 

adunările poporului. Se constată că varietatea intereselor şi a confictelor dintre clasele sociale aveau 

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 132: „Nu rareori judecătorul constituţional, chiar atunci când 

aplică un drept fundamental invocă pentru „întărirea“ sa şi principiul constituţional al egalităţii.”  
2
 Tudor Drăganu. Drept constituţional. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti. 1972. p. 219. 

3
 loan Muraru, ed. cit., p. 144 

4
 Aristote. La politique. Edition Librairie Philosophique, J. Vrin, Paris, 1970, p.252. 
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repercusiuni şi în sfera raporturilor de putere.  

 Egala libertate pe care democraţia ateniană o recunoştea cetăţenilor nu putea să asigure şi stabilitate 

guvernământului. Înclinaţia oamenilor spre egalitate absolută este una dintre cauzele generale ale 

revoltelor în cazul democraţiilor. 

În cetatea romană, libertatea reprezintă posibilitatea naturală a omului de a face tot ceea ce nu 

este interzis de drept conform adagiului latin: Libertas est facultas ejus quod quique facere libet nisi 

si quid vi jure prohibetur. 

Asocierea noţiunilor de libertate şi egalitate este caracteristică revoltei impotriva concepţiei 

potrivit căreia numai monarhul, ca reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, este deţinătorul originar 

al tuturor puterilor pe pământ, supuşii nebeneficiind decât de libertăţile acordate de acesta. 

Începând cu secolul al XVIl-lea, se dezvoltă ideea că oamenii liberi şi egali în drepturi 

constituie unicul fundament al ordinii politice datorită unui contract social care a existat atunci 

când oamenii au acceptat să trăiască în societate. 

Ideea este preluată de secolul luminilor şi este înscrisă în proclamaţiile şi declaraţiile de drepturi 

americană şi franceză din secolul al XVIII-lea. 

Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului de la 1789 proclamă: „oamenii se nasc 

şi rămân liberi şi egali în drepturi. Deosebirile sociale nu se pot baza decât pe utilitate comună.
1
 

Libertatea este considerată ca un drept natural şi imprescriptibil al omului, pe când egalitatea 

nu este decât aceea a cetăţenilor în faţa legii. Conform art. 6 din Declaraţie, legea va fi aceeaşi 

pentru toţi, fie că protejează, fie că pedepseşte. Toţi cetăţenii sunt egali în faţa ei, sunt admisibili în 

mod egal în toate demnităţile şi funcţiile publice conform capacităţii lor şi fără altă deosebire decât 

aceea a virtuţilor şi a talentelor. 

Autorii Declaraţiei de independenţă a coloniilor engleze din America considerau ca „adevăruri 

dc la sine înţelese aceea că toţi oamenii sunt creaţi egali că ei sunt înzestraţi de Creator cu 

anumite drepturi inalienabile, că printre acestea se numără viaţa, libertatea şi căutarea fericirii". 

Lupta pentru egalitate era o luptă pentru abolirea privilegiilor clerului şi ale nobilimii.  

În triada democraţie-libertate-egalitate, egalitatea era considerată ca egalitate în exercitarea 

drepturilor şi nu egalitatea condiţiilor sociale. Deosebirile sociale nu puteau fi fondate pe drepturi 

speciale şi privilegii, ci pe folosinţa comună a drepturilor egale. 

Definiţia dată democraţiei de Abraham Lincoln, „Democraţia este guvernarea poporului 

prin popor şi pentru popor"
2
, semnifică faptul că guvernanţii sau că guvernanţii într-un număr cât 

mai mare, participă cât mai direct posibil la exercitarea puterii în stat. Acesta preia şi dezvoltă 

definiţia dată de Montesquieu democraţiei: „Atunci când în Republică poporul în întregime deţine 

puterea

                                            
1
 Charles Debbasch. op cit. p. 8. 

2
 W. Cleon Skousen. op. cit. p. 97, în discursul de la Gettysburg din 19 noiembrie 1863. 
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suverană, aceasta este democraţia". 

Definiţia dată democraţiei de Abraliam Lincoln este preluată textual de art. 2 ultimul alineat din 

Constituţia Franţei din 1958. Cu nuanţări diferite este preluată şi de Constituţiile române. În demo-

craţiile moderne libertatea este considerată ca o valoare primordială. În această concepţie, guvernarea 

„pentru popor" este înţeleasă ca o guvernare care să asigure libera dezvoltare a fiecărui individ 

care compune poporul. Libertatea, considerăm noi, permite prin jocul său realizarea tuturor 

aspiraţiilor, inclusiv a egalităţii. Rezultă că aceasta trebuie să se bucure de maximă protecţie. 

În acest sens, libertatea trebuie protejată sub două aspecte: acela al activităţii guvernamentale şi 

acela al raporturilor dintre guvernanţi şi guvernaţi. 

Sub aspectul activităţii guvernamentale şi parlamentare, se admite că jocul libertăţii trebuie să 

permită diversitatea opiniilor în ceea ce priveşte conducerea treburilor publice. Aceasta antrenează 

existenţa formaţiunilor politice şi implicit existenţa unei majorităţi şi a unei opoziţii. Dar, din cauza 

faptului că majoritatea se prezintă ca exprimare majoritară a suveranităţii naţionale, ea va putea să fie 

tentată să domine minoritatea şi să o reducă la tăcere. 

În aceste condiţii exigenţele democraţiei impun toleranţa. 

 Majoritatea trebuie să se situeze deasupra victoriei sale şi să dovedească generozitate în 

interesul său, deoarece opoziţia de astăzi poate deveni puterea de mâine. 

În ceea ce priveşte raporturile dintre guvernanţi şi guvernaţi, respectarea libertăţii se 

manifestă în principal prin respectarea drepturilor, cărora guvernarea nu le poate aduce nicio 

atingere, oricare ar fi majoritatea de care dispune, deoarece trebuie să asigure o zonă de independenţă 

a indivizilor, zonă în faţa căreia guvernanţii trebuie să manifeste abţinere.  

La celălalt pol se situează democraţiile autoritare sau totalitare, care pun accent pe autoritate şi 

unanimitate în activitatea guvernamentală şi pe egalitatea de fapt în relaţiile dintre cetăţeni. 

Recunoscând caracterul complex al celor trei noţiuni în discuţie, respectiv, 

democraţie-libertate-egalitate, pentru conceptul de libertate vom reţine două aspecte: libertatea 

pentru individ şi libertatea pentru grup sau colectivitate. 

Din punct de vedere individual, libertatea constă în posibilitatea pentru fiecare individ de 

a-şi stabili propria sa conduită, de principiu, fără intervenţia unor limitări sau restrângeri 

exterioare. Privită sub acest aspect, libertatea nu poate fi absolută. Limitările obiective şi rezonabile 

vor fi cele unanim admise în societăţile democratice. 

Din punct de vedere colectiv, libertatea constă în stabilirea conduitelor colective de către masa 

membrilor care compun grupul respectiv. Problematica grupurilor este de asemenea complexă, 

cuprinzând de la grupuri restrânse de interese sociale sau politice până la accepţiunea de grup, 

colectivitate sau popor. În această marjă de cuprindere problematica este diversificată. 



 

 

 

În măsura în care studiul va face referire la grupuri, vom cuprinde şi problematica specifică 

acestora. 

Cele două aspecte prezentate mai sus sunt cunoscute în literatura de specialitate ca „dualismul 

conceptului de libertate”
1
 

Referindu-se la emanciparea libertăţii de obstacole şi privilegii. C. Dissescu susţine că 

„libertatea se manifestă sub aspectul său general care este egalitatea".
2
 Considerăm că autorul se 

referă la exercitarea libertăţii de către indivizi în condiţii de egalitate. 

Accentuând acest aspect, Paul Neguleseu consideră că „egalitatea propriu-zisă nu este un 

drept, ea este numai o măsură a libertăţilor".
3
 

De asemenea, G. Burdeau susţine că Declaraţia franceză. în art. 2, se referă la egalitatea în faţa 

libertăţii".
4
 

Democraţia liberală pune pe primul loc libertatea, pe când democraţia totalitară pune pe 

primul loc egalitatea. Se poate constata că ambele feluri de democraţii se raportează la libertate şi 

egalitate, dar în moduri diferite. 

Pentru Alexis de Tocqueville, idealul popoarelor democratice şi în acelaşi timp forma cea mai 

completă a egalităţii rezidă în faptul că „oamenii vor fi perfect liberi, pentru că toţi vor fi pe 

deplin egali între ei şi vor fi toţi perfect egali pentru că vor fi perfect liberi".
5
 

În continuare, autorul susţine că ei vor egalitatea în libertate şi, dacă nu o pot obţine, o doresc 

şi în sclavie. Ei vor suporta sărăcia, aservirea, barbaria, dar nu vor suporta aristocraţia. 

Având în vedere că autorul a scris această carte în perioada 1835-1840, el rămâne impresionat 

de virtuţile democraţiei americane. Pentru americani, egalitatea reprezintă lipsa rangurilor şi a 

altor prerogative de ordin social sau economic. Pe de altă parte, americanii iubesc la fel de mult şi 

egalitatea şi libertatea. 

Dacă nu există democraţie fără libertate, ea nu există cu atât mai mult fără egalitate între 

indivizi. Chiar dacă cele două principii sunt asociate, ele nu merg în mod obligatoriu în acelaşi sens. 

Gebrges Burdeau numeşte cele două principii „cei doi poli ai ideii de democraţie".
6
  

Perfecta egalitate şi perfecta libertate pe care le susţine Tocqueville reprezintă, după părerea 

noastră, un deziderat greu de atins chiar în ţările considerate cele mai democratice.  

Unii autori susţin că între cele două principii fundamentale ale ideologiei liberale, libertate şi 

egalitate, poate apărea o stare conflictuală. Astfel, „încercarea de egalizare a şanselor şi condiţiilor  
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 Andre Hauriou, Jean Gicquel, Patrice Gerard.Droit Constitutionnel et Institution Politiques. Edition Montchrestien, Paris, 1975, p.352. 

2
 C. Dissescu. op. cit., p. 447. 
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 Paul Neguleseu. Curs de drept constituţional român. Editat de Alex Th. Doicescu. Bucureşti. 1927. p. 510. 

4
 Georges Burdeau, op. cit.,. p.101. 
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este de natură să restrângă libertatea, iar accentuarea libertăţii amplifică inegalitatea”.
1
 

Pentru păturile sărace, egalitatea oferă o semnificaţie şi o atracţie deosebită, pe când 

libertatea nu este percepută în aceeaşi măsură. Astfel, egalitatea transpusă cu uşurinţă în 

revendicări materiale procură satisfacţii perceptibile imediat. Dar libertatea este sufletul democraţiei, 

pentru că o societate perfect egalitară nu poate fi considerată democratică dacă indivizii nu sunt 

liberi în cadrul ei. Dar aceştia sunt egali în faţa legii şi nu se pune problema de a utiliza legea pentru a 

face din ea un instrument de egalizare a condiţiilor. Nu este suficient ca norma juridică să fie egală 

pentru toţi, mai trebuie ca toţi să participe la stabilirea ei. 

Aceasta trebuie să rezerve fiecăruia o sferă de autonomie necesară pentru ca, paralel cu 

condiţia umană pe care o împarte cu ceilalţi în cadrul societăţii, fiecare individ să poată să-şi afirme 

personalitatea ca fiinţă unică şi responsabilă de propriul destin. Nu este posibil să se conceapă o 

societate organizată pe baze perfect egalitare fără a-i considera pe membrii ei ca piese perfect 

interschimbabile. 

Unii autori consideră că sensul egalităţii în democraţia modernă liberală rămâne cel al 

egalităţii de şanse. În baza acesteia, toţi oamenii au un drept egal la fericire, iar societatea nu trebuie 

să îngrădească posibilităţile unora mai mult decât pe ale altora, ci să dea fiecărui om, pe cât posibil, 

aceeaşi şansă de a-şi pune în valoare aptitudinile pe care le posedă."
2
 

Faptul că libertatea şi egalitatea sunt valori fundamentale ale democraţiei i-a determinat pe unii 

autori să susţină că „nu poate exista egalitate decât între oameni liberi şi nici libertate decât între 

oameni a căror egalitate este consfinţită juridic. Egalitatea priveşte echilibrul vieţii, iar 

libertatea priveşte capacitatea oamenilor de a acţiona fără oprelişti”
3
 

Pentru a dobândi forţă juridică supremă, aceste principii trebuie înscrise în documente 

fundamentale cum ar fi Declaraţiile de drepturi sau Constituţii. 

Recunoscute şi garantate de Constituţie, aceste principii devin fundamente ale statului de 

drept şi democratic pe care inşişi guvernanţii trebuie să le respecte. 

Egalitatea şanselor trebuie îmbinată cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor 

defavorizate pentru a se asigura acestora un trai decent. Statul intervenţionist este când hulit, când 

aplaudat. Revine guvernanţilor hotărârea politică, transformată în lege, prin care să asigure un 

compromis obiectiv şi rezonabil privind protecţia socială de restabilire a echilibrului de şanse 

pentru persoanele defavorizate sau sărace. Egalitatea de şanse este strâns legată de înlăturarea 

tuturor discriminărilor. 
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Secţiunea a II-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii Europene 

a Drepturilor Omului privind egalitatea 

în drepturi 

Convenţia europeană a drepturilor omului a fost adoptată la Roma, la 4 noiembrie 1950, cu 

scopul declarai de a asigura garantarea colectivă a anumitor drepturi enumerate în Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului. 

În conţinutul său, Convenţia nu a preluat dispoziţiile art. 1 din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului care proclamă că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi 

în drepturi". 

 În consecinţă, în Convenţie nu se prevede în mod explicit „egalitate în drepturi". 

Această consacrare se regăseşte explicit în cuprinsul art. 5 din Protocolul 7 la Convenţie atunci 

când proclamă că „soţii se bucură de egalitate în drepturi şi în responsabilităţi cu caracter civil, 

între ei şi în relaţiile cu copiii lor, în ceea ce priveşte căsătoria, pe durata căsătoriei şi cu prilejul 

desfacerii acesteia".
1
 

Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la egalitatea în drepturi 

reţinem două aspecte: a) egalitatea armelor şi b) egalitatea de tratament. 

a) egalitatea armelor 

În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului principiul egalităţii în domeniul 

dreptului procesual este cunoscut sub denumirea „egalitatea armelor". Referitor la „egalitatea 

armelor”, unii autori apreciază că „este adevărat că textul Constituţiei României nu consacră o astfel 

de normă de referinţă, dar prin jocul articolelor 11 şi 20 din Constituţie au fost integrate normele de 

referinţă în materia contenciosului constituţional referitor la protecţia drepturilor fundamentale şi 

prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului, al cărei art. 6 alin. (1) face trimitere expresă 

la acest principiu".
2
 

Acest principiu nu este consacrat în mod expres în textul Convenţiei pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale. El a rezultat prin interpretarea de către Curtea Europeană a art. 

5 alin. (3) şi (4) şi a art. 6 alin. (1) din Convenţia menţionată mai sus.
3
  

                                            
1
 Vezi textul citat în Institutul Român pentru Drepturile Omului. Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care 

România este parte. vol. II. Instrumente regionale. Bucureşti. 1997. p. 73. 
2
 Simina Elena Tănăseseu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit.. p. 247. 

3
 Vezi textele articolelor în Institutul Român pentru Drepturile Omului, vol. II: Instrumente regionale, ed. cit., p. 44 art. 5 alin. (3): „orice 

persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a 

altui magistrat împuternicii prin lege eu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul 

procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere."; alin. (4): „orice persoană 

lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducă un recurs în faţa u n u i  tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt 

asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală."; art. 6 alin. ( 1 ); „orice persoană are dreptul la judecarea în mod 

echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instruită de lege, care va hotărî fie asupra 
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Principiul egalităţii armelor a fost reţinut de Curte pentru motivarea deciziei sale în şaisprezece 

cauze. În una dintre cauze „Curtea reproşează jurisdicţiilor interne că a refuzat fostului director 

general autorizarea de a prezenta un martor, în timp ce acestea au acordat o asemenea autorizare 

directorului sucursalei băncii, singura persoană prezentă în afară de director în momentul încheierii 

acordului verbal. Aceste autorităţi au încălcat astfel, în detrimentul directorului, principiul egalităţii 

armelor, consacrat de art. 6 alin. (1) din Convenţie.
1
 

Exigenţele egalităţii armelor, în sensul unui „echilibru” just între părţi, are valoarea unui 

principiu, atât în civil, cât şi în penal. Curtea consideră că în litigiile opunând interese private, 

egalitatea armelor implică obligaţia de a oferi fiecărei părţi o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta 

cauza - inclusiv probele în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie de dezavantaj net în comparaţie 

cu adversarul său. Obligaţia de a veghea în fiecare caz la respectarea condiţiilor unui proces echitabil 

revine autorităţilor naţionale. 

În altă cauză Curtea reţine că „egalitatea armelor”, element inerent dreptului la un proces 

echitabil, implică obligaţia de a oferi fiecărei părţi o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta 

cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie dezavantajată în comparaţie cu adversarul său".
2
 

În materie penală „principiul egalităţii armelor" obligă statul să asigure acuzatului dreptul 

la apărare, el însuşi sau cu asistenţa unui avocat, şi să-i permită să interogheze sau să pună să fie 

audiaţi martorii acuzării. Acest din urmă drept nu implică numai un echilibru între acuzare şi 

apărare, el reclamă, de asemenea, ca audierea martorilor să fie în general în contradictoriu. În 

afară de aceasta, elementele de probă trebuie să fie produse, în principiu, în faţa acuzatului cu prilejul 

unei audienţe publice şi în vederea unei dezbateri în contradictoriu".
3
  

b) egalitatea de tratament va fi studiată în secţiunea a III-a. capitolul IV al Titlului I. 

                                                                                                                                                                    
încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea 

trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi 

a acestuia în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia 

vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura Considerată absolut necesară de către instanţă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea 

ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei." 
1
 Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour Europeenne des Droits de l'homme, ed. cit., p.172 – Application dans un proces civil, d'une régle de 

preuve interisant d'entendre une partie comme temoin dans sa propre cause. 
2
 Vincent Berger. Jurisprudenţa Curţii Europenea a Drepturilor Omului. Institutul Român pentru Drepturile Omului. Editura Monitorul 

Oficial, 1996, p. 209. „Cauza Rafinăriile greceşti Stran şi Stratis Andreadis contra Greciei. Anularea printr -un act legislativ a unei sentinţe arbitrale 

constatând existenţa unei datorii a stalului." 
3
 Ibidem, p. 212. Cauza Barbera. Messeguc şi Jabardo contra Spaniei Procedură penală in faţa Audiencia National contra unor persoane acuzate 

de un atentat terorist. 



 

 

 

Secţiunea a III-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României privind egalitatea 

în drepturi a cetăţenilor 

Aşa cum menţionam în Secţiunea a IV-a referitoare la examinarea jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale privind nediscriminarea, aceasta a cunoscut o anumită evoluţie privind noţiunea 

de discriminare, plecând de la discriminările interzise în mod expres şi continuând cu lărgirea 

sferei de cercetare a discriminărilor arbitrare. 

Altfel spus „egalitatea nu se mai defineşte prin raportare la noţiunea opusă de 

discriminare, ci prin raportare la noţiunea complementară de diferenţă, pe care ajunge să o şi 

înglobeze de altfel".
1
 

În această viziune se impune să examinăm aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

privind compararea situaţiilor obiective şi relativizarea principiului constituţional al egalităţii în 

drepturi. 

Legiuitorul este liber să cuantifice situaţiile obiective existente în viaţa socială, prin norme 

juridice, dar „nu poate depăşi limitele constituţionale astfel stabilite, pentru că altminteri ar 

încălca înseşi prevederile legii fundamentale".
2
 Una dintre aceste limite constituţionale o reprezintă 

protecţia cetăţenilor împotriva privilegiilor şi discriminărilor dacă ei se găsesc în astfel de 

situaţii obiective. Rezultă că este considerată conformă principiului egalităţii în drepturi orice 

reglementare care nu instituie discriminări arbitrare. Logica binară a raţionamentului egalitar 

presupune compararea a două situaţii obiective reglementate de norma juridică. Folosind criteriul 

gradului de asemănare a situaţiilor obiective, acestea pot fi egale sau identice, analoage sau 

asemănătoare şi diferite. Raţionamentul matematic al asemănării ne conduce la faptul că două 

situaţii sunt egale numai în cazul în care prin suprapunere coincid. Aceasta presupune existenţa unui 

număr mare de puncte de asemănare care teoretic ar duce către infinit. Rezultă că în viaţa socială este 

foarte greu de stabilit egalitatea a două situaţii obiective, deoarece comportă o eroare nerezonabilă. 

Este şi motivul pentru care Curtea Europeană a Drepturilor Omului foloseşte terminologia de situaţii 

analoage sau asemănătoare, care comportă o eroare rezonabilă de apreciere.  

În cazul situaţiilor asemănătoare sau analoage, pentru compararea acestora se foloseşte 

criteriul suficienţei în aprecierea asemănării lor. 

 

                                            
1
 Simina Elena Tânăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 34. 

2
 Considerentul nr. 1 al deciziei nr. 26/1995 referitoare la soluționarea recursurilor împotriva deciziei nr.1/1995 privind excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 din Codul de procedură civilă.Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial , Partea 1, nr.66 din 11 aprilie 

1995. 
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Revine, deci, judecătorului constituţional să aprecieze suficienţa asemănării situaţiilor pe care 

le reglementează legiuitorul. Exigenţa principiului egalităţii în drepturi este respectată dacă unor 

situaţii suficient de asemănătoare le corespunde un regim juridic identic. 

În schimb „o diferenţă sensibilă între situaţiile în prezenţă poate, sau uneori chiar trebuie, să 

antreneze o diferenţă de regim juridic”.
1
 

În această perspectivă, se ajunge la o relativizare a principiului constituţional al egalităţii în 

drepturi. Curtea Constituţională menţionează că „atât în doctrină, cât şi în jurisprudenţa 

constituţională se subliniază constant că principiul egalităţii nu pretinde uniformitate, deci ca 

toate situaţiile să fie tratate în acelaşi fel, astfel că la situaţii egale trebuie să corespundă un 

tratament egal. iar la situaţii diferite poate exista un tratament diferit”.
2
 

Tot pe această linie de gândire a relativizării principiului constituţional al egalităţii în drepturi, 

judecătorul constituţional observă că „orice lege este în fond un experiment social, care în caz de 

nereuşită sau de schimbare a voinţei politice poate fi remediat de legiuitor prin modificarea 

reglementării”.
3
 

În acest sens, legiuitorul este liber să stabilească diferenţe de situaţii care se fundamentează pe 

scopul legii. În acest caz, aşa cum se precizează şi în literatura juridică de specialitate, „chiar dacă 

după alte criterii, situaţiile ar fi asemănătoare, legiuitorul (şi pe cale de consecinţă, judecătorul 

constituţional) nu este obligat să ţină seama de aceasta".
4
 Scopul legii se găseşte înscris în expunerea 

de motive a iniţiatorului proiectului de lege şi, dacă legiuitorul şi-l însuşeşte, adoptă proiectul 

respectiv. În acest caz, judecătorul constituţional nu poate decât să constate scopul legii, fâră a-şi 

impune propriile sale raţionamente.
5
 

Tot pe raţionamentul respingerii uniformităţii. Curtea constată că „violarea principiului 

egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, 

fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul 

urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite.”  
6
  

Toate aceste variaţii în aplicarea principiului constituţional al egalităţii se datorează faptului că 

acesta are un conţinut variabil şi efectele de ordin constituţional ale acestuia sunt multiple.

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit..p.34. 

2
 Considerentul nr. 1 al deciziei nr. 74/1994 cu privire la constituţionalitatea Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare 

faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, publicată in Monitorul Oficial,  Partea I, nr. 189 din 22 iulie 

1994. În acest sens, a se vedea şi decizia nr. 70/1993. decizia nr. 49/1994 şi decizia nr 107/1995. 
3
 Considerentul nr. 5 al deciziei nr. 392/1997 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legi i nr. 18/1991- 

Legea fond   ului funciar a fost publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 299 din 4 noiembrie 1997.                                                               
4
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit..P.41. 

5
 Considerentul nr. 1 al deciziei nr. 49/1994 cu privire la constituţionalitatea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, publicată 

în Monitorul Oficial, partea 1. nr. 140 din 2 iunie 1994. 
6
 Considerentul nr. 6 al deciziei nr. 107/1995 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977 

privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 26 aprilie 1996. 



 

 

C a p i t o l u l  I V  

NEDISCRIMINAREA 

Secţiunea I 

Coordonate ştiinţifice privind nediscriminarea 

§1. Nediscriminarea ca principiu fundamental 

Aşa cum menţionam anterior, datorită legăturii strânse care există între egalitate şi 

nediscriminare, practic nu există egalitate în formă pură şi nediscriminare în formă pură. Când 

afirmăm acest lucru avem în vedere precizările făcute de grupul de lucru care a elaborat Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului şi potrivit cărora „art. 2 enunţă principiul fundamental al 

egalităţii şi nediscriminării”. În cazul egalităţii stricte, egalitatea este identificată cu 

nediscriminarea, dar în cazul egalităţii relative nu orice discriminare reprezintă o inegalitate şt invers 

nu orice inegalitate reprezintă o discriminare. Avem în vedere discriminările menţionate chiar în 

documentele internaţionale, în Constituţii, discriminările pozitive şi măsurile de protecţie socială a 

persoanelor şi grupurilor defavorizate. Acestea sunt denumite discriminări permise, deoarece 

egalitatea nu presupune uniformitate. Documentele internaţionale şi Constituţiile statelor interzic 

discriminările arbitrare. Aşa cum menţionam şi anterior. Comitetul de experţi ai Consiliului Europei 

denumeşte conţinutul art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, drept „clauză de nediscriminare”, adică principiu sau regulă comună privind 

nediscriminarea. Această clauză de nediscriminare cuprinde criteriile de nediscriminare şi prin 

formula „orice altă situaţie” cuprinde interzicerea discriminărilor arbitrare. 

Constituţia României din anul 1991 nu a consacrat în mod explicit principiul constituţional al 

nediscriminării. Dar din conţinutul normativ al art. 16 alin. (1) rezultă că egalitatea în drepturi 

garantează cetăţenilor „egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără 

discriminări". 

Având în vedere că privilegiul este o variantă de discriminare, putem afirma că egalitatea în 

drepturi protejează cetăţenii împotriva discriminărilor interzise cuprinse în art. 4 alin. (2) din 

Constituţie şi împotriva altor discriminări arbitrare. Rezultă că egalitatea în drepturi presupune 

nediscriminarea. Pe de altă parte, acestea se găsesc într-un raport de complementaritate. Având în 

vedere echivalenţa ca valoare supremă protejată ce există între egalitate şi nediscriminare, 

nediscriminarea reprezintă şi ea un principiu fundamental ca şi egalitatea. 

În doctrina românească există o singură referinţă la această problemă în care se menţionează că 

„în ceea ce priveşte principiul constituţional al egalităţii acesta poate îmbrăca două forme: fie un 
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principiu al nediscriminării, fie exigenţa unei egalităţi relative, de tratament".
1
 

§2. Nediscriminarea ca drept obiectiv şi ca drept subiectiv 
 

Odată identificată nediscriminarea ca valoare constituţională ce garantează cetăţenilor 

egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice rezultă că încălcarea acesteia poate fi petiţionată atât 

în faţa instanţelor judecătoreşti, în mod direct, când actul normativ are forţă juridică inferioară 

legii, precum şi sub forma excepţiei de neconstituţionalitate, în faţa Curţii Constituţionale, atunci 

când discriminarea interzisă sau arbitrară este cuprinsă în lege.  

Sub aspectul dreptului obiectiv, clauza de nediscriminare sau principiul nediscriminării este 

consacrat de numeroase legi dintre care menţionăm: Legea nr. 92/1992 privind organizarea 

judecătorească, Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea anumitor fapte care contravin normelor de 

convieţuire socială, ordinii şi liniştii publice, Legea nr. 29/1990 privind contenciosul 

administrativ. 

Ca drept subiectiv, clauza de nediscriminare permite cetăţenilor să invoce încălcarea 

principiului nediscriminării în faţa Curţii Constituţionale prin ridicarea excepţiei de 

neconstituţionalitate în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi atacarea în faţa instanţelor de 

contencios administrativ a actelor administrative nelegale. 

Excepţia de neconstituţionalitate şi petiţionarea în faţa instanţei de contencios administrativ 

pot avea ca obiect atât discriminările interzise enumerate în art. 4 alin. (2) din Constituţie, 

precum şi orice alte discriminări arbitrare cuprinse fie în legi sau în orice acte administrative 

ale autorităţilor publice centrale şi locale.  

§3. Nediscriminarea - garanţie suplimentara pentru exercitarea 

drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale 

 
În doctrina de specialitate nediscriminarea nu este analizată ca reprezentând o garanţie 

suplimentară pentru exercitarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale. 

Anterior am definit nediscriminarea ca un concept distinct de egalitatea în drepturi. 

Art. 4 alin. (2) din Constituţie stabileşte criteriile de nediscriminare, garantând în acest fel 

o egalitate strictă între cetăţeni. În acest sens, susţin unii autori, „principiul nediscriminării 

apare ca o formă perfecţionată şi, fără îndoială, mult mai realistă a principiului egalităţii”.
2
 

În acest sens, se poate afirma că nediscriminarea reprezintă o garanţie suplimentară pentru 

exercitarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale. Rezultă că nediscriminarea este o 

garanţie suplimentară pentru ca cetăţenii să-şi poată exercita toate drepturile prevăzute de 

Constituţie şi de alte legi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de 

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalității în dreptul românesc, ed.cit., pp. 28-29. 

2
 Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalității în dreptul românesc, ed.cit., p. 30. 



 

 

religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. 
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Aşa cum afirmam anterior că nediscriminarea este complementarul egalităţii şi cum 

egalitatea în drepturi este analizată ca o garanţie în exercitarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale se poate reţine că şi nediscriminarea reprezintă o garanţie suplimentară pentru 

exercitarea aceloraşi drepturi şi îndatoriri fundamentale. 

Această garanţie suplimentară se referă la drepturile şi îndatoririle fundamentale. 

Nediscriminarea reprezintă, de asemenea, o garanţie suplimentară sub forma interzicerii 

discriminărilor arbitrare, care se impune atât legiuitorului, cât şi administraţiei publice. Astfel, 

revine Curţii Constituţionale să cerceteze şi să constate discriminările arbitrare. 

§4. Nediscriminarea ca limită a egalităţii în drepturi 

 
În literatura juridică românească există o singură referinţă doctrinară în care nediscriminarea 

este considerată ca limită a principiului constituţional al egalităţii. „Fie că îl considerăm sub 

forma unui principiu obiectiv de drept, fie că îl analizăm în contextul drepturilor fundamentale, 

principiul constituţional al egalităţii nu este absolut. El comportă limite care îi dau o configuraţie 

particulară ”.
1
 Legiferarea presupune stabilirea unor norme juridice care se adresează anumitor 

categorii de beneficiari sau destinatari. În temeiul principiului egalităţii, legiuitorul are obligaţia 

constituţională de a nu face nicio discriminare atât în ceea ce priveşte stabilirea acestor 

categorii de beneficiari cât şi în ceea ce priveşte tratamentul juridic al acestora. 

Dacă situaţiile obiective sunt suficient de analoage, un tratament juridic asemănător se cere 

din partea legiuitorului: dacă situaţiile obiective sunt suficient de diferite, un regim juridic diferit 

poate fi stabilit. 

Autoarea citată mai precizează că „în privinţa limitelor, principiul constituţional al 

egalităţii poate îmbrăca două forme: fie un principiu al nediscriminării, fie exigenţa unei 

egalităţi relative, de tratament"
2
. În acest caz discriminarea nu înseamnă numai simpla referire 

la diferenţa stabilită de legiuitor, ci înseamnă o diferenţă interzisă, adică o diferenţă nelegitimă 

sau arbitrară. 

Însuşi textul constituţional conţine discriminări care sunt interzise şi discriminări de care 

trebuie să se ţină seama în procesul de legiferare. Din jurisprudenţa Curţii Constituţionale rezultă 

că textul art. 16 este suficient pentru varianta relativă a principiului egalităţii. 

Un exemplu în acest sens îl constituie decizia nr. 70/1993 în care Curtea reţine că 

„principiul egalităţii nu se opune ca o lege să stabilească reguli diferite în raport de 

persoanele care se  

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc. ed. cit., p.28. 

2
 Ibidem, pp. 28-29. În continuare se mai menţionează: „Discriminarea se defineşte deci nu doar prin simpla referire la diferenţă,  ci constă 

în diferenţa sau distincţia interzisă deoarece este nelegitimă, nelegitimă deoarece este arbitrară." 



 

 

 

găsesc în situaţii diferite.
1
 Pentru varianta strictă a principiului constituţional al egalităţii în 

drepturi art. 16 necesită explicaţii suplimentare, inclusiv extinderea acestora la textul art. 4 alin. (2) 

sau la textele documentelor internaţionale din domeniul drepturilor omului. Aşa cum menţionam 

anterior, jurisprudenţa Curţii Constituţionale a statuat că egalitatea nu înseamnă uniformitate. În 

ultima etapă judecătorul constituţional a consacrat chiar un nou drept fundamental, dreptul la 

diferenţă. 

Toate aceste variaţii „în abordarea uneia şi aceleiaşi noţiuni sunt facilitate şi de faptul că 

principiul constituţional al egalităţii nu cunoaşte o singură expresie normativă, ci mai multe. Nu 

numai conţinutul şi limitele sale sunt variabile, ci şi inserţiunile sale în legea fundamentală îi 

conferă un caracter cameleonic".
2
 

Secţiunea a II-a 

Criteriile constituţionale ale nediscriminării 

Având în vedere dispoziţiile art. 20 din legea fundamentală, ne propunem să analizăm succint 

receptarea de către Constituţia României din 1991 a criteriilor de nediscriminare înscrise în 

principalele documente internaţionale din domeniul drepturilor omului, respectiv Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului [art. 2 alin. (1)］3, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile 

şi politice [art. 2 alin. (1)], Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 

culturale [art. 2 alin. (2)], Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale (art. 14).
4
 Examinând textele art. 2 alin. (1) al Declaraţiei Universale a Drepturilor 

Omului, ale art. 2 alin. (1) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, precum 

şi ale art. 2 alin. (2) din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, 

constatăm identitatea criteriilor de nediscriminare înscrise în aceste documente inter-

naţionale. 

În ceea ce priveşte Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, comparativ cu criteriile de nediscriminare înscrise în documentele internaţionale 

menţionate mai sus, în art. 14 se introduce un criteriu suplimentar: apartenenţa la o minoritate 

naţională. 

                                            
1
 Considerentul nr. 6 al deciziei nr. 70/1993 cu privire la constituţionalitatea art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 88/1993  privind acreditarea 

instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaştcrea diplomelor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 307 din 27 decembrie 1993. 
2
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul romanesc, ed. cit., 

3
 Vezi textul articolului în Pavel Nicolae, Iulian Şomăceseu. Dumitru Ifrim. Drepturile omului. Documente adoptate de organisme 

internaţionale. Editura Adevărul, Bucureşti. 1990, p. 15: art. 1 alin. (1) „fiecare om se poate folosi de toate drepturile şi libertăţile proclamate în 

prezenta Declaraţie, fără nicio deosebire, fondată în special pe ras,. culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională 

sau socială, avere, naştere sau orice altă situaţie." 
4
 Ibitdem. p. 33. art. 14: „exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire 

bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă  la o minoritate 

naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie." 



 

 

Aşa cum menţionam şi anterior, Constituţia României a înscris două norme distincte privind 

„egalitatea în drepturi a cetăţenilor" şi „egalitatea între cetăţeni". Art. 16 alin. (1) din 

Constituţie este intitulat „egalitatea în drepturi a cetăţenilor", iar conţinutul acestuia este 

considerat de jurisprudenţa Curţii Constituţionale ca reprezentând „principiul egalităţii şi 

nediscriminării". 
1
 

Art. 4 alin. (2) din Constituţie stabileşte criteriile de nediscriminare care sunt: rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine 

socială. 

Constituantul a interpretat conţinutul normativ al acestui articol ca reprezentând „egalitatea 

între cetăţeni" ca o egalitate strictă, care nu admite nicio diferenţă de tratament pe criteriile 

menţionate mai sus. 

Considerăm că soluţia adoptată de constituantul român pune mai bine în evidenţă legătura 

strânsă ce există între egalitate şi nediscriminare, precum şi conţinutul complex al principiului 

egalităţii şi nediscriminării. 

Făcând o corelaţie între criteriile de nediscriminare înscrise în art. 4 alin. (2), coroborat cu art. 

16 alin. (1) din Constituţia României şi criteriile de nediscriminare înscrise în documentele 

internaţionale din domeniul drepturilor omului, menţionate mai sus şi la care România este parte, 

constatăm următoarele: 

a) Constituţia României a receptat în mod direct următoarele criterii: „rasă, sex, limbă, 

religie, origine socială, avere”. 

b) Criteriul „culoare” nu a fost reţinut în mod distinct deoarece criteriul „rasă" implică şi 

criteriul „culoare" aşa cum rezultă şi din definiţia dată „discriminării rasiale” de Convenţia 

internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, la care România a aderat 

în 1970. 

c) Criteriul „opinie politică sau orice altă opinie" nu a fost receptat sub forma redactării 

acestuia în documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului menţionate mai sus, ci a fost 

reţinut sub forma criteriului general de „opinie”, care cuprinde şi sensurile sintagmelor de mai sus. 

d) Criteriul „origine naţională" nu a fost reţinut în mod distinct de Constituţie. În acest sens, 

se impun unele explicaţii. Sintagma „origine naţională” se referă la apartenenţa, în trecut, a unei 

persoane la o naţiune-stat. Această legătură dintre cetăţean şi un stat-naţiune se materializează prin 

cetăţenie. 

O persoană fizică aflată pe teritoriul României şi care nu are cetăţenia română poate avea 

statutul juridic de străin sau apatrid. Străinii şi apatrizii care locuiesc pe teritoriul României potrivit 

                                            
1
 Considerentul nr. 4 din decizia nr 107 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977 

privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată in Monitorul Oficial nr. 85 din 26 aprilie 1996 . 

 



 

 

art. 18 alin. (1) din Constituţie se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor. 

În cazul în care străinul este cetăţean al unui Stat parte la Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi care a recunoscut competenţa Curţii în materie, 

poate urma procedura legală în România invocând în temeiul art. I 1 alin. (2) din Constituţie 

dispoziţiile Convenţiei. 

e) Criteriul „naştere" nu a fost înscris în mod distinct în Constituţia României. Acesta a fost 

receptat într-un mod original de Constituţie prin înscrierea în art. 44 alin. (3) a egalităţii în faţa legii 

a copiilor din căsătorie şi a copiilor din afara căsătoriei. Această dispoziţie constituţională reprezintă 

un veritabil criteriu de nediscriminare, deoarece nu admite existenţa unui drept la diferenţă. 

f)  Criteriul „orice altă situaţie", de asemenea, nu a fost înscris în mod distinct în cuprinsul 

art. 4 alin. 2 din Constituţie. Acesta a fost receptat în art. 16 alin. (1) prin garantarea egalităţii „fără 

privilegii şi fără discriminări”. Considerăm că receptarea acestui criteriu în Constituţia României 

sub forma „fără privilegii şi fără discriminări" are o exprimare mai clară şi reprezintă mai bine 

conţinutul complex al acestui criteriu. 

g) Unul dintre criteriile de nediscriminare înscris în art. 4 alin. (2) din Constituţiile şi care nu 

se regăseşte printre criteriile înscrise în documentele internaţionale menţionate mai sus este 

„apartenenţa politică". 

Deşi acest criteriu s-ar regăsi în conţinutul criteriului constituţional de nediscriminare bazat 

pe „opinie” care cuprinde şi „opiniile politice", considerăm că înscrierea acestui criteriu în mod 

distinct în Constituţie a avut la bază condiţiile sociale, economice, politice în care a fost elaborată 

Constituţia României din 1991, respectiv a trecerii de la partidul unic la pluralismul politic. 

Alte două criterii de nediscriminare înscrise în art. 4 alin. (2) din Constituţie şi care nu se 

regăsesc printre criteriile înscrise în documentele internaţionale menţionate sunt „naţionalitate" 

şi „origine etnică". Înscrierea în Constituţia României din 1991 a acestor criterii are o istorie 

aparte. Lobby-ul minorităţilor naţionale din Adunarea Constituantă a susţinut înscrierea acestora 

în Constituţie, motivând menţinerea unei continuităţi de reglementare prevăzute în Constituţiile 

române din anii 1948, 1952 şi 1965.  

Din analiza criteriilor de nediscriminare prezentate mai sus, reţinem că în Constituţia 

României din 1991 au fost receptate toate standardele de nediscriminare inscrise îit principalele 

instrumente internaţionale din domeniul drepturilor omului. 
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§1. Nediscriminarea pe criteriul rasă 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind nediscrimimirea  

pe criteriul rasă 

Rasa reprezintă un grup de fiinţe umane cu aceleaşi caracteristici presupuse a fi transmise 

genetic. Aceste grupuri au anumite caracteristici fizice care sunt imediat observabile, cum ar fi 

culoarea părului, pielii şi a ochilor, sau unele aspecte de aptitudini. 

Termenul rasă „este adoptat astăzi aproape de toţi autorii pentru a desemna grupările 

omeneşti care se deosebesc de alte grupări prin faptul convieţuirii, în aceleaşi regiuni, timp 

de secole sau de milenii, sub influenţa mediului geografic, au putut să-şi formeze anumite 

aptitudini, anumite obiceiuri, anumite particularităţi fizice, care, fiind apoi transmise prin 

ereditate, diferenţiază aceste grupări omeneşti, de alte grupări, de alte rase".
1
 Antropologia, 

studiind oamenii, îi clasifică din punctul de vedere al caracteristicilor fizice. Clasificările 

întreprinse de antropologi sunt foarte contestate, din cauza lipsei unui criteriu ştiinţific. Astfel, 

unii admit ca bază coloritul pielii, alţii forma şi coloritul părului, alţii indicele cranian, alţii 

compoziţia sângelui etc. După aceste criterii de clasificare, numărul raselor variază între trei şi 

peste şaptezeci de rase. Clima şi mediul geografic au o influenţă foarte mare asupra oamenilor. 

O altă ştiinţă care studiază problematica rasială este biosociologia. Biosociologia studiază în 

special influenţa eredităţii asupra omului. Studiile de psihologie ale popoarelor ne arată că 

„grupările omeneşti dobândesc în decursul timpului o anumită concepţie de viaţă, un 

sentiment particular de justiţie graţie evenimentelor fericite, glorioase sau nefericite, 

dureroase, transmise prin influenţa familiei, mai târziu a şcolii, a literaturii, a legislaţiei, 

anumite caracteristici, o anumită mentalitate, un anumit fond moral, care, unit cu influ-

enţele determinate în oameni din cauza mediului extern, constituie sufletul colectiv al 

grupării”.
2
 

Rasa mai este considerată ca origine ancestrală, tribală sau naţională. Mai târziu, în sens larg, 

noţiunea de rasă este folosită pentru a face distincţii între popoare pe criterii etnice.
3
 

A. Gobineau face un studiu prin care împarte fiinţele umane după formatul feţei şi al capului 

în rase albe, mongoloide şi negre. În final, el susţine superioritatea rasei albe.
4
 

                                            
1
 Paul Negulescu, George Alexianu. Tratat de drept public, ed. cit., vol. II. p. 310. 

2
 Paul Negulescu, George Alexianu. Tratat de drept public, ed. cit., vol. II. p. 311. 

3
 M Shafritz, Dictionary of American Government and Politics The Dorsey Press, Chicago. 1988. p. 461. 

4
 Le Compte De Gobineau. Essai sur l'inegalite des races humaines. Librairie de Paris. 1855. Tome I et Tome II. p. 110 
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Friedrich Nietzsche (1844-1900) susţine teoria rasei pure germane ca supraoameni sau rasă 

superioară. Aceasta a condus pe Adolph Hitler (1889-1945) să susţină că poporul german este 

destinat să domine lumea. 

Ştiinţa a dovedit că orice doctrină de superioritate bazată pe diferenţierea dintre rase este 

falsă. Aceste teorii sunt condamnabile sub raport moral, injuste şi periculoase din punct de vedere 

social. Nimic nu ar putea să justifice, oriunde ar fi, discriminarea rasială, nici în teorie, nici în 

practică. 

O.N.U. a adoptat la 21 decembrie 1965 Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare rasială. 

România a aderat la Convenţie prin Decretul nr. 345 din 14 iulie 1970. 

Art. 1 din Convenţie defineşte „discriminarea rasială” astfel: „Orice deosebire, excludere, 

restrângere sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau 

etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau 

exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în 

domeniile politic, economic, social şi cultural sau în orice alt domeniu al vieţii publice".
1
 

De asemenea, în Convenţie, se precizează că nu sunt considerate ca măsuri de discriminare 

rasială, măsurile speciale luate cu scopul de a asigura progresul unor grupuri rasiale sau etnice, sau 

al unor indivizi având nevoie de protecţie care poate fi necesară pentru a le garanta folosinţa şi 

exercitarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Aceste măsuri speciale nu trebuie să aibă ca efect menţinerea de drepturi distincte pentru 

grupuri rasiale diferite sau să fie menţinute în vigoare după realizarea scopurilor pentru care au fost 

adoptate. 

Constituţiile române, până la Constituţia României din 1991, nu au înscris în conţinutul lor 

normativ nediscriminarea pe criteriul rasei. 

                                            
1
 Pavel Nicolae, Iulian Şomăcescu. D. Ifrim, op cit., p. 129. 
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2. Nediscriminarea pe criteriul rasă în dreptul comparat 

Primul document internaţional din domeniul drepturilor omului, de sub egida O.N.U.,care a 

interzis discriminarea rasială a fost Carta Naţiunilor Unite. Art. 13 alin. (1) lit. b) din Cartă dispune 

că „Adunarea Generală va iniţia studii şi va face recomandări în scopul de a promova cooperarea 

internaţională în domeniul economic, social, cultural, educativ şi sanitar şi de a sprijini exercitarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau 

religie”.
2
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cele două Pacte preiau interzicerea 

discriminărilor pe criteriul rasă. Două studii importante privind discriminarea rasială au fost 

elaborate sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3
 

Primul studiu privind consecinţele economice şi sociale ale practicilor discriminării rasiale a 

fost la originea unui raport pe care secretarul executiv al Comisiei economice pentru Africa l-a 

prezentat Comisiei la cea de-a patra sesiune. Al doilea studiu privind discriminarea rasială in 

domeniile politic, economic, social şi cultural elaborat de domnul Hernan Santa Cruz, raportor 

special al Subcomisie de luptă împotriva măsurilor discriminatorii şi de protecţie a minorităţilor, a 

fost prezentat Subcomisiei în 1970. În anul 1961, Comisia economică pentru Africa a tăcut studii 

sub-regionale referitoare la consecinţele economice şi sociale ale practicilor de discriminare rasială 

privind mobilizarea tuturor resurselor disponibile pentru dezvoltarea economică echilibrată a 

tuturor teritoriilor situate în aria geografică asupra căreia se întinde competenţa Comisiei. Raportul 

secretarului general, intitulat Consecinţele economice şi sociale ale practicilor discriminării 

rasiale, a fost prezentat Comisiei în anul 1962. Studiul a arătat că există o discriminare rasială netă 

şi deliberată în distribuirea şi posesia terenurilor sprijinită pe legi şi pe politica generală a statului, 

tinzând toarte mult în favoarea minorităţii rasiale dominante în numeroase zone ale Africii australe. 

Studiul a indicat de asemenea că, în domeniul muncii, numeroase legi şi practici discriminatorii 

reglementează mobilitatea mâinii de lucru din punct de vedere geografic şi profesional şi impune 

poziţia privilegiată a anumitor grupuri rasiale prin diverse mijloace: funcţii rezervate după 

considerente rasiale, reglementări referitoare la permisele de liberă trecere având drept scop 

dirijarea anumitor muncitori spre regiunile economice defavorizate şi nerentabile, regimul mâinii 

de lucru migratoare, recrutarea din exterior a unor muncitori, legi şi practici sindicaliste restrictive 

din punct de vedere rasial, procente salariate inegale. Studiul a semnalat în plus că în domeniul 

învăţământului şi al formării profesionale, poate mai mult decât în altă parte, ia naştere şi se 

întăreşte discriminarea: nu numai învăţământul era supus unui regim de segregare rasială, ci el era 

obligatoriu pentru europeni şi nu pentru africani, şi cheltuielile aprobate de stat erau de zece ori mai 

ridicate pentru copiii europeni decât pentru copiii africani. 

Pe baza acestor studii au fost elaborate Declaraţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor 

                                            
2
 Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite a fost semnată la San Francisco la 26 iunie 1945, a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945. România a 

devenit parte la Cartă la 14 decembrie 1955 în momentul admiterii sale ca membră a O.N.U. 
3
 Nations Unies. Activités de l'O.N.U. dans la domaine des droits de l'homme. New York. 1986, p. 45. 



 

 

formelor de discriminare rasială la 20 noiembrie 1963 şi Convenţia internaţională privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, aprobată prin rezoluţia Adunării Generale la 21 

decembrie 1965. 

 În sistemul de drept al altor state, principiul nediscriminării pe criteriul rasei se află 

înscris în mod explicit în următoarele Constituţii studiate: Legea fundamentală pentru Republica 

Federală Germania art. 3 alin. (3): „nimeni nu poate fi nici avantajat, nici favorizat pe motiv de 

rasă”
1
; Constituţia Spaniei, art. 14: „spaniolii sunt egali în faţa legii, fără nicio deosebire de 

rasă...”
2
; Constituţia Greciei, art. 5 alin. (2): „toate persoanele care se află pe teritoriul elen se 

bucură de protecţia absolută a vieţii, onoarei şi libertăţii lor fără deosebire de rasă..."
3
; 

Constituţia Republicii Portugalia, art. 13. alin. (2): „nimeni nu poate fi privilegiat, avantajat, 

defavorizat, privat de un drept sau scutit de o îndatorire pe motivul rasei sale...”.
4
 

§2. Nediscriminarea pe criteriul naţionalitate 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind nediscriminarea pe criteriul 

naţionalitate 

Criteriul „naţionalitate” apare în evoluţia constituţională a României începând cu 

Constituţiile române din 1948, 1652,1965 şi 1991. Până în anul 1948 doctrina juridică definea 

„naţionalitatea în sens restrâns sau juridic”, ca legătură care uneşte pe individ cu statul, adică cu 

organismul politic suprem şi independent”, iar în sens larg „naţionalitatea este raportul dintre o 

persoană cu alte persoane, legătură care se stabileşte prin identitatea de rasă, prin comunitate de 

limbă şi religie, prin aceleaşi tradiţii istorice, prin aceleaşi limite naturale şi prin aceeaşi autoritate 

politică”.
1
 

Alţi autori definesc „naţionalitatea” ca raportul ce există între o colectivitate omenească şi 

un individ care formează unul dintre elementele componente ale colectivităţii”.
2
 

În sens restrâns, naţionalitatea este asimilată cu cetăţenia. O scurtă retrospectivă privind 

reglementările anterioare Constituţiei române din 1948 este suficientă pentru a demonstra ştiinţific 

această teză. Astfel, în anul 1924 s-a adoptat Legea privind dobândirea şi pierderea naţionalităţii 

române. În anul 1939 a fost adoptată Legea privind dobândirea şi pierderea naţionalităţii române. 

Începând cu anul 1948, Constituţiile române şi actele normative adoptate stabilesc dobândirea 

şi pierderea cetăţeniei române. În acest sens trebuie menţionate: Decretul nr. 33/1952 privitor la 

cetăţenia Republicii Populare Române, Legea nr. 24/1971 - Legea cetăţeniei române şi Legea nr. 

21/1991 - Legea cetăţeniei române, republicată. 

                                            
1
 Henri Oberdorff, Les Constitutions de l 'Europe des douze. La Documentation Francaise. Paris. 1992. p. 18 

2
 Ibidem. p. 95. 

3
 Ibidem. p. 164. 

4
 Ibidem. p. 291. 
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 C. Disseseu. Dreptul constituţional, ed. cit., p. 629. 

2
 Paul Negulescu, Drept constituţional român, ed. cit., p. 70. 



 

 

„Renunţarea, în timp, la termenul naţionalitate poate fi explicată prin aceea că naţionalitatea 

este o categorie politică, ea indică apartenenţa la o naţiune. Pentru a se evita confuziile şi mai 

ales speculaţiile posibile, din punct de vedere juridic s-a preferat cuvântul «cetăţenie», el exprimând 

un anumit statut juridic al omului".
3
 

Ne propunem în continuare să analizăm evoluţia în sistemul normativ românesc a conceptului 

de „naţionalitate", cu sens diferit de cel de „cetăţenie". 

Primul act normativ care introduce noţiunea de „naţionalitate" este Legea nr. 68/1945 pentru 

Statutul naţionalităţilor minoritare.
4
 

Deşi legea nu defineşte conţinutul noţiunii de „naţionalităţi minoritare", din cuprinsul ei se 

desprinde indubitabil că în conţinutul sintagmei sunt cuprinse minorităţile care se deosebesc de 

restul populaţiei României prin caracteristici etnice, lingvistice, culturale sau religioase care le sunt 

proprii. 

Constituţia României din 1948
5
 consacră în art. 16 egalitatea în faţa legii a cetăţenilor fără 

deosebire de „naţionalitate”, iar în art. 24 alin. (1) consacră drepturi specifice „naţionalităţilor 

conlocuitoare". 

Se constată că nediscriminarea pe criteriul „naţionalităţii" se referă la „naţionalităţile 

conlocuitoare". 

Constituţia României din 1952
6
 consacră în art. 81 alin. (1) „deplina egalitate în drepturi în 

toate domeniile vieţii economice politice a cetăţenilor, fără deosebire de «naţionalitate», iar în art. 

82 asigură «minorităţilor naţionale» exercitarea unor drepturi specifice”. 

Din coroborarea textelor rezultă că „naţionalitatea” este echivalentă cu „apartenenţa la o 

minoritate naţională". Chiar preambulul Constituţiei proclamă că „minorităţile naţionale" se 

bucură de deplină egalitate în drepturi cu poporul român. 

Constituţia României din l965
 1 

urmează procedura de reglementare a Constituţiei din 1948. 

Astfel, în art. 17 alin. (1) stabileşte egalitatea în drepturi în toate domeniile vieţii economice, 

politice, juridice. sociale şi culturale a cetăţenilor, fără deosebire de „naţionalitate”, iar în art. 22 

asigură „naţionalităţilor conlocuitoare exercitarea unor drepturi specifice. 

Un ultim act normativ pe care ne propunem să îl reţinem în cadrul studiului de faţă este 

Hotărârea Guvernului nr. 1079/1990
2
 privind efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor 

din România. Potrivit art. 6 din Hotărârea de mai sus, printre celelalte date înregistrate la 

recensământ s-a cerut fiecărei persoane să-şi declare liber naţionalitatea etnică, limba maternă şi 

                                            
3
 loan Muraru. Drept constituţional şi instituții politice, ed. cit., p. 155. 

4
 Legea nr. 86 pentru Statutul Naţionalităţilor Minoritare, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 7 februarie 1945. 

5
 Vezi textul în loan Muraru şi ceilalţi autori, Constituțiile române, ed. cit.. 

6
 Ibidem, pp. 168-169. 

1
 Idem. 

2
 Hotărârea Guvernului nr. 1079/1990 privind efectuarea recensământului populaţiei şi a locuinţelor din România, publicată în Monitorul 

Oficial al României. Partea 1. nr. 113 din 16 octombrie 1990. 

 



 

 

religia, liste pentru prima dată când în sistemul normativ românesc întâlnim noţiunea de „naţio-

nalitate etnică". Deşi hotărârea nu o defineşte, din declaraţiile formulate de cetăţeni a reieşit că 

aceasta s-a referit la „originea etnică" a acestora. 

Aceasta este pentru noi un argument în plus care ne îndreptăţeşte să afirmăm că noţiunea de 

„naţionalitate" reţinută de Constituţia României din 1991, în art. 4 alin. (2), indiferent de modul 

cum a fost calificată de-a lungul timpului: „naţionalităţi minoritare", „naţionalităţi conlocuitoare", 

„minorităţi naţionale", „naţionalităţi etnice”, trebuie înţeleasă ca „apartenenţă a unei persoane sau 

a unui grup de persoane la o „minoritate naţională” sau la o „minoritate etnică, lingvistică sau 

religioasă”.  

Inclusiv rezultatele recensământului din 7 ianuarie 1992 ne susţin teza de mai sus: 

1.  Români....................... .......................   89,4% 

2.  Maghiari.............................................     7,1% 

3.  Ţigani..................................................    1,8% 

4.  Germani..............................................     0,5% 

5.  Ucrainieni............................................    0.3% 

6.  Ruşi-lipoveni.......................................    0,2% 

7.  Turci....................................................    0,1% 

8.  Sârbi ...................................................    0,1% 

9.  Tătari...................................................    0,1% 

10. Slovaci...............................................    0,1%   

11. Alte naţionalităţi................................    0,3% 

 

În afara sensului propus, considerăm că noţiunea de „naţionalitate” poate fi definită şi ca 

apartenenţă la statul român al minorităţilor naţionale sau etnice, lingvistice sau religioase. 

Având în vedere că alături de naţiunea română majoritară trăiesc şi minorităţi naţionale sau 

etnice, lingvistice sau religioase, considerăm că Adunarea Constituantă a reţinut motivat 

nediscriminarea pe criteriul „naţionalitate". 



 

 

2. Nediscriminarea pe criteriul naţionalitate în dreptul comparat 

În ţările Consiliului Europei. în S.U.A., în ţările Americii de Sud, în cuprinsul documentelor 

internaţionale din domeniul drepturilor omului elaborate sub egida O.N.U. şi a Consiliului 

Europei termenul „naţionalitate" are sensul de „cetăţenie". 

Câteva exemple sunt edificatoare: 

 În Franţa „naţionalitatea" este definită ca legătura juridică şi politică care uneşte un 

individ la un stat suveran.
1
 

 În S.U.A. „naţionalitatea" este relaţia juridică între o persoană şi un stat, care implică 

unele îndatoriri din partea persoanei şi unele obligaţii de protecţie din partea statului. O persoană 

dobândeşte naţionalitatea prin cetăţenie.
2
 

 În Regatul Unit, The Brifish Nationality Act 1948 (Legea naţionalităţii Britanice din anul 

1948) are la bază doctrina common law a loialităţii faţă de Rege. „Orice persoană care în temeiul 

acestei legi este cetăţean al Regatului Unit şi al coloniilor, prin cetăţenie are statutul de supus 

britanic".
3
 

De asemenea. Curtea Internaţională de Justiţie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

Organismele specializate din structura O.N.U. identifică „naţionalitatea" cu cetăţenia. 

În cel de-al doilea sens, noţiunea de „naţionalitate" privită ca un termen relaţional, respectiv, 

ca o relaţie între o persoană şi un grup de persoane sau ca o relaţie între un grup majoritar şi un grup 

minoritar, o vom corela cu noţiunea de apartenenţă la o „minoritate naţională", menţionată in 

Convenţia europeană a drepturilor omului sau cu noţiunea de „apartenenţă la o minoritate 

naţională sau etnică, lingvistică sau religioasă", menţionată în Declaraţia privind drepturile 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice, adoptată de 

Adunarea Generală a O.N.U. la 18 decembrie 1992
4
. În continuarea studiului, ne propunem să 

stabilim argumentele ştiinţifice care fundamentează această corelaţie. Aceste argumente vor avea la 

bază documentele internaţionale în domeniu, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

legislaţia în vigoare din alte state. Constituţiile române care au consacrat această terminologie şi 

jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României.  

Anterior adoptării Declaraţiei privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice au fost numiţi raportori O.N.U. care au studiat 

problematica drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor etnice, religioase şi  

 

 

                                            
1
 Raymond Guillien, Lexique de termes juridique, Paris, Dalloz, 1990, p.333. 

2
 Jay M. Shafrite, Dictionary of American Governement and Politics, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, U.S.A., 1988, p.366. 

3
 O. Hood Phillips. Constitutional and Administrative Law. Sweet & Maxwell, London, 1965. p. 401. 

4
 Declaration on the Rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorites. United Nations, New York. 1993. 



 

 

lingvistice
1
 şi stabilirea noţiunii de minoritate.

2
 

La nivelul O.N.U. nu există o definiţie unanim acceptată privind noţiunea de minoritate. 

Definiţia propusă de raportorul Jules Deschenes, are următorul conţinut: „Un grup de cetăţeni ai 

unui stat, constituind o minoritate numerică şi într-o poziţie nedominantă în statul respectiv, 

având caracteristici etnice, religioase sau lingvistice care diferă de cele ale majorităţii 

populaţiei, având un sentiment de solidaritate unul cu altul, motivaţi, chiar dacă numai 

implicit, de o dorinţă colectivă de supravieţuire şi al căror scop este de a realiza egalitatea cu 

majoritatea în fapt şi în drept". 

Autorul a dorit să dea o definiţie care să se aplice universal tuturor minorităţilor aflate sub 

jurisdicţia O.N.U. Unele constante reţinute în conceptul de minoritate sunt criticabile, pe altele le 

considerăm rezonabile şi le acceptăm. Nu ne propunem să aprofundăm acest concept deoarece 

exeede obiectul studiului de faţă. Suntem interesaţi în a stabili compatibilitatea conceptelor între 

care dorim să facem corelaţie, respectiv „naţionalitate" şi „apartenenţa la o minoritate 

naţională". 

Reţinem pentru conceptul de minoritate prezentat mai sus următoarele constante: 

a) un grup distinct de cetăţeni; 

b) o minoritate numerică cu caracteristici etnice, religioase, lingvistice sau culturale care 

diferă de cele ale majorităţii populaţiei; 

c) fiecare membru al grupului îşi manifestă liber consimţit apartenenţa la grupul minoritar; 

d) are ca scop realizarea principiilor de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi 

cetăţeni români. 

Vom defini naţionalitatea ca apartenenţa unei persoane la un grup distinct de cetăţeni 

care reprezintă o minoritate numerică cu caracteristici etnice, religioase, lingvistice sau 

culturale care diferă de cele ale majorităţii populaţiei, apartenenţă exprimată liber consimţit 

şi al cărei scop este realizarea principiilor de egalitate şi de nediscriminare în raport cu 

ceilalţi cetăţeni români. 

Considerăm că numai acesta este conţinutul conceptului de naţionalitate în statul unitar 

România. 

În cadrul studiului au fost considerate non-probleme şi, pe cale de consecinţă, au fost 

înlăturate, următoarele elemente:  

a) străini rezidenţi şi apatrizi; 

b) grupuri preferenţiate în raport cu indivizii; 

                                            
1
 Francesco Capotorti. Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques. Nations Unies. New 

York. 1979. 
2
 Jules Deschenes. Proposal Concerning a definition of the term „minority ". United Nations. 1985. p. 30. 
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c) număr minim de membri: 

d) minorităţi dominante; 

e) minorităţi oprimate; 

f) dorinţă colectivă de supravieţuire: 

g) relaţia cu zona geografică; 

h) scopul realizării egalităţii cu majoritatea, în fapt şi în drept. 

Existenţa multiplelor probleme ale minorităţilor în statele membre ale Consiliului Europei 

şi ale Statelor Europei Centrale şi de Est a determinat Adunarea Parlamentară a Consiliului 

Europei să numească raportori fie pentru redactarea unui proiect de protocol adiţional la 

Convenţia europeană a drepturilor omului pentru protecţia minorităţilor fie pentru redactarea unei 

Convenţii speciale a Consiliului Europei în această problemă. 

Un prim aspect care trebuia soluţionat era propunerea unei definiţii a conceptului de 

..minoritate naţională protejată". 

La data elaborării studiului nu exista o definiţie unanim admisă la nivelul sistemului 

regional al Consiliului Europei. 

Pentru exemplificare, prezentăm propunerea raportorului Worms
1 

formată din două soluţii 

de reglementare juridică: 

a) definirea în sensul Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor 

fundamentale a expresiei „minoritate naţională" pentru un grup de persoane care: 

1. locuiesc pe teritoriul statului şi sunt cetăţeni ai acestuia; 

2. menţin legături de durată, trainice şi durabile cu stalul respectiv; 

3. prezintă caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte; 

4. sunt suficient de reprezentativi, puţin numeroşi faţă de restul populaţiei statului sau a unei 

regiuni a statului; 

5. sunt interesaţi să-şi conserve cultura, tradiţiile, religia sau limba. 

este posibil să fie folosită sintagma „minorităţi naţionale" fără a o defini, astfel ca, în 

procedura judiciară a Convenţiei, aceasta să aibă un conţinut deschis, constituind un argument fără 

sfârşit invocat în faţa Curţii. Această soluţie ar înlătura dificultatea în care s-ar găsi Curtea când va 

trebui să folosească o definiţie care trebuie să fie în acelaşi timp suficient de precisă pentru a 

înlătura confuzia şi suficient de generală pentru a permite decizii judiciare care trebuie să fie 

adaptate la marea varietate a situaţiilor. 

Un alt raport interesant de reţinut pentru studiul de faţă este cel al lui Brincat
122

 care susţine 

că nu există o definiţie general admisă pentru „minorităţile naţionale". Raportorul clasifică 

                                            
1
 Worms, Council of Europe, Parliamentary Assembly, Doc. 6742, 19 january 1993, ADOC 6742, pp. 4 -5, 13-14. 

2
 Brincat. Council of Europe. Parliamentary Assembly. 24 septembrie 1990, EDOC 6249. pp. 1-41. 

 



 

 

„minorităţile naţionale" în patru categorii astfel: 

a) minorităţile etnice, care se particularizează prin rasă, culoare şi origini; 

b) minorităţile religioase, care au o confesiune proprie; 

c) minorităţile lingvistice, care diferă prin limbă; 

d) alte minorităţi naţionale: 

- cele care au la bază o deosebire socială şi o deosebire de categorie socială, cum ar fi: 

persoanele în vârstă, bolnavii, handicapaţii, copiii, săracii, lucrătorii migranţi etc.; 

- minorităţile economice, cum ar fi: agricultorii, muncitorii, membrii uneia sau altei 

categorii sociale, femeile casnice, şomerii etc.; 

- minorităţile politice: 

- minorităţi care cuprind grupuri extrem de diverse, cum sunt: vegetarienii, vagabonzii, 

deţinuţii, persoanele care trăiesc în caravane etc. 

Raportul susţine că, în actuala redactare, art. 14 din Convenţie nu face decât să interzică 

discriminările în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale pentru minorităţile naţionale 

enunţate mai sus. Asupra unei bune părţi din ele, Curtea s-a şi pronunţat deja, în urma acestor 

rapoarte menţionate mai sus, precum şi a altora asemănătoare care nu au fost reţinute pentru 

studiul de faţă, statele membre ale Consiliului Europei au adoptat Convenţia-cadru pentru 

protecţia minorităţilor naţionale.
1
 

Un studiu efectuat asupra jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului privind 

nediscriminarea pe criteriul apartenenţei la o minoritate naţională, prevăzut de art. 14 din 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ne îndreptăţeşte să 

reţinem următoarele concluzii: 

a)  conceptului românesc de nediscriminare pc criteriul „naţionalităţii" stabilit de 

Constituţia României, îi corespunde în sistemul european de protecţie a drepturilor omului 

conceptul de nediscriminare pe criteriul „apartenenţei la o minoritate naţională"; 

b)  sunt puţine cauzele care au ca obiect de sesizare în exclusivitate discriminarea pe criteriul 

„apartenenţei la o minoritate naţională". În general, obiectul de sesizare este complex. 

O scurtă retrospectivă asupra reglementărilor interne privind minorităţile naţionale ne arată 

că există puţine ţări membre ale O.N.U. care au adoptat legi speciale în acest domeniu. Aceste ţări 

sunt: Ungaria, Ucraina, Spania şi Estonia. Dintre acestea vom analiza numai două.  

Legea ungară privind drepturile minorităţilor naţionale sau etnice defineşte minorităţile  

 

naţionale sau etnice (denumite generic minorităţi)
1
 ca „toate grupurile etnice care trăiesc pe 

                                            
1
 Convenţia-cadru a fost adoptată la Strasbourg la 1 februarie 1995. România a ratificat Convenţia-cadru prin Legea nr. 33/1995, publicată 

în „Monitorul Oficial”. Partea 1. nr. 82 din 4 mai 1995. 
1
 Janos Wolfart. Act LXXVII ol 1993 on the Rights of naţional and ethnic minorities, issued by Office for National and Ethnic Minorities. 
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teritoriul Ungariei de cel puţin 100 de ani, se recunosc ca minorităţi naţionale sau etnice, 

care constituie o minoritate numerică în raport cu populaţia ţării, ai căror membri au 

cetăţenia ungară şi care diferă de restul populaţiei prin limba maternă, culturi şi tradiţii şi 

care dovedesc a fi conştienţi de coeziune naţională sau etnică, care au ca scop conservarea 

tuturor acestora, se pronunţă pentru şi apără interesele dezvoltării istorice a 

comunităţilor". 

Se constată din definiţie că minorităţile protejate sunt „grupurile etnice care diferă de restul 

populaţiei prin limba maternă, cultură şi tradiţii". 

De asemenea, Legea estoniană privind autonomia culturală a minorităţilor naţionale 

defineşte minorităţile naţionale
2
 astfel:  

„Minorităţi naţionale sunt considerate cetățenele şi cetăţenii estonieni care: 

- trăiesc pe teritoriul Estoniei; 

- au legături de durată, trainice şi durabile cu Estonia; 

- se deosebesc de estoni din punctul de vedere al apartenenţei etnice, culturale şi 

confesionale sau al limbii vorbite; 

- îşi exprimă în comun dorinţa să păstreze şi să cultive tradiţiile culturale, religia şi limba 

ca fundamental identităţii lor comune. 

Din sursele documentare avute la dispoziţie putem afirma că nediscriminarea pe criteriul 

„naţionalităţii" nu este prevăzută în niciun document internaţional din domeniul drepturilor 

omului cu excepţia „Declaraţiei privind principiile fundamentale de justiţie referitoare la victimele 

criminalităţii şi victimele abuzului de putere”
3 
care în Secţiunea A, punctul 3 consacră: „Prevederile 

prezentei secţiuni se aplică tuturor, fără nicio deosebire, fondată în special pe rasă, culoare, sex, 

vârstă, limbă, religie, naţionalitate, opinie politică sau orice altă opinie, credinţă sau practici 

religioase, avere, naştere sau situaţie familială, origine etnică sau socială şi capacitate juridică”.  

Tot din sursele documentare avute la dispoziţie putem afirma că nediscriminarea pe criteriul 

„naţionalitate" în sensul de „apartenenţă la o minoritate naţională" este înscrisă în unele 

Constituţii ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est dintre care menţionăm: România, Bulgaria şi 

Republica Moldova. 

 

 

 

§3. Nediscriminarea pe criteriul origine etnică 

                                                                                                                                                                 
Budapest. 1993, p. 3. 

2
 Gesetz uber die Kulturautonomie der nationalen Mindeheiten, Riigi Teataja I, Estland, 1993,p.1. 

3
 Declaraţia a fost aprobată prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr. 40/34 din 29 noiembrie 1985. 

 



 

 

 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind nediscriminarea pe criteriul origine 

etnică 

Din cele mai vechi timpuri, etnia era sinonimă cu originea de sânge a unei persoane, 

originea etnică stătea la baza stabilirii persoanelor care aparţineau aceluiaşi trib.  

Grupul etnic este definit ca o diviziune politică sau socială, ţinând seama de originea 

naţională, limbă sau religie sau orice combinaţie între acestea.
1
 

Ne propunem să stabilim locul grupului etnic în cadrul statului naţional, liinitându-ne strict la 

obiectul restrâns de cercetare al studiului. 

Într-o accepţiune, prin stat este înţeleasă suma a trei elemente şi anume: teritoriul, populaţia 

(naţiunea) şi suveranitatea (în sensul puterii organizate statal, de fapt Statul în accepţiunea sa strict 

juridică).
 2
  

Din punct de vedere sociologic, „statul reprezintă un spaţiu particular al societăţii politice, 

rezultat din stabilirea pe un teritoriu determinat a unei colectivităţi umane relativ omogene.
3
 

Din definiţiile prezentate mai sus, rezultă că statul este o formă de organizare a unei 

colectivităţi umane în care populaţia reprezintă unul dintre elementele constitutive ale acestuia. În 

cadrul populaţiei privită ca o colectivitate umană, se disting pe lângă cetăţeni şi alte categorii cum ar 

fi străinii şi apatrizii. 

De asemenea, societate şi popor sunt cuvinte sinonime care se întrebuinţează adesea pentru a 

desemna statul. 

Societatea şi poporul nu reprezintă decât un element al statului, populaţia.
4
 Toţi cei care 

trăiesc pe un teritoriu dat, alcătuiesc împreună o organizaţie politică, constituind societatea sau 

poporul. 

Modificările ce pot interveni în componenţa populaţiei, prin imigrare, prin transfer de 

persoane sau într-un alt mod, nu afectează identitatea şi continuitatea statului, totuşi, ceea ce-i 

asigură diştinctibititatea şi permanenţa este naţiunea.
5
  

Dacă populaţia reprezintă totalitatea indivizilor cetăţeni sau nu, care constituie una dintre 

bazele organizării puterii de stat, naţiunea este „cartea de identitate a poporului şi statului român, 

este o realitate complexă şi este totodată produsul unui îndelungat proces istoric, având la bază 

comunitatea de origine etnică, de limbă, de cultură, de religie, de factură psihică, de viaţă, de 

tradiţii şi de idealuri, dar mai ales trecutul istorie şi voinţa de a fi împreună a celor care au dăinuit pe 

                                            
1 Jay M. Shafritz. Dictionary of American Government and Politics. Chicago. U.S.A. 1988, p. 200. 
2
 loan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice. Editura Actani. vol. I. Bucureşti. 1995. p. 8 

3
 Raymond Guillien, Jean Vincent. Lexique de termes jurisdiques, Dalloz. Paris. 1990. p. 221. 

4
 Paul Negulescu. George Alexianu. Tratat de drept public. Casa Şeoalelor1942. vol. I. p 33. 

5
 Ion Deleanu Drept constitutional şi instituţii politice. Editura fundaţia „Chemarea", laşi. vol. II. 1992. pp. 12-13. 
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un anumit teritoriu".
1
 Într-o altă opinie, naţiunea reprezintă „populaţia de ieri. de azi şi de mâine, 

exprimă istoria, continuitatea şi mai ales comunitatea spirituală şi materială".
2
 

În doctrina constituţională franceză, naţiunea este definită ca „grupuri de indivizi având 

între ei afinităţi ţinând de elemente comune, în acelaşi timp obiective (rasă, limbă, religie, mod de 

viaţă) şi subiective (amintiri comune, sentiment de înrudire spirituală, dorinţa de a trăi împreună) 

care îi unesc şi îi disting de indivizii aparţinând altor grupuri naţionale".
3
 

Din definiţiile prezentate mai sus, reţinem că sentimentul naţional şi intensitatea legăturilor 

de solidaritate naţională au condus la formarea Statului-Naţiune. În acest sens, în an. 1. alin. (1) din 

Constituţia României se consacră: „România este stat naţional". 

Istoria îndelungată a poporului român ne arată că, anterior formării statului naţional unitar, 

alături de români s-au stabilit maghiari, ţigani, germani, uerainieni, ruşi, turci şi indivizi de alte 

naţionalităţi. 

Acestea formează grupuri etnice minoritare şi se deosebesc de populaţia română prin 

limbă, religie, etnie, cultură şi tradiţii care le sunt proprii. 

Originea etnică poate fi asimilată cu apartenenţa în decursul istoriei anterioare la un anumit 

popor cu care are în comun aceeaşi limbă, religie, tradiţii, sentimente de înrudire spirituală etc. 

La formarea statelor suverane, o parte din indivizii aparţinând aceluiaşi popor au rămas în 

afara graniţelor convenţionale. Aceşti indivizi devin grupuri etnice minoritare în statul respectiv.  

Se impune să reţinem faptul că la elaborarea Constituţiei României din 1991 s-a propus un 

amendament ca Statul român să fie caracterizat ca un .„stat mulţinaţional", ridicând astfel la rangul 

de „naţiunii” grupurile etnice minoritare din România. 

Amendamentul a fost respins, apreciindu-se grava confuzie ce se tăcea de către iniţiatori 

între grupurile etnice minoritare şi naţiune. 

Având în vedere că pe teritoriul României, de-a lungul secolelor, s-au stabilit şi indivizi de 

altă origine etnică decât cea română. Adunarea Constituantă a reţinut motivat acest criteriu printre 

criteriile de nediscriminare. 

Totodată, Statul român recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând acestor grupuri etnice 

dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor, cu condiţia ca măsurile de 

protecţie luate de stat să fie în conformitate cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport 

cu ceilalţi cetăţeni români. 

Nediscriminarea pe criteriul „origine etnică” este reţinut de Constituţia României din 1923, în 

art. 5 şi de Constituţia României din 1938. în art. 4. alin. (2).  

 

                                            
1
 Ibidem, p. 12. 

2
 loan Murru. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 147. 

3
 Rayimond Guillen et Jean Vincent. op. ctl., p. 333. 



 

 

 

 

2. Nediscriminarea pe criteriul origine etnică în dreptul comparat 

 

Din examinarea conţinutului normativ al documentelor internaţionale din domeniul 

drepturilor omului elaborate sub egida O.N.U. se constată că nu este consacrat criteriul „origine 

etnică” în niciunul dintre ele.  

Numai Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

cuprinde în definiţia dată discriminării rasiale orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă 

întemeiată pe „origine etnică". 

Nici în documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului elaborate la nivelul 

Consiliului Europei nu se atlă înscris criteriul nediscriminare bazat pe „originea etnică”. 

Din setul celor cinci Constituţii luate drept referinţă pentru studiul de ţâţă numai Constituţia 

Suediei consacră în art. 15 interzicerea discriminării pe criteriul „origine etnică”. 

Constituţiile Spaniei, Portugaliei, Germaniei şi Greciei nu conţin norme de referinţă privind 

nediscriminarea pe criteriul „origine etnică". 

 

§4. Nediscriminarea pe criteriul limbă 

 
1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind  

      nediscriminarea pe criteriul limbă 

Limba constituie mijlocul tradiţional de comunicare între oameni, prin viu grai, prin scris, 

prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare, atât în public, cât şi în viaţa privată. Limba 

reprezintă o modalitate de exercitare a libertăţii de exprimare. 

Limba ca mijloc de comunicare nu este un mod de manifestare abstract, ea este în mod 

nemijlocit legată de fiinţa umană, ca fiinţă socială care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei 

societăţi date, constituite în stat. 

Fiecare stat îşi stabileşte prin Constituţie limba oficială. Vom reţine următoarea definiţie dată 

limbii oficiale: „limba oficială este limba în care se exprimă oral şi în scris autorităţile publice 

ale statului".
1
 Constituţia României, prin art. 13 stabileşte limba română ca limbă oficială a 

statului. 

De regulă, limba oficială este limba vorbită de majoritatea cetăţenilor statului respectiv. 

Populaţia care se află la un moment dat pe teritoriul unui stat poate fi grupată în trei categorii: 

cetăţeni, străini şi apatrizi. 

În general străinii şi apatrizii vorbesc o limbă diferită de limba oficială a statului. 

                                            
1
 loan Muraru. Mihai Constantinescu. loan Deleanu şi alţi autori. Constituţia României comentată și adnotată, Editura Monitorul Oficial. 

Bucureşti. 1992, p. 33. 
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Pe de altă parte, cetăţenii statului sunt purtătorii unei origini etnice proprii. Originii etnice a 

cetăţeanului îi corespunde o limbă determinată. În funcţie de originea etnică, liber consimţită, 

cetăţeanul poate face parte fie din populaţia majoritară, fie din populaţia care aparţine minorităţilor 

naţionale. 

Cetăţenii care se declară că aparţin minorităţilor naţionale vorbesc implicit limbi minoritare.
 

Ne propunem în continuare să răspundem la întrebarea: care este limba sau care sunt limbile în care 

se exprimă oral sau în scris populaţia unui stat şi care se bucură de protecţia constituţională 

împotriva oricărei discriminări.  

Întrebarea are o bază reală, deoarece în actuala dinamică de dezvoltare economică, socială, 

culturală, juridică şi politică pe teritoriul de stat al României se vorbesc o multitudine de limbi, pe 

lângă limba română. 

Având în vedere definiţia dată limbii oficiale, rezultă că eventualele discriminări pe criteriul 

„limbă" nu pot apărea decât în raport cu limba oficială, respectiv limba română. 

Studiul efectuat la stabilirea conceptului de „naţionalitate" ne uşurează răspunsul la această 

întrebare. 

În acest sens, protecţiei constituţionale împotriva discriminărilor pe criteriul „naţionalitate" îi 

va corespunde protecţia constituţională împotriva discriminărilor pe criteriul „limbă". Această 

„limbă" nu poate fi decât o „limbă minoritară”. 

În doctrina de specialitate este folosită sintagma „minorităţi lingvistice", care se referă 

totdeauna la trăsături de rasă, limbă, cultură, tradiţii.
1
 

 În sens larg, noţiunea de „minoritate lingvistică” se referă la o „minoritate naţională" care 

prezintă caracteristici lingvistice distincte atât faţă de restul populaţiei, cât şi faţă de alte 

„minorităţi naţionale". Rezultă că, în sens larg, o limbă minoritară este limba în care se 

exprimă oral sau în scris persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale" care prezintă 

trăsături lingvistice distincte sau care le sunt proprii. Pentru studiul de faţă vom reţine sintagma 

„limbă minoritară" şi nu sintagma de „minorităţi lingvistice", deoarece, după părerea noastră, 

caracterizează mai bine subiectul studiului privind nediscriminarea pe criteriul „limbă". Din cele 

prezentate mai sus, rezultă că noţiunea de „limbă minoritară" are un conţinut complex şi pentru 

definirea acesteia nu sunt suficiente numai criterii pur lingvistice. Studiul îşi propune să 

stabilească criteriile după care se identifică o „limbă minoritară" şi noţiunea de limbă minoritară. 

 Pentru a construi o definiţie care să fie şi suficient de generală şi suficient de specifică 

realităţilor de astăzi din România privind limba minoritară, vom încerca să identificăm constantele 

acestui concept şi să eliminăm variabilele acestuia sau nonproblemele.  

O primă problemă care trebuie luată in discuţie o reprezintă limbile străine, limbi vorbite 

                                            
1
 Henri Giordan, Les minorites en Europe. Editions Kime. Paris. 1992. pp. 45-95. 



 

 

pe teritoriul României de cetăţenii străini şi apatrizi, care şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul 

României în condiţiile legii. Din categoria cetăţenilor străini putem identifica următoarele 

categorii: emigranţi, azilanţi, refugiaţi, personalul misiunilor diplomatice, comercianţi, investitori 

etc. În conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (1) din Constituţie, aceştia şi apatrizii se bucură de 

protecţia generală a persoanelor şi averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi. Formularea 

constituţională este generoasă şi cuprinzătoare. „Practic, străinii şi apatrizii din România se pot 

bucura de toate drepturile şi libertăţile, afară de acelea pentru care Constituţia sau legea impune 

calitatea de cetăţean român”.
1
 Aptitudinea generală de a avea drepturile, libertăţile şi obligaţiile 

menţionate mai sus conduce la concluzia garantării folosinţei acestora fără discriminare pe 

criteriul limbii pe care o folosesc, oral sau în scris cetăţenii străini şi apatrizii. 

De asemenea, cetăţenii străini şi apatrizii bucurându-se de protecţia generală a persoanelor, 

în cazul luării măsurilor reţinerii sau arestării, autoritatea publică care a dispus aceste măsuri are 

obligaţia respectării a două reguli constituţionale stabilite de art. 23 alin. (5): de a comunica de 

îndată persoanei reţinute sau arestate motivele măsurii luate în limba pe care o înţelege cel în 

cauză, iar învinuirea în cel mai scurt termen. Din cele menţionate mai sus, rezultă că şi limbile 

străine se bucură de protecţie împotriva discriminărilor pe criteriul limbii”, dar aceste limbi 

folosite de cetăţenii străini şi de apatrizi nu pot constitui limbi minoritare, deoarece străinii şi 

apatrizii nu  au calitatea de cetăţean român. 

De aici reţinem că o constantă ce trebuie avută în vedere la definirea noţiunii de limbă 

minoritară este calitatea de cetăţean a persoanei care foloseşte oral sau în scris o limbă 

diferită de limba română. 

O a doua problemă care trebuie luată în discuţie o reprezintă limbile de circulaţie 

internaţională. 

Constituţia României reglementează în art. 32 alin. (2) posibilitatea cetăţenilor români de a 

primi instruire prin învăţământ, care se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

în doctrină, noţiunea de limbă de circulaţie internaţională este prezentată mai mult axiomatic.  

Se consideră că sunt limbi de circulaţie internaţională, limbile oficiale care sunt folosite în 

desfăşurarea lucrărilor curente (traducerea discursurilor, încheierea proceselor-verbale, 

redactarea documentelor finale) ale organizaţiilor internaţionale cum ar fi: O.N.U., Consiliul 

Europei, O.S.C.E., Curtea Internaţională de Justiţie etc. 

 

 

Consacrând această posibilitate de instruire a cetăţenilor români într-o limbă de circulaţie 

internaţională, textul constituţional are în vedere realitatea exercitării dreptului la libera circulaţie 

                                            
1
 loan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami. Bucureşti, 1997. p. 200. 
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şi libertatea de exprimare a ideilor, a informaţiilor de către aceştia. Dar aceste limbi, deşi folosite 

de cetăţeni români oral sau în scris, sunt limbi străine şi nu pot fi cuprinse în categoria limbilor 

minoritare. Urmează, în consecinţă, să eliminăm aceste limbi din definiţia limbilor minoritare.  

O a treia problemă care trebuie luată în discuţie o formează dialectele. Dialectele formează o 

ramificaţie teritorială a unei limbi, caracterizată prin anumite particularităţi fonetice, lexicale etc. 

care o deosebesc de alte ramificaţii teritoriale ale acestei limbi.
1
 Aceste dialecte pot fi atât ale limbii 

române, cât şi ale oricărei alte limbi diferite de limba română. Dialectele pot fi distinse, în raport cu 

o anumită limbă, pe criterii strict lingvistice, în ceea ce priveşte particularităţile fonetice, lexicale, 

pronunţie, accent, etc.  

Rezultă din aceste considerente că dialectele nu sunt limbi minoritare distincte şi pe cale de 

consecinţă constituie o nonproblemă pentru stabilirea conceptului de limbă minoritară.  

O a patra problemă care trebuie luată în discuţie este limba in care se exprimă oral sau în scris 

cetăţenii străini sau apatrizi care au dobândit cetăţenia română la cerere în baza Legii nr. 21/1991 

privind cetăţenia română. Considerăm că această limbă poate deveni limbă minoritara numai 

pentru prima generaţie descendentă, deoarece la dobândirea cetăţeniei române cetăţeanul străin sau 

apatrid este prezumat a cunoaşte în suficientă măsură limba română pentru integrarea sa în 

societate. 

O a cincea problemă care trebuie luată în discuţie este aceea a procedurii de identificare a 

limbilor minoritare. 

În doctrină există un consens în ceea ce priveşte practicarea metodei recensământului 

lingvistic pentru identificarea limbilor minoritare. 

Recensământul efectuat în ţara noastră la 7 ianuarie 1992 a fost organizat în conformitate cu 

dreptul fiecărei persoane de a-şi declara liber limba maternă. 

Procedura de identificare reprezintă o constantă şi va fi reţinută în stabilirea noţiunii de 

limbă minoritară. 

În doctrină se mai reţine ca un criteriu de identificare a limbilor minoritare şi acela al 

auto-identificării, metodă folosită în Pistonia, metodă în baza căreia persoana transmite o declaraţie 

autorităţilor competente prin care recunoaşte liber consimţit că foloseşte oral şi în scris o anumită 

limbă minoritară. Ca arie de răspândire, se constată că această metodă se aplică rar în practică. 

 

 

 O a şasea problemă care trebuie luată în discuţie este aceea a originii etnice sau, cum mai 

este denumită în doctrină, problema ascendenţei comune
1
. Limba minoritară este limba în care se 

                                            

1 Aurora Chioreanu, Gheorghe Rădulescu, Mic dicționar enciclopedic, Editura Enciclopedică Română, București 
1
 Erik Allardt. Ou'est-ce qu’une longue minoritaire, Les minoriles en Europe, Editions Kime, Paris. 1992, pp. 55-95. 



 

 

exprimă oral sau în scris persoanele aparţinând „minorităţilor naţionale care prezintă trăsături 

lingvistice proprii. Aşa cum am precizat, persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au 

caracteristici etnice distincte. Trebuie precizat că unii autori fac din descendenţă elementul cheie al 

conştiinţei etnice. Această susţinere o completăm cu următorul argument: cei mai temerari oameni 

de ştiinţă au inventat limba esperanto ca limbă internaţională artificială de comunicare între toţi 

oamenii Terrei. Aceasta, în timp, a dispărut lamentabil din cauza lipsei suportului etnic. În acest 

sens, se cuvine să reţinem originea etnică, sau apartenenţa la un grup etnic ca o constantă în 

definirea noţiunii de „limbă minoritară". 

Reunind constantele studiului propunem următoarea definiţie dată noţiunii de limbă 

minoritară: „limba vorbită tradiţional pe teritoriul României de către persoane cetăţeni 

români, aparţinând minorităţilor naţionale, care este diferită de limba română şi care este 

identificată în conformitate cu dreptul fiecărei persoane de a-şi declara liber consimţit limba 

maternă prin recensământ".  

Termenul „tradiţional" din definiţie are înţelesul că limba minoritară este folosită oral sau în 

scris de persoane având cetăţenia română şi aparţinând minorităţilor naţionale, este transmisă din 

generaţie în generaţie sau pe cale de descendenţă în ceea ce priveşte filaţiunea. 

Definiţia dată limbii minoritare este o definiţie globală, care nu ţine seama de răspândirea 

zonală a limbilor minoritare. Am apreciat că acest aspect excede studiul de faţă.  

Concluzia studiului de mai sus este aceea că numai „limbile minoritare" se bucură de protecţia 

constituţională împotriva oricărei discriminări. Nu este obligatoriu ca acest criteriu să facă în 

exclusivitate obiectul unei cereri adresate justiţiei, el poate fi prezentat în complexitatea unei situaţii 

date, în conexiune cu alte criterii constituţionale cu care se află în strânsă legătură.  

O scurtă retrospectivă a înscrierii explicite în Constituţiile române a principiului 

nediscriminării pe criteriul limbii ne arată că acesta este înscris numai în Constituţia României din 

1923. art. 8 alin. (2) şi în Constituţia României din 1991, art. 4 alin. (2), în celelalte Constituţii, 

acesta este înscris în mod implicit, fiind asigurat în conexiune fie cu apartenenţa la o minoritate 

naţională, fie cu originea etnică, fie cu credinţa religioasă. Astfel, Constituţia din 1948, în art. 24 

fraza (1) asigură naţionalităţilor conlocuitoare dreptul de folosire a limbii materne şi organizarea 

învăţământului de toate gradele în limba maternă, Constituţia din 1952 în art. 82 fraza (1) asigură 

minorităţilor naţionale folosirea liberă a limbii materne, învăţământul de toate gradele în limba 

maternă, cărţi, ziare şi teatre în limba maternă. Constituţia din 1965, în art. 22 fraza 1) asigură 

naţionalităţilor conlocuitoare folosirea liberă a limbii materne, precum şi cărţi, reviste, teatre, 

învăţământul de toate gradele în limba proprie. 

 

2. Nediscriminarea pe criteriul limbă în dreptul comparat 
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Din cuprinsul normativ al documentelor internaţionale de referinţă din domeniul drepturilor 

omului menţionate anterior rezultă că toate au înscris criteriul de nediscriminare pe criteriul 

„limbă". 

Analizând constituţiile celor cinci state luate drept referinţă pentru studiul de faţă constatăm 

că nediscriminarea pe criteriul „limbă" se află consacrată în Constituţia Germaniei, art. 3. alin. (3): 

„nimeni nu poate fi nici avantajat, nici favorizat pe motiv de limbă"
1
şi în Constituţia Greciei, 

art. 5 alin. (2): „toate persoanele care se află pe teritoriul elen se bucură de protecţia absolută a 

vieţii, a onoarei şi a libertăţii lor fără deosebire de limbă".
2
 Constituţiile Spaniei, Portugaliei şi 

Suediei nu conţin norme de referinţă privind nediscriminarea pe criteriul „limbă”. 

§5. Nediscriminarea pe criteriul religie 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind  

nediscriminarea pe criteriul religie 

Din analiza conţinutului normativ al Constituţiei rezultă că termenul „religie” nu este cuprins 

numai în art. 4 alin. (2) sub forma unui criteriu de discriminare interzis, acesta apare sub multiple 

aspecte în cadrul art. 29 care stabileşte principiile constituţionale privind libertatea conştiinţei. 

Exprimările constituţionale ale termenului „religie" cuprinse în art. 29 sunt următoarele: „libertatea 

credinţelor religioase", „credinţă religioasă", „culte religioase". Aceste exprimări trebuie analizate 

şi explicate. Unii autori definesc religia „sistemul, modul de a simţi şi cugeta relativ la puterea 

supremă. Divinitatea, la acele mistere ale creaţiuiiii pe care ştiinţa şi filozofia nu pot să ni le 

rezolve. 

Religia este legătura dintre om şi Dumnezeu".
3
 

Se constată că la limitele ştiinţei şi filozofiei începe religia. Vastul domeniu al religiei din 

societăţile primitive a fost drastic restrâns în societăţile moderne prin descoperirile obţinute de 

ştiinţă şi filozofie. Religia, în societăţile primitive, reprezenta puterea absolută. Chiar normele 

juridice aveau sancţiune religioasă. Se constată la aceste societăţi o confuziune între stat şi religie. 

Credinţa religioasă sau cultul comun era „legătura familiilor şi confederaţiunilor".
4
 

Zeii comuni alcătuiau unitatea familiei, unitatea cetăţii, unitatea de conştiinţă a oamenilor. 

Alţi autori susţin că definiţiile date „opun în felul lor sacrul şi viaţa religioasă profanului şi vieţii 

laice"
5
. Un alt autor, A. Malraux, susţine că, în trecutul tuturor civilizaţiilor, arta a fost mai cu seamă 

expresia vieţii religioase"
6
. Mai departe, autorul afirmă că „religiile populare şi universale 
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 Henri Oberdorff. Les Constitutions de l'Europe des douze. La Documentation française. Paris. 1992, p. 18. 

2
 Ibidem, p.163. 

3
 C. Dissescu. Dreptul Constituţional, ed. cit., p. 537. 

4
 Ibidem, p. 540. 

5
 Mircea Eliade. Tratat de istoria religiilor. Editura Humanitas, Bucureşti. 1992. p. 17. 

6
 A. Malraux, La Métamorphosé des dieux, le surnaturel. Editions Gallimard. Paris. 1992. p. 3. 



 

 

reprezintă 

semnificaţia pe care o capătă prezenţa unui răspuns etern la întrebarea pe care o pune omului partea 

sa de eternitate, atunci când apare în prima civilizaţie conştientă că ignoră semnificaţia omului"
1
. 

Reţinem următoarea definiţie dată religiei: „legătura omului cu Divinitatea sau modalitatea de 

raportare a omului la un spirit supranatural". 

Din modul de redactare a art. 29 alin. (1), rezultă că libertatea credinţelor religioase sau 

libertatea religioasă face parte integrantă din libertatea conştiinţei. 

Unii autori definesc libertatea religioasă ca „una dintre formele libertăţii conştiinţei, 

înseninând dreptul persoanei de a-şi alege credinţa la care să adere, ca şi dreptul acesteia de a nu 

adera la vreo credinţă. Pe de altă parte, libertatea religioasă se prelungeşte în libertatea de a profesa 

credinţa, manifestarea convingerilor fiind corolarul libertăţii conştiinţei”.
2
 Acelaşi autor defineşte 

libertatea cultului ca „posibilitatea pe care o are fiecare persoană de a practica, prin 

exteriorizare, religia aleasă, respectând ritualul şi îndeplinind ceremonialul acesteia". 

Alţi autori definesc libertatea cultelor ca „dreptul oricărei persoane de a-şi practica exterior 

religia aleasă, urmându-i riturile şi indeplinindu-i ceremoniile".
3
 Acest drept postulează 

posibilitatea cultului public, deoarece, oricât ar fi de necesar pentru anumite acte ale vieţii religioase 

cultul privat, el nu răspunde tuturor exigenţelor unei adevărate libertăţi. Pe de altă parte, libertatea 

religioasă este mai mult decât libertatea de a crede, este libertatea de a-şi practica credinţa, de unde 

rezultă că ea trebuie să se exteriorizeze şi, prin aceasta, să se expună. 

Mai multe prevederi se referă la cultele religioase. În ceea ce priveşte cultele religioase, 

trebuie să observăm că termenul „cult" are două accepţiuni.
4
  Într-o accepţiune, prin „cult" se 

înţelege o asociaţie, o organizaţie religioasă, iar în cea de a doua, ritualul practicat. În ambele 

accepţiuni, cultul religios înseamnă exteriorizarea unei credinţe religioase atât prin unirea celor de 

aceeaşi credinţă într-o asociaţie religioasă (biserică sau cult), cât şi prin ritualurile cerute de acea 

credinţă, cum ar fi procesiunile, adunările religioase etc. 

Art. 29 din Constituţie dă fiecărei persoane dreptul de a avea o concepţie proprie despre lumea 

înconjurătoare. În afara concepţiilor religioase despre lume, pot exista şi concepţii ateiste. Laicitatea 

a avut iniţial un sens antireligiös şi însenina un fel de ateism de stat. În zilele noastre, se naşte o nouă 

laicitate, preocupată de libertate, unitate şi pluralism. În aceste condiţii se pune întrebarea cum au 

putut deveni religiile obiectul unui studiu nereligios. Această întrebare devine o problemă în 

momentul apariţiei ateismului. 

Reprezentanţii ateismului au fost K.. Marx, S. Freud şi F. Nietzsche. Exemplificăm prin 

ateismul lui S. Freud: „Ideile religioase, care se pretind dogme, nu sunt o rămăşiţă a experienţei sau 

                                            
1
 Ibidem, p.35. 

2
 loan Deleanu. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., vol. I. p. 83. 

3
 Georges Burdeau, Les libertes publiques. Libraire generale de droit et de jurisprudenee. Paris 1972, p. 341. 

4
 loan Muraru, op. cit. p. 239. 
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rezultatul final al reflexiei; ele sunt iluzii, împlinirea celor mai străvechi, celor mai puternice, celor 

mai presante dorinţe ale omenirii: secretul forţei lor este forţa acestor dorinţe".
1
  

Pentru studiul de faţă, vom reţine ca accepţiune a noţiunii de cult, pe cea de asociaţie sau 

organizaţie religioasă, precum şi ritualul practicat de acel cult. Rezultă că noţiunea de religie 

are un conţinut complex care comportă explicaţiile de mai sus. 

În sens larg, am definit religia ca legătură a omului cu Divinitatea sau modul de raportare a 

omului la un spirit supranatural. Rezultă că putem defini credinţa religioasă ca împărtăşirea 

ideilor unei anumite religii şi practicarea acesteia atât public, cât şi privat prin exteriorizare. 

Cultul şi alte asociaţii religioase formează baza organizatorică a unei religii, aşa cum rezultă şi din 

dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Constituţie. 

În ceea ce priveşte noţiunea de biserică, considerăm că aceasta are două accepţiuni: într-o 

accepţiune, prin biserică se înţelege lăcaşul în care credincioşii celebrează şi îşi exteriorizează o 

anumită credinţă religioasă, iar într-o altă accepţiune biserica se identifică cu religia. 

Dacă în istoria omenirii sunt exemple de cumplite represiuni religioase, ţările române s-au 

remarcat în toate timpurile prin cea mai mare toleranţă religioasă. 

Constituţiile române prevăd nediscriminarea pe criteriul religie după cum urmează: 

Constituţia din 1866, în art. 7: „Diferenţa dc credinţe religioase şi confesiuni nu constituie în 

România o piedică pentru a dobândi drepturile civile şi politice”.
2
 Confesiunea trebuie înţeleasă 

„în sensul mărturisirii de credinţă a unei ramuri a bisericii creştine".
3
 De asemenea, în art. 21 alin. 3 

se proclamă că „religiunea ortodoxă a Răsăritului este religiunea dominantă a statului 

român". 

Constituţia din 1923, în art. 5, prevede că: „românii, fără deosebire de religie, se bucură de 

libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, de libertatea 

întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de toate libertăţile şi drepturile stabilite prin legi”.
4
 

De asemenea, în art. 7 se garantează dobândirea drepturilor civile şi politice fără deosebire de 

credinţe religioase, iar în art. 8 alin. (2) se proclamă egalitatea în faţa legii şi a contribuţiei la dările 

şi sarcinile publice fără deosebire de religie. 

Constituţia din 1938 consacră în art. 4 îndatorirea pentru toţi românii de a socoti Patria drept 

cel mai de seamă temei ai rostului lor în viaţă şi de a contribui de bună voie la împlinirea sarcinilor 

publice fără deosebire de credinţă religioasă, iar art. 5 alin. (1) consacră egalitatea tuturor 

cetăţenilor români înaintea legii fără deosebire de credinţă religioasă. 

Constituţia din 1948 înscrie în art. 16 principiul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii fără 

deosebire de religie, iar art. 18 garantează tuturor cetăţenilor dreptul de a alege şi a fi aleşi în toate 

                                            
1
 Philippe Gaudin. Marile religii. Editura Orizonturi. Bucureşti. 1995, p. 27. 

2
 Vezi textul citat în loan Murru şi ceilalţi autori. Constituţiile române, ed. cit., p. 34. 

3
 Aurora Chioreanu şi Gheorghe Rădulescu, op. cit., p. 220. 

4
 Vezi textul citat în loan Murru şi ceilalţi autori. Constituţiile române, ed. cit., p. 71. 



 

 

organele Statului fără deosebire de religie. 

Constituţia din 1952 nu înscrie principiul nediseriminării pe criteriul religiei. Asigură numai 

în art. 84 alin. (2) libertatea cultelor religioase privind organizarea şi funcţionarea acestora 

conform legii, iar în art. 64 asigură dreptul tuturor cetăţenilor de a lua parte la alegerile de deputaţi 

fără deosebire de religie. 

Constituţia din 1965 reia tradiţia constituţiilor anterioare şi înscrie în art. 17 egalitatea în 

drepturi a cetăţenilor fără deosebire de religie. 

Păstrând tradiţia de toleranţă a poporului român, cu excepţia Constituţiei din 1952, toate 

constituţiile au înscris egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără deosebire de religie, desigur cu 

nuanţările specifice. Trebuie constatat că fenomenul religios, ca fenomen social, nu este abstract. 

Perenitatea lui nu trebuie căutată în originea etnică a persoanelor. Pe de altă parte, 

manifestarea exterioară a credinţelor religioase se face într-o anumită limbă. Aceasta poate fi 

majoritară sau minoritară. În lunga istorie a poporului român. Biserica a jucat un rol de seamă. În 

mănăstirile ortodoxe s-au realizat, începând cu secolul al XVI-lea, primele tipărituri în limba 

română. Tot aici au fost organizate primele şcoli româneşti. După revoluţia din decembrie 1989, în 

România, cultele religioase sunt libere şi autonome. Cultele sunt egale în raporturile dintre ele, în 

faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. 

În prezent, în România işi desfăşoară activitatea 15 culte religioase recunoscute oficial. 

Acestea sunt: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică). 

Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană, 

Biserica Evanghelică Sinodo-Presbiteriană, Biserica Unitariană. Biserica Armeană, Cultul Creştin 

de Rit Vechi, Cultul musulman, Cultul mozaic, Cultul creştin Baptist, Cultul Adventist de ziua a 

şaptea, Cultul Penticostal, Cultul creştin după Evanghelie. Lor li se adaugă peste 120 de asociaţii 

religioase, atât independente cât şi în cadrul cultelor.
1
 În prezent, cultele îşi aleg libere organele de 

conducere, fără niciun amestec din partea statului. În manifestările lor confesionale, aceste culte 

folosesc limba maternă a credincioşilor. O radiografie a vieţii religioase din România a fost obţinută 

în urma rezultatelor recensământului populaţiei şi locuitorilor din 7 ianuarie 1992, care a cerut 

populaţiei să-şi declare în mod liber religia şi aceasta se prezintă astfel:
2
 

 

ortodocşi                             ......................................   86,6%   

romano-catolici                   ......................................     5% 

reformaţi                              ......................................     3,5%  

greco-catolici                       .......................................    1% 

                                            
1
 Viața religioasă în Româniţi, Editată de Guvernul României. Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureşti. 1993. p. 5. 

2
 Ibidem, p. 68. 
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penticostali                           ........................................     1% 

baptişti                                  ........................................     0,3% 

unitarieni                              ........................................     0,3% 

adventişti                              ........................................     0,3% 

creştini după Evanghelie      .........................................    0,2% 

musulmani                            .........................................    0,1%         

 evaghelici                          .........................................    0,1%  

sinodo-presbiterieni 

creştini de rit vechi              ..........................................     0,1% 

fără religie                           ...........................................    0,1% 

alte religii                         ...........................................    0,3% 

Din datele prezentate mai sus rezultă în mod cert că există religii minoritare. În afara 

Constituţiei din 1866, niciuna dintre constituţiile române nu mai proclamă religia dominantă sau 

majoritară. Ne propunem în continuare să formulăm o definiţie care să fie suficient de generală şi 

suficient de specifică realităţilor vieţii religioase din România. Vom defini „religia minoritară“ 

astfel: „o religie tradiţional practicată pe teritoriul României de credincioşi, cetăţeni români, 

numeric inferiori faţă de practicanţii religiei majoritare, organizată potrivit statutelor proprii 

în condiţiile legii, identificată în conformitate cu dreptul fiecărei persoane de a-şi declara liber 

consimţit religia sau nepraeticarca niciunei religii, ceremonialul acesteia desfăşurându-se în 

limba adoptată de religia respectivă". 

2. Nediscriminarea pe criteriul religie în dreptul comparat 

Toate documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului, atât cele elaborate sub egida 

O.N.U., cât şi cele elaborate de sistemele regionale de protecţie a drepturilor şi a libertăţilor 

fundamentate cuprind norme de referinţă privind nediscriminarea pe criteriul religie. 

Din conţinutul normativ al celor cinci constituţii luate drept referinţă pentru studiul de faţă 

rezultă următoarele: 

a) nediscriminarea pe criteriul religie este consacrată în art. 13 alin. (2) din Constituţia 

Portugaliei şi în art. 14 din Constituţia Spaniei; 

b) nediscriminarea pe criteriul convingeri religioase este consacrată în art. 5 alin. (2) din 

Constituţia Greciei; 

c) nediscriminarea pe criteriul concepţiilor religioase este înscrisă în art. 3 alin. (2) din 

Legea fundamentală pentru Republica Federală Germania; 

d)  nediscriminarea pe criteriul religie nu este înscrisă in Constituţia Suediei.



EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR Şl NEDISCRIMINAREA 221 

 

 

§6. Nediscriminarea pe criteriul sex 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind nediscriminarea  

pe criteriul sex 

Când se vorbeşte despre nediscriminarea pe criteriul sex, se înţelege nediscriminarea între 

bărbaţi şi femei. Ultimul studiu al O.N.U. privind „femeile în lume" constată rămânerea în urmă a 

femeilor faţă de bărbaţi în ceea ce priveşte autoritatea, averea şi egalitatea de şanse.
1
 

Conform datelor înregistrate se constată următoarele: 

- atunci când femeile realizează o muncă egală cu a bărbatului, femeile primesc în general un 

salariu inferior, de la 30% la 40% conform mediei mondiale; 

- femeile muncitori muncesc pretutindeni mai mult cu 13 ore pe săptămână în comparaţie eu 

bărbaţii, datele având caracter de generalitate în Asia şi în Africa; 

- dintr-o mie de întreprinderi, cele mai puternice din S.U.A., numai două au ca manageri femei, 

reprezentând o cifră de 0,2% şi o influenţă absolut neglijabilă a femeilor în marea sferă comercială; 

- în lume, numai 3,5% dintre miniştri şi 10% dintre parlamentari sunt femei; 

- la nivelul Naţiunilor Unite, femeile nu ocupă decât 3% din funcţiile de conducere cele mai 

înalte, 8% din funcţiile de conducere de nivel superior şi 42% din funcţiile de categorie debutanţi în 

funcţii publice, ceea ce indică faptul că ele nu sunt în mod general nici promovate, nici recrutate 

direct în eşaloanele superioare; 

- avortul ilegal este una dintre cauzele importante ale mortalităţii materne în ţările în curs de 

dezvoltare. În fiecare an, cel puţin 500.000 de femei mor în lume ca urmare a sarcinii materne. În jur 

de 200.000 dintre ele mor din cauza avorturilor ilegale; 

- după 1985, aproximativ 126 femei mor anual de tabagism şi frecvent de cancer pulmonar, 

ceea ce reprezintă o creştere de 400% în cursul ultimilor 30 de ani; 

-  în ţările dezvoltate, muncile menajere şi creşterea copiilor revin în principal femeilor. 

Pretutindeni în lume, bucătăria şi vesela sunt sarcini menajere mai puţin partajate, bărbaţilor 

nerevenindu-le decât ¼ din muncă; 

- în S.U.A., în rândul celor care se căsătoresc, mariajul nu durează. În Europa de Nord, 

mariajul celor care se căsătoresc durează de două ori mai mult; 

- legislaţiile naţionale refuză femeilor egalitatea cu bărbaţii în domeniul dobândirii de 

terenuri, împrumuturilor financiare şi încheierii de contracte.  

Datele reţinute mai sus pun în evidenţă aria largă a problematicii pentru soluţionarea cărora 

şi-au conjugat eforturile statele şi organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul drepturilor 

omului. A rămas celebră o butadă rostită de Lolme, in Camera Comunelor a Marii Britanii: 

„Parlamentul poate face orice, în afara faptului de a transforma o femeie într-un bărbat şi un 
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 M.Perez de Cuellar, Les femmes dans le monde, 1970-1990; tendances et chiffres, Publications des Nations Unies, New York, 1991. 



 

 

- bărbat într-o femeie"
1
. Această butadă este adesea citată pentru a reaminti deplinele puteri ale 

Parlamentelor şi este în acelaşi timp revelatoare în ceea ce priveşte dificultăţile cu care este 

confruntat legislatorul atunci când este chemat să realizeze egalitatea juridică între fiinţe biologic 

diferite. 

- Pe plan naţional sau internaţional, trebuie să se asigure egalitatea celor două sexe atât în 

ceea ce le aseamănă, dar ţinând cont şi de ceea ce le deosebeşte. 

- În continuare ne propunem să examinăm eforturile întreprinse pentru rezolvarea acestei 

probleme delicate, pe plan naţional, internaţional şi european. 

- O scurtă retrospectivă privind statutul juridic al femeii în România ne arată că acesta a 

parcurs o serie de etape care corespund procesului general parcurs de ţările cu cea mai veche 

tradiţie democratică. Astfel, programele revoluţiei române de la 1848 prevedeau „învăţământul 

egal şi paralel pentru ambele sexe”, iar Codul civil român din 1864 prevedea in art. 202 „dreptul 

femeii de a se angaja într-o activitate şi de a dispune de salariul său sub condiţia autorizării 

maritale".            

- Prin Codul de Comerţ din 1887, femeile dobândeau dreptul de a încheia acte de comerţ, 

fără autorizarea maritală impusă de Codul civil. 

- Până la Constituţia României din 1923 se constată că drepturile recunoscute femeii şi care 

formează statutul juridic al acesteia erau drepturi stabilite de lege, nefiind drepturi fundamentale 

recunoscute şi garantate de Constituţie. 

Înaintea multor Constituţii europene de la acea dată, Constituţia română din 1923 garantează 

drepturile civile ale femeilor pe baza deplinei egalităţi a celor două sexe ［art. 6 alin. (3)], iar 

prin lege specială votată cu o majoritate de 2/3 se vor stabili condiţiile sub care femeile pot avea 

exerciţiul drepturilor politice [art. 6 alin.2). Se lasă astfel posibilitatea legiuitorului ca prin legi 

votate cu majoritate calificată să acorde o egalitate deplină femeilor cu bărbaţii, sau să le 

acorde numai în parte o serie de drepturi politice pe care le au bărbaţii. 

Constituţia din 1939 în temeiul art. 61 alin. (3) şi 62 alin. (2) admitea şi femeilor drepturile 

politice. Potrivit art. 4 din legea electorală de la 9 mai 1939, femeile erau numai alegătoare 

pentru Adunarea Deputaţilor, neputând să fie şi alese. Pentru Senat femeile aveau dreptul să 

aleagă şi să fie alese. Legea administrativă din 13 august 1938 proclama în art. 113 egalitatea 

deplină a sexelor în ceea ce priveşte alegerile pentru Consiliile comunale şi judeţene. 
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 Karel Vasak. Les dimensions internationales des droits de l’homme. U.N.E.S.C.O., Paris. 1978. p. 79. 
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Constituţia din 1948, consacră principiul nediscriminării pe criteriul sex în art. 16, care are 

următoarea formulare: „toţi cetăţenii, fără deosebire de sex..., sunt egali în faţa legii, iar în art. 18 

alin. (1) se garantează „tuturor cetăţenilor dreptul să aleagă şi să fie aleşi în toate organele 

Statului". 

Constituţia din 1952 înscrie în mod explicit principiul nediscriminării pe criteriul sex în 

exercitarea dreptului cetăţenesc de a lua parte la alegerea deputaţilor. 

Constituţia din 1965, în cadrul Titlului II, care reglementează „drepturile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetăţenilor", consacră în art. 17 alin. (1) principiul egalităţii în drepturi a 

cetăţenilor români în toate domeniile vieţii economice, politice, juridice, sociale şi culturale, fără 

deosebire de sex... 

2. Nediscriminarea pe criteriul sex în dreptul compărut 

Documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului adoptate în ultimii 50 de ani pornesc 

de la concepţia egalităţii în drepturi a femeii cu bărbatul, de la eliminarea oricăror discriminări 

pe motive de sex. 

Asemenea prevederi de principiu au fost înscrise în Carta O.N.U., în Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, în cele două Pacte internaţionale privind drepturile civile şi politice şi drepturile 

economice, sociale şi culturale, în Convenţia europeană a drepturilor omului, în Carta Social 

Europeană, precum şi în alte instrumente internaţionale ale O.N.U. şi ale Consiliului Europei.  

După lungi dezbateri în Comisia condiţiei femeii, la 7 noiembrie 1967, cea de-a XXII-a sesiune 

a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat în unanimitate Declaraţia privind 

eliminarea discriminării faţă de femei.
1
 

Declaraţia recomandă adoptarea de către state a unor măsuri care să asigure transpunerea în 

viaţă a principiului egalităţii în drepturi a bărbatului cu femeia, mai ales în ceea ce priveşte 

abolirea legilor, cutumelor, reglementărilor şi practicilor în vigoare, care constituie o discriminare 

faţă de femei şi pentru a asigura o protecţie juridică adecvată. Totodată, Declaraţia recomandă 

înscrierea în constituţiile statelor a principiului egalităţii în drepturi a femeilor cu bărbaţii, 

precum şi luarea tuturor măsurilor adecvate pentru a asigura fetelor şi femeilor căsătorite sau 

necăsătorite drepturi egale cu cele ale bărbaţilor în ceea ce priveşte educaţia în domeniul vieţii 

economice, în domeniul dreptului civil. 

Statele semnatare ale Declaraţiei, hotărâte să pună în aplicare principiile enunţate în Declaraţie 

privind eliminarea discriminării faţă de femei şi adoptarea măsurilor adecvate pentru eliminarea 

acestei discriminări sub toate formele şi manifestările ei, dorind să aplice principiul
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 Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de temei a fost adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 7 noiembrie 1967 prin 

Rezoluţia 2263-XXII. 



 

 

nediscriminării cuprins în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care proclamă că toate 

fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi şi că fiecare om poate să se 

prevaleze de toate drepturile şi libertăţile enunţate în acest document fără nicio deosebire fondată în 

special pe sex, au adoptat „Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de 

femei”.
2 
Convenţia este primul document internaţional care formulează în art. 1 conceptul juridic de 

discriminare faţă de femei sau bazat pe sex. În accepţiunea Convenţiei, sintagma „discriminarea faţă 

de femei” cuprinde „orice deosebire, excludere sau restricţie bazată pe sex care are drept efect 

sau scop să compromită sau să anihileze recunoaşterea, folosinţa şi exercitarea de către femei, 

indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalităţii dintre bărbat şi femeie, a drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural şi civil sau 

în orice alt domeniu”.
  

Considerăm că definiţia reţinută de Convenţie este suficient de generală în ceea ce priveşte 

modalităţile de discriminare, respectiv, „deosebire, excludere sau restrângere”, în ceea ce priveşte 

„recunoaşterea. folosinţa şi exercitarea de către femei a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, recunoscute şi garantate de documentele internaţionale din domeniul drepturilor 

omului, sfera de aplicare a acestora fiind practic nelimitată, cuprinzând toate domeniile de exercitare 

a acestor drepturi şi libertăţi. Dintre domeniile de „recunoaştere, folosinţă şi exercitare” a drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale de către femei, sunt nominalizate numai domeniile „politic, economic, 

social, cultural şi civil”, apreciindu-se că experienţa istorică a dovedit că acestea sunt domeniile 

esenţiale în care au avut loc cele mai mari discriminări. 

Celelalte domenii în care pot apărea discriminări faţă de femei urmează a fi nominalizate de 

organismele împuternicite să aplice Convenţia. 

Receptând aceste documente internaţionale, Constituţia României a înscris criteriul „sex" 

ca pe un criteriu de nediscriminare în folosinţa şi exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

consacrate prin Constituţie şi prin alte legi.  

 

§7. Nediscriminarea pe criteriul opinie 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind nediscriminarea  

pe criteriul opinie 

„Gândurile, credinţele religioase, creaţiile spirituale de orice fel intră în circuitul juridic numai  

 

 

 

                                            
2
 Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, la 18 decembrie 1979, prin rezoluţia 3520-XXX 



EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR ŞI NEDISCRIMINAREA 225 

 

 

dacă sunt exercitate, comunicate, exprimate”.
1
 

Constituţia României în art. 30 alin. (1) stabileşte că pot fi exprimate liber gândurile, 

opiniile, credinţele şi creaţiile de orice fel. Exprimarea liberă a opiniilor este strâns legată de 

libertatea conştiinţei şi de libertatea de exprimare. Pentru prima dată. Declaraţia franceză a drepturilor 

omului şi cetăţeanului stabileşte în art. 10 că „nimeni nu poate fi urmărit pentru opiniile sale, chiar 

religioase, cu condiţia ca manifestarea lor să nu tulbure ordinea publică stabilită de lege”
2
. Se constată 

că libera exprimare a opiniilor nu poate fi absolută. Manifestarea sau exprimarea opiniilor nu 

trebuie să tulbure ordinea publică stabilită prin lege. Libera exprimare a opiniilor se poate realiza 

potrivit art. 30 alin ( 1) din Constituţie prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin 

alte mijloace de comunicare în public. Unii autori precizează că „exprimarea gândurilor, opiniilor, 

credinţelor, posibilitatea de a crea şi a exprima creaţiile de orice fel, în istoria lor, ca drepturi umane 

au dus la formularea a trei mari reguli: libertatea de exprimare interzicerea cenzurii, 

responsabilitatea".
1
 

Prima regulă, libertatea de exprimare permite cetăţenilor participarea la toate activităţile 

sociale, culturale, politice şi din orice alt domeniu al vieţii publice exprimându-şi şi manifestându-şi 

public propriile opinii în condiţii de nediscriminare. 

Libera exprimare a opiniilor nu trebuie să aducă atingere unor valori protejate de Constituţie. 

Aceste valori protejate sunt enumerate limitativ de art. 30 alin. (6) din Constituţie: „demnitatea, 

onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul său la propria imagine”.  

Tot pentru protejarea unor valori statale sau de ordine publică sunt interzise acele exprimări 

care au ca scop „defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, 

rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă 

publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri". 

A doua regulă constituţională aplicabilă exprimării şi manifestării opiniilor o reprezintă 

interzicerea cenzurii de orice fel. 

A treia regulă constituţională aplicabilă exprimării şi manifestării opiniilor o reprezintă 

responsabilitatea. Existenţa unor limite juridice în interiorul cărora trebuie să se manifeste libertatea 

de exprimare implică şi răspunderea juridică pentru încălcarea acestora. Art. 30 alin. (8) stabileşte că 

răspunderea civilă revine „editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării 

artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al „postului de radio sau de televiziune". În 

ceea ce priveşte răspunderea pentru delictele la presă, acestea se stabilesc prin lege. De asemenea, 

libertatea opiniilor este strâns legată de libertatea conştiinţei consacrată de art. 29 din Constituţie. Prin 

libertatea conştiinţei „se înţelege libertatea gândirii, libertatea de a cugeta, de a exprima şi de a 

                                            
1
 Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituții politice, ed. cit., p. 240. 

2
 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier. l.es Constitutions de la France, ed. cit., p. 9. 
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crede".
2
 Un alt autor precizează că „din examinarea art. 29 din Constituţie rezultă că libertatea 

conştiinţei este posibilitatea persoanei fizice de a avea şi de a-şi exprima în particular sau în 

public o anumită concepţie despre lumea înconjurătoare, de a împărtăşi sau nu o credinţă 

religioasă de a aparţine sau nu unui cult religios de a îndeplini sau nu ritualul cerut de acea 

credinţă".
3
 

Libertatea conştiinţei ca libertate fundamentală are un conţinut complex, ea încorporând mai 

multe aspecte, mai multe libertăţi. Potrivit art. 29 din Constituţie, libertatea opiniilor este un aspect 

sau un element component al libertăţii conştiinţei. Legea fundamentală îi stabileşte următoarele 

reguli: nu poate fi îngrădită sub nicio formă; nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie 

contrar convingerilor sale; este garantată în condiţiile în care se manifestă în spirit de 

toleranţă şi de respect reciproc în raport cu ceilalţi indivizi; garantarea dreptului părinţilor şi 

tutorilor de a asigura educaţia copiilor potrivit propriilor convingeri. 

În literatura de specialitate libertatea de opinie este definită ca „dreptul pe care îl are fiecare 

individ de a exprima liber şi fără autorizare părerile sale filozofice, ştiinţifice, religioase, politice 

etc., singura restricţie care se aduce acestei libertăţi este ca manifestarea ei să nu fie în contradicţie cu 

ordinea publică stabilită de lege şi să nu vatăme libertăţi altora”.
1
 

Din textul art. 30 alin. (1) rezultă că noţiunea de opinie are un conţinut distinct faţă de noţiunile 

de gândire, credinţă sau creaţii de orice fel. Opinia este definită ca „enunţ care dă expresie 

opţiunii cognitive şi afective a unei persoane, grup social sau colectivitate pentru un anumit punct 

de vedere cu privire la un fapt sau eveniment, o relaţie sau interacţiune socială”.
2
 

Opinia se bazează pe propria experienţă şi este expresia unor anumite interese personale sau 

colective. Diversitatea opiniilor dintr-o comunitate depinde de experienţele de viaţă, specificul 

obiectului de referinţă şi dă expresie unor anumite interese personale sau colective. La modul general, 

opinia reprezintă „părerea cuiva asupra unei probleme în deliberare sau modul de a vedea, de a 

judeca, specific unei persoane sau unui grup social, în domeniul moralei, religiei, politicii etc.”
3
 

Opinia mai poate fi definită „ca părere, punct de vedere referitor la atributele unui obiect, persoană, 

proces social în legătură cu caic poate avea loc o dispută”.
4
 Opinia reprezintă o manifestare verbală 

sau scrisă a unei atitudini. 

Se constată că noţiunea de opinie are un conţinut complex şi o sferă foarte largă de cuprindere, 

                                            
2
 Constantin G. Dissescu. Dreptul Constituţional, ed. cit., p. 535. În continuare autorul mai precizează: „Libertatea conştiinţei, considerată în 

mod generat, ca libertate de a gândi, a fost mult timp ignorată; ea a fost necunoscută în vechime şi istoria este plină de numeroasele victime şi de martirii 

care au suferit pentru că au manifestat o anumită convingere religioasă, o anumită opinie." 
3
 Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 240 

1
 Paul Negulescu. George Alexianu. Tratat de drept public, ed. cit., vol. II. p. 281. 

2
 Cătălin Zamfir. Lazăr Vlăsceami. Dicţionar de sociologie. Editura Babel, Bucureşti. 1993, p. 408: „În funcţie de aria mai extinsă sau mai 

restrânsă de referinţă, opinia poate fi generală sau specifică. Cu cât domeniul de referinţă este mai cuprinzător, cu atât opinia unei persoane este mai 

generală şi mai convergentă cu alte opinii. Divergenţa opiniei tinde să se accentueze atunci când aria de referinţă este mai restrânsă, cunoştinţele 

disponibile sunt insuficiente cantitativ sau calitativ, iar interesele personale sunt diverse.”  
3
 Grand Larousse encyclopedique. Librairie Larousse. Paris. 1963. p. 967. 

4
 Sergiu Tamaş. Dicţionar politic, ed. cit., p. 702. 
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practic nelimitată. Se constată că opinia are o plajă foarte mare de la o simplă părere sau judecată 

emisă asupra unui subiect dat până la păreri de specialitate cu o încărcătură ştiinţifică foarte ridicată. 

Pentru ca opinia să fie cunoscută, aceasta trebuie exprimată sau materializată prin viu grai, 

prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public. 

Dar libera exprimare a opiniilor nu poate avea un caracter absolut, chiar dacă nu poate fi 

îngrădită în niciun fel şi nici cenzurată. 

Având în vedere textul constituţional al art. 4 alin. (2) care interzice deosebirile pe criteriul 

„opinie”, considerăm că această dispoziţie constituţională protejează cetăţenii împotriva 

discriminărilor pentru orice fel de opinie între limitele regulilor constituţionale menţionate mai sus.  

În afara Constituţiei române din 1991, celelalte constituţii nu înscriu în mod explicit principiul 

nediscriminării fondat pe opinie. 

De asemenea, Constituţia României din 1991, în art. 70 şi art. 84 alin. (2) garantează 

independenţa opiniilor pentru deputaţi, senatori şi preşedintele României. Potrivit articolelor 

menţionate, deputaţii, senatorii şi preşedintele României nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru 

opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Trebuie menţionat că jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale nu conţine nicio decizie privind nediscriminarea pe criteriul opinie. 

2. Nediscriminarea pe criteriul opinie în dreptul comparat 

Documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului consacră principiul general al 

nediscriminării pe criteriul opinie politică sau orice altă opinie în exercitarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale proclamate de acestea.  

Constituţiile celor cinci state luate drept referinţă pentru studiul de faţă au receptat acest principiu 

astfel: 

a) nediscriminarea pe criteriul opinie a fost receptată de art. 14 din Constituţia Spaniei; 

b)  nediscriminarea pe criteriul convingerilor politice a fost receptată de art. 4 alin. (2) din 

Constituţia Greciei; 

c) nediscriminarea pe criteriul convingerilor politice sau ideologice a fost receptată de art. 13 

alin. (2) din Constituţia Portugaliei; 

d)  nediscriminarea pe criteriul concepţiilor politice a fost receptată de art. 3 alin. (1) din Legea 

fundamentală pentru Republica Federală Germania; 

e) Constituţia Suediei nu a receptat acest criteriu. 
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§8. Nediscriminarea pe criteriul apartenenţă politică 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind 

              nediscriminarea pe criteriul apartenenţă politică 

Consacrarea de către Constituţia României din 1991 a nediscriminării pe criteriul 

„apartenenţă politică" reprezintă o particularitate a acesteia. 

Prin reţinerea acestui criteriu de nediscriminare se face deosebire între „opinii politice” şi 

„apartenenţă politică”. Ingeniozitatea constituantului a scos în evidenţă existenţa unor categorii 

sociale care pot să împărtăşească anumite opinii politice, fără să aparţină unui partid politic, prin 

recunoaşterea constituţională a principiului neutralităţii politice a acestora. Constituţia României, 

caracterizând Statul român ca stat de drept, democratic şi social, consacră în art. 1 alin. (3) 

pluralismul politic ca valoare supremă pe care o garantează. 

Pe de altă parte, art. 8 alin. (1) proclamă pluralismul politic ca o condiţie şi o garanţie a 

democraţiei constituţionale. Existenţa pluralismului politie implică apartenenţa politică a cetăţenilor 

la partidele legal constituite sau împărtăşirea de către unii cetăţeni a unor anumite opinii politice, 

chiar dacă nu sunt membri ai unui partid politic. 

Libertatea conştiinţei, consacrată de art. 29 alin. (1) din Constituţie, garantează cetăţenilor că 

nimeni nu poate fi constrâns să adopte o anumită opinie politică. 

Legea nr. 27/1996, Legea partidelor politice, defineşte în art. 1 partidele politice ca „asociaţii 

ale cetăţenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea 

voinţei lor politice. îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. Ele sunt persoane 

juridice de drept public”. 
1
 

Legea a fost adoptată în baza art. 72 alin. (3) lit. b şi a art. 8 alin. (2), teza (1) din Constituţie 

potrivit căreia „partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii". 

Prin decizia nr. 35/1996
2
, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra unei sesizări prin care 53 

de deputaţi apreciază dispoziţiile art. 1 din legea susmenţionată ca fiind neconstituţionale. Curtea 

apreciază motivele de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea partidelor politice ca fiind 

neîntemeiate. Caracterizarea partidului ca îndeplinind „o misiune publică garantată de 

Constituţie" nu este contrară prevederilor art. 8 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora partidele 

„contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor". 

Partidul fiind o persoană juridică de drept public - ceea ce autorii sesizării nu au contestat - 

misiunea sa nu poate fi decât publică, întrucât priveşte un interes public şi urmăreşte formarea unei 

                                            
1
 Legea nr. 27/1996, Legea partidelor politice, a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Partea 1. nr. 87 din 29 aprilie 1996. 

2
 Decizia nr. 35 din 2 aprilie 1966 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996. 
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voinţe politice generale de care depinde reprezentativitatea şi legitimitatea necesare îndeplinirii 

programului său politic. În final, Curtea decide că dispoziţiile art. 1 din Legea partidelor politice sunt 

constituţionale. 

Art. 37 alin. (3) din Constituţie, consacrând dreptul de asociere, aduce unele restrângeri 

exercitării acestui drept, stabilind că nu pot face parte din partidele politice judecătorii Curţii 

Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte 

categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică. 

Legea partidelor politice, potrivit art. 4 alin. (1). extinde categoriile de persoane cărora le este 

interzisă asocierea politică, fără să-i califice conform textului constituţional ca fiind funcţionari 

publici.  

Aceste restricţii au fost introduse pentru a asigura imparţialitatea şi neutralitatea faţă de viaţa 

politică a persoanelor menţionate. 

Curtea Constituţională nu a fost sesizată până în prezent cu nicio cauză având ca obiect 

discriminarea pe criteriul apartenenţei politice. 

Reţinem că apartenenţa politică a unui cetăţean român nu poate constitui obiect de discriminare 

în exercitarea drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi. 

1. Nediscriminarea pe criteriul apartenenţă politică în dreptul  

     comparat 

Criteriul apartenenţă politică nu este consacrat în documentele internaţionale din domeniul 

drepturilor omului. De asemenea, acesta nu se regăseşte înscris nici în Constituţiile celor cinei state 

luate ca referinţă pentru studiul de faţă. 

Considerăm că acest criteriu de nediscriminare putea să lipsească, deoarece înscrierea distinctă 

a criteriului opinie cuprinde şi opiniile politice. 

După părerea noastră, înscrierea criteriului apartenenţă politică drept un criteriu distinct de 

nediscriminare este rezultatul reacţiei societăţii politice româneşti ca urmare a trecerii de la partidul 

unic la pluralismul politic. Pe de altă parte, majorităţii categoriilor de cetăţeni nu le este interzisă 

apartenenţa la un partid politic. 

Considerăm că un alt motiv care a dus la înscrierea „apartenenţei politice" ca un criteriu 

distinct de nediscriminare a fost cel legal de posibilitatea ca schimbarea guvernării să afecteze 

locurile de muncă ale acestei categorii de cetăţeni. 
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§9. Nediscriminarea pe criteriul avere 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare şi juridice privind  

nediseriminarea pe criteriul avere 

Principiul nediscriminării pe criteriul avere este consacrat de principalele documente 

internaţionale din domeniul drepturilor omului: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 2 

alin. (1).  

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, art. 2 alin. (1). Pactul internaţional 

cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, art. 2 alin. (2), Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 14. 

Averea a fost de-a lungul secolelor baza privilegiilor de care se bucurau în societate unele 

categorii sociale. 

Averea, după opinia noastră, are un conţinut economic şi reprezintă totalitatea bunurilor mobile 

şi imobile, precum şi creanţele unui patrimoniu ce aparţine unei persoane. 

Deosebirile de tratament bazate pe avere au afectat dreptul de vot al cetăţenilor sub forma 

censului electoral şi capacitatea juridică a femeilor sub forma censului marital. 

Votul cenzilar a fost exprimat în constituţii îndeosebi „prin condiţia de avere impusă 

cetăţeanului pentru a putea vota, fapt pentru care era denumit votul contribuabililor”.
1
 

Votul cenzitar este prevăzut în Constituţia română din 1866, potrivit căreia un cetăţean, 

pentru a vota, trebuie să posede o anumită avere. 

Constituţia română din 1923, deşi nu consacră în mod expres principiul nediscriminării pe 

criteriul avere, interzice pentru totdeauna privilegiile de orice natură, scutirile şi monopolurile 

de clasă (art. 10). Constituţiile din anii 1948, 1952 şi 1965 nu consacră principiul nediscriminării pe 

criteriul avere. Aceasta este explicabil deoarece baza economică a organizării puterii de stat o 

constituie proprietatea întregului popor asupra avuţiei naţionale. 

Constituţia României din 1991 foloseşte noţiunea de avere în conţinutul a trei articole distincte. 

Art. 4 consacră nediseriminarea pe criteriul „avere". Art. 18 stabileşte principiul constituţional 

aplicabil drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale, potrivit căruia cetăţenii străini şi 

apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a averilor, garantată de Constituţie 

şi de alte legi. Art. 41 alin. (7) stabileşte regula constituţională potrivit căreia „averea dobândită” în 

mod licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezurnă”.  

De asemenea, prin Legea nr. 115/1996
2
 se instituie obligaţia declarării averii demnitarilor,  

 

                                            
1
 Ioan Muraru. op. cit., vol. II. p. 56. 

2
 Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de 

conducere a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996. 
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magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. Din cuprinsul 

art. 1 din lege se desprinde conţinutul legal al noţiunii de avere, care cuprinde bunurile şi valorile 

aflate în patrimoniul persoanelor enumerate mai sus.  

Din considerentele menţionate, rezultă că noţiunea de avere folosită de textele constituţionale şi 

legale se referă la „averea“ aflată în proprietatea privată a cetăţenilor, străinilor şi apatrizilor. Dorim 

să încheiem cu o reflexie a lui C. Dissescu care susţinea că „S.U.A. este ţara cea mai lăudată pentru 

egalitatea cetăţenilor din toate punctele de vedere, cu toate acestea nicăieri nu există un mai mare 

contrast în ceea ce priveşte bogăţiile. Ceea ce îi egalează pe americani este lipsa de ranguri şi de 

prerogative, fie morale, fie sociale, fie economice. Singurul rang este al meritului şi al valorii 

personale”.
3
 

2. Nediscriminarea pe criteriul avere în dreptul comparat 

Documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului au consacrat în conţinutul lor 

normativ nediscriminarea pe criteriul avere. 

Din setul celor cinci constituţii luate drept referinţă pentru studiul de faţă, unele dintre acestea 

au receptat nuanţat acest criteriu, altele nu l-au receptat deloc. 

Astfel, Constituţia Portugaliei în art. 13 alin. (2) a receptat nediscriminarea pe criteriul 

„situaţiei economice sau condiţiei sociale". 

Constituţia Spaniei în art. 14 a receptat nediscriminarea pe criteriul „alte condiţii 

personale sau sociale". Constituţiile Greciei, Germaniei şi Suediei nu au receptat acest criteriu 

de nediscriminare.  

§10. Nediscriminarea pe criteriul origine socială 

1. Concept. Dimensiuni doctrinare ţi juridice privind nediscriminarea pe                    criteriul 

origine socială 

În doctrina juridică noţiunea origine socială nu este definită expressis verbis. Fiind înscrisă în 

legea fundamentală, conţinutul acesteia dobândeşte caracter normativ, deci obligatoriu. În sens 

restrâns sintagma origine socială este definită ca „apartenenţa prin naştere la o anumită clasă  

 

 

 

                                            
3
 Constantin C. Dissescu. Dreptul constituţional, ed. cit., p. 448. 
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socială, la o anumită familie sau grup social.
1
 

În sens larg, „originea socială’’ este strâns legată de „statusul" sau „statutul juridic al 

persoanelor. 

Statusul unei persoane reprezintă „poziţia socio-economică pe care o ocupă într-un sistem 

social la un moment dat. Statusul se exteriorizează prin ocupaţie, venit, nivel de educaţie"
2
. Poziţia 

ocupată de o persoană în societate influenţează şansele sale de afirmare şi promovare. Este şi 

motivul pentru care discriminarea pe acest criteriu este interzisă, în toate sistemele sociale există o 

ierarhie a statusului cu stratificare socială. 

Pe de altă parte statusul social reprezintă „o noţiune conform căreia societatea e concepută 

ca o structură, iar fiecare individ are un anumit status (statut); aceasta reprezintă inventarul 

tuturor drepturilor şi îndatoririlor individului în cadrul diverselor grupuri care formează 

structura socială ".
3
 

Această definiţie se apropie foarte mult de statutul juridic al persoanei. 

Definiţia politologică a statusului social reţine că „iniţial, în filozofia socială, acesta a desemnat 

drepturile şi datoriile unei persoane, precum şi puterea de care acesta dispune. Mai târziu acestui 

termen i s-a dat înţelesul de prestigiu social. În societăţile moderne statutul profesional apare ca un 

factor central în constelaţia statutelor parţiale care compun setul de statusuri ale persoanei".
4
 

Referitor la statutul juridic al persoanei acesta reprezintă „ansamblul elementelor de drept 

privat ce caracterizează existenţa juridică şi situaţia familială a persoanei".
5
  

În evoluţia lor istorică, Constituţiile române au interzis orice deosebire legată de de statusul 

social al persoanei, fie de originea socială a persoanei în sens restrâns.  

Astfel, Constituţia României din anul 1866, în art. 10, interzice orice deosebire de clasă, 

proclamând egalitatea înaintea legii a tuturor românilor. 

Constituţiile române din anii 1923 în art. 8 şi 1938 în art. 6 interzic orice deosebire de clasă 

socială. Clasa socială „reprezintă o formă de stratificare în care apartenenţa la diferite grupuri  

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Aurora Chioreanu. Gheorghe Rădulescu. Mic dicţionar enciclopedic. Editura enciclopedică română. Bucureşti. 1972. pp. 660, 868. 

2
 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de sociologie. Editura Babel. Bucureşti. 1993, p. 320. 

3
 *** Mic dicţionar filozofic. Editura politică. Bucureşti. 1969, p. 358. 

4
 Sergiu Tămaş. Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şt cultura civică. Editura Academiei române. Bucureşti, 1993, p. 612. 

5
 Raymond Guillien, Jean Vincent. Lexique de termes juridiques. Dalloz, Paris. 1990. p. 222. 
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sociale şi relaţiile dintre acestea sunt determinate în primul rând de criterii economice".
1
 

Considerăm că înscrierea în Constituţiile menţionate a interzicerii oricărei deosebiri pe criteriul 

apartenenţei la o anumită clasă socială a fost considerată de constituanţi ca influenţând egalitatea de 

şanse în viaţa socială a indivizilor. 

Constituţiile române din anii 1948, 1952 şi 1965 nu au mai înscris acest criteriu de 

nediscriminare, deoarece în perioada respectivă fiind desfiinţate clasele sociale acest criteriu nu mai 

era necesar. 

După revoluţia din decembrie 1989, stratificarea socială, caracteristică noii societăţi, deşi nu 

implică transmiterea automată a unor privilegii ereditare, în realitate originea socială influenţează 

egalitatea de şanse a cetăţenilor în viaţa socială. Pe cale de consecinţă. Constituţia României din 

anul 1991 în art. 4 alin. (2) a interzis deosebirile pe criteriul origine socială. 

Pe de altă parte, noţiunea de origine socială este în strânsă legătură cu noţiunea de avere, fără 

însă a se confunda. Apartenenţa la o anumită categorie socială sau grup social presupune existenţa 

unei anumite averi, un anumit standard de viaţă şi unele posibilităţi materiale.  

2. Nediscriminarea pe criteriul origine socială în dreptul                                          comparat 

În dreptul comparat studiul va fi axat pe dispoziţiile constituţionale ale unui set de cinci 

Constituţii considerate ca reprezentative pentru studiul de faţă. Aceste Constituţii sunt: Constituţia 

Germanici, a Spaniei, a Portugaliei, a Greciei şi a Suediei. 

Constituţia Germaniei, în art. 3 alin. (3). proclamă că nimeni nu poate fi dezavantajat sau 

favorizat ca urmare a originii sociale. 

Nediscriminarea pe criteriul „origine socială" presupune interzicerea creării unui avantaj sau a 

unui dezavantaj pe acest criteriu. 

Constituţia Spaniei, în art. 14, garantând tuturor spaniolilor egalitatea în faţa legii, interzice 

orice deosebire pe criteriul „circumstanţe personale sau sociale". Se constată că prin aceste 

dispoziţii constituţionale se excede criteriul „origine socială", interzicându-se discriminările pe 

criteriul „statusului social" al persoanei, care are o sferă mult mai largă cuprinzând poziţia individului 

în societate. 

Constituţia Portugaliei intitulează art. 13 „principiul egalităţii”. Potrivit art. 13 alin. (2) 

„nimeni nu poate fi privilegiat, avantajat, defavorizat, privat de un drept sau exonerat de o 

îndatorire pe baza ascendenţei, instruirii, situaţiei economice sau condiţiei sociale". Se constată 

că dispoziţiile citate exced sensul restrâns al noţiunii de „origine socială". Textul constituţional 

interzice discriminările pe componente limitativ enumerate ale „statusului social" al persoanei.  

Constituţia Greciei în art. 4 alin. (1 ) proclamă că elenii sunt egali în faţa legii. Textul legii 

                                            
1
 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de sociologie, ed. cit., p. 99. 
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fundamentale nu prevede nediscriminarea pe criteriul origine socială, dar considerăm că Grecia ca 

membră a O.N.U. şi a Consiliului Europei a ratificat documentele internaţionale din domeniul 

drepturilor omului elaborate sub egida O.N.U. şi cele de sub egida Consiliului Europei. Prin 

ratificarea Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, a Pactului internaţional cu 

privire la drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi a Convenţiei europene a drepturilor 

omului, nediscriminarea pe criteriul „origine socială" prevăzută în aceste documente este 

obligatorie şi pentru Grecia.  

De asemenea. Constituţia Suediei nu prevede nediscriminarea pe criteriul „origine socială". 

Considerentele prezentate mai sus pentru Grecia sunt valabile şi pentru Suedia.  

§11. Alte explicaţii privind eventuale criterii de nediscriminare 

Faţă de explicaţiile date în Secţiunea II a Capitolului IV referitoare la analiza comparativă 

dintre criteriile de nediscriminare consacrate de documentele internaţionale din domeniul drepturilor 

omului şi receptarea acestora de către Constituţia României, ne propunem să facem un studiu 

comparativ privind alte criterii de nediscriminare înscrise în cele cinci Constituţii luate ca referinţă 

pentru studiul de faţă. 

Pe lângă criteriile cuprinse în documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului, cele 

cinci. Constituţii conţin şi alte criterii astfel: a) criteriul „cetăţenie" înscris în art. 5 din Constituţia 

Greciei; b) criteriile „ascendenţei, al teritoriului de origine şi al pregătirii profesionale” înscrise 

în art. 13 alin. (2) din Constituţia Portugaliei; c) criteriile „patriei sau al provenienţei şi al handica-

pului" înscrise în art. 3 alin. (3) din Legea fundamentală pentru Republica Federală Germania; d) 

criteriile „alte condiţii şi alte circumstanţe personale sau sociale" înscrise în art. 14 din Constituţia 

Spaniei; e) criteriul „origine etnică" înscris în art. 15 din Constituţia Suediei. 

Pe de altă parte, şi Constituţia României, pe lângă criteriile pe care le vom denumi standard 

înscrise în documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului, mai cuprinde şi criteriile 

„naţionalitate", „origine etnică" şi „apartenenţă politică". 

 Referitor la criteriile receptate de cele cinci Constituţii şi de Constituţia României dintre criteriile 

standard consacrate de documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului, situaţia se 

prezintă astfel; a) Constituţia Germaniei a receptat următoarele criterii; „sex, origine socială, rasă, 

limbă, credinţă sau concepţie religioasă, concepţie politică"; b) Constituţia Spaniei a receptat 

criteriile: „origine, rasă, sex, religie, opinie"; c) Constituţia Portugaliei a receptat criteriile: „sex, 

rasă, religie, convingeri politice sau ideologice"; d)Constituţia Greciei a receptat criteriile: „rasă, 

limbă, convingeri religioase şi politice"; e) Constituţia Suediei a receptat criteriile: „apartenenţa 

la o minoritate, rasă, culoarea pielii, originea etnică"; f) Constituţia României a receptat 

criteriile: „rasă, sex, limbă, religie, origine socială, opinie, avere". 
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Din cele prezentate mai sus rezultă o mare varietate în ceea ce priveşte criteriile de 

nediscriminare receptate de Constituţiile statelor. 

În aceste condiţii, în ceea ce priveşte eventualitatea consacrării de noi criterii de nediscriminare 

de către Constituţia României, după părerea noastră există două posibilităţi: 

a) interzicerea privilegiilor şi discriminărilor de orice fel proclamată de art. 16 alin. (1), 

precum şi consacrarea discriminărilor interzise de către art. 4 alin. (2) din Constituţie sunt suficiente 

pentru a proteja cetăţenii împotriva discriminărilor în exercitarea drepturilor şi libertăţilor 

garantate de Constituţie şi de alte legi. 

Mai mult, potrivit art. 11 alin. (2) din Constituţie „tratatele ratificate de Parlament fac parte din 

dreptul intern". În aceste condiţii, criteriile de nediscriminare care nu au fost receptate de Constituţia 

României şi sunt înscrise în documentele internaţionale din sfera drepturilor omului, la care România 

este parte pot fi invocate direct în faţa instanţelor judecătoreşti de către cetăţeni dacă aceştia se 

consideră discriminaţi în exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti pe baza acestor criterii. Este 

adevărat că acestea au forţă juridică de ordin legal şi nu de ordin constituţional; 

b)  având în vedere că şi Constituţia este un experiment social, deci perfectibilă, dacă 

jurisprudenţa şi viaţa socială o vor cere, acestor criterii care nu au fost receptate de legea 

fundamentală li se pot adăuga altele prin modificarea Constituţiei şi consacrarea lor în textul 

acesteia, conferindu-le astfel forţă juridică de rang constituţional. Din punct de vedere doctrinar, 

considerăm că pentru mai multă acurateţe privind exprimarea constituţională se poate consacra 

criteriul „orice altă situaţie". Avem în vedere faptul că în cazul egalităţii relative se compară două 

situaţii care pot fi analoage sau diferite. 



 

 

 

Secţiunea a III-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii Europene 

a Drepturilor Omului privind nediscriminarea 

Cererile adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt formulate de cetăţenii statelor părţi 

la Convenţie care au recunoscut jurisdicţia obligatorie a Curţii în privinţa drepturilor cuprinse în 

aceasta. Motivele admise de Curte sunt acelea prin care cetăţenii statelor păni pretind că le-au fost 

încălcate drepturile şi libertăţile recunoscute de Convenţie. Pentru studiul de faţă interesează numai 

încălcarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie, prin raportare la art. 14 din cuprinsul 

acesteia. 

Convenţia stabileşte în art. 14 că „exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de 

aceasta trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special pe sex, rasă, culoare, 

limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o 

minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie". 

Din examenul teoretic al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului privind 

nediscriminarea se desprind următoarele patru aspecte: 

a) în jurisprudenţa Curţii, egalitatea în drepturi reprezintă egalitatea de tratament, fără 

discriminări, în exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie; 

b) Curtea admite deosebiri de tratament care au la bază o justificare obiectivă şi 

rezonabilă; 

c) art. 14 protejează împotriva oricărei discriminări pe indivizii care se găsesc în situaţii 

analoage; 

d) către un criteriu al proporţionalităţii? 

 

§1. În jurisprudenţa Curţii, egalitatea în drepturi 

 reprezintă egalitatea de tratament, fără discriminări în exercitarea 

drepturilor şi  libertăţilor recunoscute de Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

Primind cererea, Curtea se pronunţă dacă există o diferenţă de tratament discriminatorie în 

sensul art. 14 din Convenţie în exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de aceasta
1
 (Affaire 

Rasmussen c. Danemark). 

În privinţa discriminărilor pe criteriile cuprinse în art. 14, Curtea apreciază că se pot distinge 
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 Vincent Berger. Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l 'Homme, éditions SIREY. Paris. 1994. p. 260. 
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două forme de discriminare:
1
 discriminarea directă şi discriminarea indirectă. 

Discriminarea directă este o deosebire permanentă sau constantă pe baza unui anumit 

criteriu, tară o justificare rezonabilă şi obiectivă. 

Discriminarea indirectă are loc atunci când o deosebire este făcută pe baza unui criteriu 

aparent neutru, care nu ajunge aproape de o discriminare-interdicţie, dar conduce prin efectele sale, 

în cazul concret, la o deosebire care este interzisă în mod explicit. 

Astfel, deosebirea conduce în acest caz la noţiunea de discriminare, în afară de cazul când 

aceasta reprezintă o justificare rezonabilă şi obiectivă care nu include niciun criteriu de 

discriminare. 

Pentru exemplificarea noţiunii de discriminare indirectă se reţine următorul caz: în 

reglementările privind protecţia socială, adesea, se face o deosebire între susţinătorii de familie şi cei 

care nu sunt susţinători de familie. 

Această deosebire conduce cel mai adesea la o discriminare indirectă pentru femeie care în 

practică este într-o măsură mai mică susţinător de familie decât bărbatul.  

Susţinerea tezei potrivit căreia egalitatea în drepturi reprezintă egalitate de tratament juridic 

fără discriminare are la bază două decizii ale Curţii Europene, care se pronunţă explicit în acest sens. 

În cauza Engel şi alţii c. Olandei, Curtea consideră că „diferenţele sau inegalităţile care există 

în aceste domenii între militari şi civili se justifică prin faptul că imperativele şi condiţiile vieţii 

militare diferă prin natura lor de cele ale vieţii civile.
2
 

Se poate reţine din această decizie că, în opinia Curţii, orice discriminare reprezintă o 

inegalitate, dar nu orice inegalitate este o discriminare. 

În altă cauză, „Marckk c. Belgiei", Curtea admite că a distinge în acest domeniu între familia 

„naturală" şi familia „legitimă" este considerat licit şi normal, dar este cazul să se pună capăt 

discriminării cu privire la copiii naturali şi să se asigure egalitatea între copiii „naturali" şi 

copiii „legitimi". 
3
  

De asemenea, Curtea, atunci când se pronunţă dacă în cauză există o diferenţă de tratament în 

sensul art. 14, are în vedere atât exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie, 

cât şi folosinţa acestora. Din analiza deciziilor Curţii rezultă că aceasta nu face distincţie între cele 

două aspecte în sensul celor două feluri ale capacităţii juridice, respectiv capacitatea de exerciţiu şi 

capacitatea de folosinţă a persoanelor fizice. 
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3
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§2. Curtea admite deosebiri de tratament care au la bază  

      o justificare obiectivă şi rezonabilă 

Curtea nu admite deosebire de tratament pe criteriile limitativ enumerate în art. 14 al 

Convenţiei, respectiv: sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, 

origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere". 

Referitor la criteriul orice alte situaţii, care în unele decizii ale Curții sunt denumite criterii 

neutre, în analiza situaţiilor concrete deduse acesteia pentru deliberare privind diferenţele de 

tratament discriminatoriu în sensul criteriului de mai sus. Curtea a apreciat nuanţat aceste situaţii. 

În cauza Lithgow şi alţii c. Regatului Unit, Curtea consideră că în aplicarea art. 14 din 

Convenţie există următoarele situaţii:
1
 

-   nu există diferenţă de tratament; 

-   interesaţii nu se găsesc în situaţii suficient de analoage; 

-   deosebirile se bazează pe o justificare obiectivă şi rezonabilă; 

-   nu se pun în discuţie probleme referitoare la art. 14. 

De exemplu, în cauza Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c. Regatului Unit. Curtea apreciază că 

în aplicarea art. 14 o deosebire este discriminatorie dacă aceasta nu are la bază o justificare 

obiectivă şi rezonabilă".
2
 Curtea s-a pronunţat că în această cauză nu există o discriminare 

rasială, reţinând următoarele: aplicabile tuturor candidaţilor la intrare în Regatul Unit, normele 

asupra imigrării nu se bazează pe obiecţii care aduc atingere originii rasiale, ci pe necesitatea 

de a reduce imigrarea pentru a proteja piaţa naţională a muncii. Mai mult decât atât, împrejurarea că 

în perioada menţionată normele stabilite ii lezau mai puţin pe albi decât pe alţi oameni rezultă nu din 

conţinutul lor, ci din superioritatea numerică a anumitor grupuri etnice printre persoanele care 

doreau să imigreze. Considerând aceste justificări obiective şi rezonabile. Curtea decide că 

solicitanţii nu au fost supuşi unei discriminări rasiale. 

Referindu-se la diferenţele de tratament care au la bază o justificare obiectivă şi rezonabilă. 

Curtea invocă „marja de apreciere" a statelor părţi la Convenţie. 

Această „marjă", apreciază Curtea, variază după împrejurări, domenii şi context: prezenţa 

sau absenţa unui numitor comun la sistemele juridice ale statelor părţi la Convenţie poate fi 

pertinentă în această privinţă. 

Curtea mai constată că „pentru acest gen de probleme nu există un numitor comun". 
3
 

Printre justificările obiective şi rezonabile Curtea reţine „scopul legitim" şi „interesul 

general". 

Astfel, în cauza Marckx c. Belgiei, Curtea decide că „interesul general" poate, în anumite 

cazuri, să conducă un legislativ al statelor părţi la Convenţie să reglementeze folosirea 

                                            
1
 Ibidem, p. 419. 

2
 Ibidem. p. 273. 

3
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EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR ŞI NEDISCRIMINARE A 31 I 

 

 

bunurilor în domeniul liberalităţilor".
1
 În cauza Raimondo contra Italiei”

2
, Curtea constată că 

sechestrarea este prevăzută de legea italiană din 31 mai 1965 şi nu urmăreşte să-l lipsească pe 

petiţionar de bunurile sale, ci numai să-l împiedice să le folosească; în consecinţă, se aplică cel 

de-al doilea alineat al art. I din Protocolul nr. 1. Sechestrarea se analizează în mod manifest ca o 

măsură provizorie răspunzând nevoii de a asigura confiscarea eventuală a bunurilor care par a fi 

produsul activităţilor ilegale în prejudiciul colectivităţii. Interesul general justifică deci ingerinţa 

litigioasă care nu poate fi considerată ca fiind disproporţionată faţă de scopul urmărit în 

momentul în care a fost luată, ţinând seama de foarte periculoasa putere economică a unei „orga-

nizaţii" ca mafia. 

În cauza Ettl şi alţi contra Austriei
3
, referitor la procedura de comasare financiară. Curtea 

reţine că „transferul provizoriu al terenurilor petiţionarilor constituie un amestec în dreptul de 

proprietate garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. În continuare Curtea constată că: 

„având în vedere durata procedurii, imposibilitatea de a reconsidera transferul, în ciuda succesului 

diverselor recursuri şi lipsa posibilităţii de a se cere o indemnizaţie pentru prejudiciul cauzat de 

schimbul forţat de terenuri, aceasta apreciază că s-a produs un dezechilibru între cerinţele 

interesului general al comunităţii şi imperativele de protejare a drepturilor fundamentale ale 

individului. 

În ceea ce priveşte reţinerea de către Curte a „scopului legitim" ca justificare obiectivă şi 

rezonabilă, ne propunem să exemplificăm cu singura speţă din jurisprudenţa Curţii  - „cauza 

Abdulaziz. Cabales şi Balkandali c. Regatului Unit". În cauză, petiţionarele invocă faptul că dintre 

cetăţenele Regatului Unit şi ale fostelor colonii care au legături strânse cu Regatul, numai cele care 

s-au născut pe aceste teritorii sau cele al căror singur părinte s-a născut aici, puteau obţine admiterea 

soţului lor nenaţional în scopul stabilirii în Regatul Unit. Prin decizia sa Curtea consideră că această 

deosebire are un „scop legitim", adică grija de a proteja femeile care aveau legături strânse cu 

Regatul finit faţă de greutăţile pe care le-ar fi avut de întâmpinat dacă. după căsătoria lor. ar li trebuit 

să meargă în străinătate pentru a putea rămâne cu soţul lor acolo. Prin această motivare, Curtea 

apreciază că petiţionarele nu sunt victime ale unei discriminări bazate pe naştere.
4
 

Considerăm că, admiţând deosebiri de tratament care au la bază o justificare obiectivă şi 

rezonabilă. Curtea creează un adevărat drept la diferenţiere, chiar dacă nu îl denumeşte aşa. 
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§3. Art. 14 din Convenţie protejează împotriva oricărei discriminări pe   

      indivizii care se găsesc în situaţii analoage 

Curtea s-a pronunţat în mai multe decizii în sensul că dispoziţiile Convenţiei trebuie 

interpretate ca un tot unitar.
1
 

În cauza Van der Mussele c. Belgiei, petiţionarul, un avocat stagiar, este obligat să asiste din 

oficiu un deţinut, fără remunerare şi fără rambursarea cheltuielilor efectuate de acesta. Această 

desemnare a sa din oficiu în condiţiile de mai sus, petiţionarul o consideră „muncă forţată sau 

obligatorie", incompatibilă cu art. 4 alin. 2 din Convenţie şi un tratament discriminatoriu care ar 

exista între avocaţi şi alte profesii contrar art. 14 al Convenţiei. Curtea aminteşte că art. 14 

protejează contra oricărei discriminări pe indivizii care se găsesc în situaţii analoage. Ori, 

constată aceasta, nu există similitudine între situaţiile disparate menţionate de petiţionar, 

respectiv avocaţi, pe de o parte, şi magistraţi, funcţionari publici sau ministeriali, medici, farmacişti 

etc., pe de altă parte. 

În consecinţă, Curtea constată absenţa tratamentelor discriminatorii invocate de petiţionar.  

 

§4. Către un criteriu de proporţionalitate? 

În mai multe decizii, Curtea admite deosebiri de tratament care au la bază un raport 

rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat. 

În cauza Sindicatul naţional al Poliţiei Belgiene c. Belgiei
2
, petiţionarul invocă o încălcare a 

art. II (alin. 1) şi a art. 14 ale Convenţiei prin refuzul Statutului belgian de a recunoaşte ca una dintre 

organizaţiile reprezentative sindicatul de mai sus, excluzându-l de la consultările sindicale cu 

Guvernul prevăzute de legislaţia belgiană. 

Sindicatul menţionează că are un număr de 12.000 de membri, adică aproximativ 10% din 

personalul comunal şi provincial. Curtea a cercetat dacă diferenţele de tratament între sindicatul 

solicitator şi organizaţiile consultate în baza legislaţiei belgiene cuprind un caracter discriminatoriu 

în sensul art. 14. 

Curtea aminteşte că scopul legislaţiei în cauză este acela de a evita anarhia sindicală şi de a 

asigura o politică de personal coerentă şi echilibrată care ţine cont în mod echitabil de interesele 

profesionale ale tuturor agenţilor provinciilor şi comunelor. Acest scop este prin el însuşi legitim şi 

Curtea nu are niciun motiv să creadă că Guvernul a urmărit alte scopuri abuzive. Nimic nu dovedeşte, 

în special, că acesta a dorit să acorde în materie un privilegiu exclusiv marilor centrale sindicale 

datorită culorii lor politice. Curtea a cercetat, de asemenea, dacă dezavantajul pe care membrii 

                                            
1
 Ibidem. Affaire Johnston et autres c. Irlandei p. 248. 

2
 Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour Européene des Droits de l'homme, ed. cit., pp. 393-395. 
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Sindicatului naţional al poliţiei belgiene îl suportă în raport cu aderenţii sindicatelor consultate nu 

este disproporţionat. 

Curtea precizează că soluţia adoptată constituie un mijloc adecvat de a atinge scopul legitim 

vizat, în măsura în care consultarea are legătură cu unele probleme de ordin general 

referitoare la toţi agenţii provinciilor şi comunelor. 

Fără îndoială, sindicatul solicitator nu are dreptul de a fi consultat în legătură cu problemele 

proprii poliţiei comunale, dar acestea nu reprezintă decât o parte din materiile supuse consultării 

obligatorii. 

Aceste considerente au determinat Curtea să decidă că principiul proporţionalităţii nu este 

încălcat şi, în consecinţă, nu există discriminare contrară art. 11 (alin. 1) şi art. 14 combinate. În 

cauza Raimondo contra Italiei
1
 având ca obiect aplicarea unor măsuri preventive unui presupus 

mafiot. Curtea reţine că măsura privind confiscarea prevăzută de legea italiană din anul 1965 serveşte 

unui scop de interes general, acela să împiedice ca folosirea bunurilor respective să procure 

beneficii, în detrimentul societăţii, petiţionarului sau asociaţiei de rău-făcători căreia acesta era bănuit 

că îi aparţine. Destinată să blocheze mişcările suspecte de capital, confiscarea constituie o armă 

eficientă şi necesară pentru a combate flagelul mafiei. Aceste considerente au determinat Curtea să 

decidă că măsura confiscării este proporţională cu scopul vizat. Mai mult, caracterul său 

preventiv îi justifică aplicarea imediată, independent de orice recurs. În acest caz, Curtea mai constată 

că Statul italian nu a depăşit marja de apreciere acordată de art. 1 alin. (2) al protocolului nr. 1 la 

Convenţie. 

§5. Alte aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului   

      pot fi grupate pe baza criteriilor de nediscriminare cuprinse în textul art.   

      14 din Convenţie 

1. Aspecte din sesizările şi deciziile Curţii privind nediscriminarea pe criteriul rasă 

Din examenul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului rezultă că aceasta a fost 

sesizată cu două cauze în care petiţionarii susţin că au fost victime ale practicilor discriminatorii pe 

criteriul rasă. În cauza Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c. Regatului Unit
2
, dna Abdulaziz a obţinut 

autorizaţie de rezidenţă pe o perioadă nedeterminată în Regatul Unit. Autorităţile engleze refuză să 

acorde soţului său un permis de rezidenţă permanentă în Regatul Unit.  

În aceste condiţii, dna Abdulaziz sesizează Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

pretinzându-se victimă a unei practici discriminatorii privind imigrările în Regatul Unit şi 

incompatibilitatea acestora cu dispoziţiile art. 14 din Convenţie. În decizia sa, Curtea Europeană 

reţine următoarele: o deosebire pe criteriul rasei este discriminatorie dacă nu are la bază o 

                                            
1
 Ibidem, p 122. 

2
 Vincent Berger. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, ed. cit., p.327. 



 

 

justificare obiectivă şi rezonabilă. Aplicabile tuturor candidaţilor la intrare în Regatul Unit, regulile 

asupra imigrării se bazează nu pe obiecţii care aduc atingere originii acestora, ci pe necesitatea de 

a reduce imigrarea pentru a proteja piaţa naţională a muncii. Pe de altă parte, împrejurarea că în acea 

perioadă regulile menţionate îi loveau mai puţin pe albi decât pe alţi oameni rezultă nu din conţinutul 

acestora, ci din superioritatea numerică a anumitor grupuri etnice printre persoanele care doreau să 

imigreze. În final, Curtea decide că în aceste condiţii solicitanţii nu au fost supuşi unei discriminări 

rasiale. De asemenea, în cauza Beldjoudi contra Franţei
1
, dl Beldjoudi susţine că măsura expulzării 

lui constituie un amestec al unei autorităţi publice în exercitarea de către petiţionar a dreptului a i se 

respecta viaţa de familie, garantat de art. 8 alin. (1) combinat cu art. 14 pentru discriminare bazată pe 

originea etnică a domnului Beldjoudi. Baza legală, susţine Curtea, a amestecului se află, 

incontestabil, în art. 23 al Ordonanţei din 2 noiembrie 1945 privind condiţiile de intrare şi de şedere a 

unor străini în Franţa. Amestecul în cauză vizează scopuri pe deplin comparabile cu Convenţia: 

apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor penale. În ceea ce priveşte necesitatea acestei măsuri 

într-o societate democratică, trecutul penal al domnului Beldjoudi este foarte încărcat. Ţinând seama 

de vârsta petiţionarilor şi de lipsa copiilor în căminul lor, amestecul litigios loveşte, în primul rând, în 

viaţa de familie, de soţ şi soţie. În ceea ce o priveşte pe doamna Beldjoundi născută în Franţa din 

părinţi francezi, ea a trăit întotdeauna în Franţa şi are cetăţenie franceză. Dacă ea şi-ar urma soţul în 

Algeria, aceasta nu cunoaşte limba arabă. 

În consecinţă, Curtea stabileşte că decizia de expulzare a domnului Beldjoudi. dacă ar fi 

executată, nu ar fi proporţională cu scopul legitim urmărit şi ar încălca art. 8 alin. (1) din 

Convenţie. Curtea mai reţine că decizia de expulzare nu încalcă art. 14 din Convenţie.  

 

2. Aspecte din sesizările şi deciziile Curţii privind  

     nediscriminarea pe criteriul cetăţenie 

 

În cauza Moustaquim c. Belgiei
2
, domnul Moustaquim soseşte in Belgia minor şi comite 22 de 

infracţiuni în timpul minorităţii. Pentru aceste infracţiuni, el a totalizat 26 de luni de închisoare. 

În baza unui decret regal din 1984, el este expulzat pe motiv că constituie un pericol real pentru 

societate şi că a adus grave atingeri ordinii publice. 

În cererea sa, adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului, Moustaquim pretinde că 

expulzarea sa din Belgia încalcă art. 14 combinat cu art. 8 pentru discriminare fondată pe 

cetăţenia sa. Curtea reţine că situaţia petiţionarului nu se compară cu aceea a minorilor delicvenţi 

care au cetăţenia belgiană sau care au cetăţenia unui alt stat membru ai Comunităţilor Europene.

                                            
1
 Vincent Berger. Jurisprudentv de la Cour Européenne des Droits de l'homme. ed. cit., p.334 

2
 Vincent Berger. Jurisprudentv de la Cour Européenne des Droits de l'homme. ed. cit., pp. 276-278. 
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Primii beneficiază de dreptul de a domicilia pe teritoriul propriilor ţări. Pentru ceilalţi, tratamentul 

lor preferenţial are o justificare obiectivă şi rezonabilă, Belgia făcând parte împreună cu 

statele menţionate dintr-o ordine juridică specifică. În consecinţă, Curtea hotărăşte că expulzarea 

nu a avut la bază o discriminare fondată pc cetăţenia petiţionarului. O decizie asemănătoare este dată 

în cauza Beldjoudi c. Franţei.
1
 

3. Aspecte din sesizările şi deciziile Curţii privind nediseriminarea pe criteriul apartenenţei 

la o minoritate naţională 

Din examinarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului privind nediscriminarea 

pe criteriul apartenenţei la o minoritate naţională, prevăzut de art. 14 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, reţinem următoarele concluzii: 

a) conceptului românesc de nediscriminare pe criteriul naţionalităţii consacrat de Constituţia 

României, îi corespunde în sistemul european de protecţie a drepturilor omului conceptul de 

nediscriniinare pe criteriul „apartenenţei la o minoritate naţională”; 

b) sunt puţine cauzele care au ca obiect de sesizare în exclusivitate discriminarea pe criteriul 

„apartenenţei la o minoritate naţională". În general, obiectul de sesizare este complex. 

De exemplu, în cauza Mathieu-Mohin şi Clerfayt c. Belgiei
2
, petiţionarii invocă existenţa unei 

discriminări bazate pe limbă şi apartenenţa la o minoritate naţională în exercitarea dreptului la alegeri 

libere prin vot secret în condiţii care asigură libera exprimare a opiniei poporului asupra alegerii 

corpului legislativ, drept garantat de an. 3 al Primului protocol adiţional la Convenţia europeană 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Astfel, Lucienne Mathieu-Mohin are domiciliul în arondismentul Hal-Vîlvorde. iar Georges 

Clerfayt în Rhode-Saint-Genese. Aleşi prin vot universal direct ei au obţinut un loc în Senat şi 

respectiv în Camera Reprezentanţilor. 

În baza legislaţiei în vigoare, primul arondisment reprezintă o regiune de limbă neerlandeză şi 

al doilea o regiune de limbă flamandă. Deputaţii sau senatorii aleşi în arondismentele menţionate 

aveau obligaţia să depună jurământul de parlamentari în limba neerlandeză, respectiv în limba 

flamandă. 

Cei doi parlamentari au depus jurământul în limba franceză. 

Parlamentarii au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului susţinând că au fost 

discriminaţi pe criteriul limbii şi al apartenenţei la minoritatea francofonă din arondismentele 

menţionate, deoarece au fost obligaţi de Consiliul flamand să depună jurământul în limba 

neerlandeză, respectiv flamandă. În decizia sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că 

nu există discriminare pe criteriile invocate reţinând următoarele: 

                                            
    

1
 Ibidem. pp. 279-281. 

    
2
 Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l' Homme, ed.cit., pp. 401-403. 
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a) cei doi petiţionari s-au adresat Curţii Europene a Drepturilor Omului în dubla calitate de 

electori şi aleşi, denunţând modul de desemnare a reprezentanţilor arondismentului administrativ 

Hal- Vîlvorde în Consiliul flamand; 

b)  Curtea a analizat dacă Consiliul flamand reprezintă un „corp legislativ" în sensul art. 3 al 

Primului protocol adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale şi a reţinut cele de mai jos: 

- Art. 3, menţionat mai sus, în ceea ce priveşte modul de desemnare a „corpului legislativ", nu 

prescrie niciun sistem electoral determinat. Pe de altă parte, expresia „corp legislativ" trebuie 

interpretată în funcţie de cadrul constituţional al statutului respectiv. Expresia „corp 

legislativ" nu se referă în mod necesar la Parlamentul naţional. 

În cauză, Consiliul flamand are atribuţii şi puteri suficient de ample pentru a fi considerat un 

element al unui astfel de „corp". Pe de altă parte, sistemul electoral belgian asigură libertatea de 

exprimare, egalitatea votului şi egalitatea de tratament a candidaţilor. 

De asemenea, reforma electorală din Belgia caută să realizeze un echilibru între comunităţile 

culturale în regiunile regatului, având ca scop crearea de structuri mai stabile şi descentralizate pentru 

diferendele lingvistice din ţară. 

Obligaţia pentru minorităţile lingvistice de a acorda votul lor persoanelor apte şi gata să 

utilizeze limba regiunii lor se regăseşte într-un număr de state şi nu ameninţă în mod necesar 

interesele acestor minorităţi. 

În cauză, electorii francofoni din arondismentul Hal-Vîlvorde se bucură de drepturile de a alege 

şi a fi aleşi în aceleaşi condiţii legale ca şi vorbitorii de limbă neerlandeză. Limitarea la care sunt 

supuşi nu este disproporţionată şi nu încalcă art. 3 al Primului protocol. 

În final, Curtea reţine absenţa oricăror deosebiri în defavoarea petiţionarilor. 

 

4. Aspecte din sesizările și deciziile Curții privind nediscriminarea 

     pe criteriul limbă 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat asupra a cinci cauze cu care a fost 

sesizată, având ca obiect discriminarea pe criteriul limbii. Apreciem că  numai două sunt 

reprezentative pentru stidiul de față.  

Cauza Luedicke, Belkacem şi Koc c. Germaniei are ca obiect încălcarea art. 6 alin. (3) lit. e) al 

Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de către 

tribunalele germane, prin condamnarea petiţionarilor la suportarea cheltuielilor pentru interpret, în 

cadrul unei proceduri penale.
1
 Petiţionarii se plâng de asemenea de o discriminare contrară art. 14, 

pentru că un străin care nu vorbeşte germana este defavorizat în comparaţie cu un german.
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Potrivit art. 6 alin. (3) lit. e) din Convenţie, orice acuzat are dreptul să fie asistat în mod 

gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere. 

Curtea constată că termenul „gratuit" figurează în acest articol având în acelaşi timp un sens 

clar şi precis. El are în vedere o dispensă sau o exonerare definitivă de obligaţia de a plăti 

cheltuielile de interpret, nu o repunere sub condiţie, o exceptare temporară sau o suspendare. 

Guvernul german susţinea că atât contextul, cât şi obiectul şi scopul dispoziţiei în cauză infirmă 

această interpretare literală. El pune în evidenţă faptul că drepturile enunţate la art. 6 alin. (3) lit. e) 

sunt destinate să garanteze un proces echitabil persoanelor acuzate de o infracţiune penală şi că, 

odată condamnate printr-o hotărâre definitivă (cum este cazul petiţionarilor), nu mai există proces 

penal a cărui echitate trebuie să fie asigurată, în consecinţă, nimic nu se opune ca unei persoane să-i 

fie cerute cheltuieli de interpret după condamnarea sa. 

Curtea respinge această teză: o astfel de interpretare ar priva în practică de beneficiul 

articolului menţionat orice acuzat care ulterior ar fi condamnat, aceasta ar lăsa să subziste 

dezavantajele la care este supus un acuzat care nu înţelege şi nu vorbeşte limba folosită la audiere în 

raport cu un acuzat care o cunoaşte. 

Curtea decide că hotărârile contestate ale tribunalelor germane au încălcat acest articol, 

combinat cu art. 14 şi constată existenţa unei discriminări a străinilor care nu vorbesc germana. 

Cauza „Linguistique Belge"
1
 are ca obiect absenţa sau insuficienţa învăţământului în limba 

franceză în comunele regiunii unilingve neerlandeze din Belgia.  

La originea cauzei referitoare la diferite aspecte ale reglementării lingvistice a învăţământului 

în Belgia, se află şase cereri prin care a fost sesizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului de către 

324 locuitori ai arondismentelor Alsemberg,  Beersel, Kraainem, Anvers, Ciand, Louvain şi 

Vîlvorde, care fac parte din regiunea considerată prin lege de limbă neerlandeză.  

Populaţia arondismentelor cuprinde o proporţie variabilă şi uneori considerabilă de francofoni. 

Petiţionarii sunt părinţi de cetăţenie belgiană care susţin că acţionează în faţa Curţii pentru copiii lor. 

Ei pretind că sunt franeofoni sau că se exprimă mai frecvent în franceză şi doresc ca fii şi fiicele lor să 

fie instruiţi în această limbă minoritară în regiunea de limbă neerlandeză. Cererea lor are la bază 

dispoziţiile art. 2 din Primul protocol adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale care prevede că: „Nimănui nu i se poate refuza dreptul la 

instruire. Stalul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al 

învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ 

conform convingerilor lor religioase şi filozofice”.
2
 

Ei reproşează Statului belgian că nu a organizat niciun învăţământ în limba franceză în comu-
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nele în care ei locuiesc, cu excepţia arondismentului Kroainem. Ceilalţi locuitori ai arondismentelor 

menţionate îşi pot înscrie copiii în arondismentul Bruxelles-capitale, unde limba în care se desfăşoară 

învăţământul este neerlandeză sau franceza. Guvernul belgian contestă competenţa Curţii de a soluţiona 

cererile, deoarece Convenţia şi Protocolul nr. 1 nu se aplică domeniului rezervat statului. 

Curtea respinge obiecţia Guvernului belgian, susţinând că art. 2 al Protocolului nr. 1 consacră 

un veritabil drept la instruire. Curtea recunoaşte că dispoziţiile Convenţiei nu impun obligaţii 

determinante statelor contractante şi nu specifică limba în care învăţământul trebuie să se desfăşoare, 

dar fraza a II-a a articolului menţionat impune statului să respecte dreptul părinţilor de a asigura 

educaţia şi învăţământul în conformitate cu convingerile lor religioase şi filozofice. În ceea ce 

priveşte art. 14 din Convenţie, conform căruia exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de 

acestea trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire fondată în special pe limbă. Curtea constată că 

această garanţie nu are o existenţă independentă. Curtea statuează că organizarea claselor neerlandeze 

din şase comune este deschisă copiilor neerlandezi ai regiunii unilingve, pe când clasele franceze sunt 

închise copiilor francofoni din această regiune. Mai mult, măsura în cauză nu respectă în întregime, 

referitor la majoritatea petiţionarilor şi a copiilor lor, raportul dintre mijloacele folosite şi scopul 

vizat. Imposibilitatea de a avea acces la şcolile franceze din cele şase comune cu facilităţi îi afectează 

cu atât mai mult pe copiii petiţionarilor în exercitarea drepturilor la însuşire cu cât nu există astfel de 

şcoli în comunele în care ei îşi au reşedinţa. Constatând o astfel de încălcare. Curtea rezervă dreptul 

pentru petiţionari de a cere o satisfacţie echitabilă în baza articolului 50 al Convenţiei.  

5. Aspecte din sesizările şi deciziile Curţii privind nediscriminarea pe criteriul religie 

Una dintre cauzele cu care a fost sesizată Curtea se referă la cauza Hoffman c. Austriei
1 

având 

ca obiect refuzul, după divorţ, al unor drepturi părinteşti ale mamei, drept urmare a apartenenţei 

sale la martorii lui lehova. În esenţă, în speţă se reţine că soţii Hoffman, în timpul căsătoriei, erau 

catolici. 

Cei doi copii din căsătorie sunt botezaţi catolic. Ulterior naşterii copiilor, petiţionara devine 

martor al lui lehova. În cererea sa adresată Curţii, doamna Hoffman pretinde că i s-a refuzat 

încredinţarea copiilor, pe motivul convingerilor sale religioase. Ea invocă dreptul său la respectarea 

vieţii sale private şi de familie [art. 8 alin. (1)], dreptul la libertatea de religie [art. 9 alin. (1 )］ şi dreptul 

său de a asigura această educaţie conform convingerilor sale religioase (art. 2 al Protocolului nr. 1 

adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale). De 

asemenea, ea se pretinde a fi victima unei discriminări în exercitarea acestor drepturi, fondate pe 

religie (art. 14 din Convenţie). 

                                            
1
 Legislația României, Regia autonomă „Monitorul Oficial” București, vol. II, 1994. pp. 269-270. 
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Curtea reţine că există o încălcare a art. 8 şi a art. 9 combinate cu art. 14 din Convenţie. Curtea 

Supremă a Austriei şi-a motivat soluţia pe baza legii federale asupra educaţiei religioase a copiilor, care 

prezintă consecinţele practice ale apartenenţei mamei la martorii lui lehova şi influenţele sociale asupra 

vieţii copiilor prin refuzarea de către acest cult a oricărei transfuzii de sânge. 

Prin aceasta, Curtea Supremă urmăreşte un scop legitim: protejarea sănătăţii şi a drepturilor 

copiilor. Curtea Europeană decide că în absenţa unui raport rezonabil de proporţionalitate între 

mijloacele folosite şi scopul urmărit există o încălcare a art. 8 şi art. 9 combinat cu art. 14 din 

Convenţie. 

O altă cauză reţinută pentru studiul de faţă este cauza Kjeldsen Busk Madsen şi Pedersen c. 

Danemarcei
1
, formulată de şase părinţi danezi care se pretind victime, în exercitarea drepturilor 

protejate de art. 2 al Protocolului nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a drepturilor omului, ale unei 

discriminări bazate pe religie şi incompatibil cu art. 14 din Convenţie. 

În susţinerea cererii ei, invocă faptul că legislaţia daneză permite părinţilor să-şi scutească copiii 

de cursurile de instruire religioasă, în timp ce în materie de educaţie sexuală, ea nu oferă nicio 

posibilitate compatibilă. În opinia Curţii, această legislaţie nu include nimic care poate da impresia că 

se preconizează un tratament discriminatoriu având ca bază sau ca motiv o caracteristică personală prin 

care persoane sau grupuri de persoane se deosebesc unele de altele. Curtea constată, îndeosebi, că există 

o diferenţă de natură între instruirea religioasă şi educaţia sexuală praeticată în Danemarca. Prima 

răspunde în mod necesar unor doctrine şi nu unor simple cunoştinţe aşa cum face cea de a doua. În 

consecinţă, diferenţa invocată de către petiţionari se sprijină pe elemente de fapt diferite şi nu 

există o discriminare bazată pe religie şi incompatibilă cu art. 14 din Convenţie. 

6. Aspecte din sesizările şi deciziile Curţii privind nediscriminarea pe criteriul sex 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu mai multe cauze privind invocarea 

discriminărilor pe criteriul sex. Din cauzele soluţionate de Curte vom reţine numai pe cele pe care le 

considerăm semnificative pentru studiul de faţă. 

Cauza Karlheinz Schmidt c. Germaniei
2 

are ca obiect de sesizare „Obligaţia pentru bărbaţii din 

Baden-Wurtemberg, dar nu şi pentru femei, de a efectua un serviciu de pompier sau, în caz contrar, să 

plătească o contribuţie în bani”. 

Curtea apreciază că serviciul obligatoriu de pompier, aşa cum este instituit în Baden-Wurtemberg, 

se numără printre „obligaţiile civile normale" în sensul art. 4 alin. (3) lit. d) din Convenţie. În 13 din 

cele 16 landuri germane - inclusiv Baden Wurtemberg legea impune locuitorilor din comună să 

îndeplinească un serviciu activ în corpurile de pompieri, dacă numărul de voluntari nu este suficient. 

                                            
1
 Ibidem, pp. 380-383. 

2
 Vincent Berger. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Institutul Român pentru Drepturile Omului. Editura Monitorul Oficial. 

Bucureşti, pp. 47-49. 



 

 

Rezultă că locuitorii de ambele sexe sunt supuşi serviciului obligatoriu şi în consecinţă contribuţia în 

bani se aplică atât bărbaţilor, cât şi femeilor. Curtea ajunge la concluzia că, date fiind legăturile sale 

strânse cu obligaţia de a servi, obligaţia de a plăti se încadrează în egală măsură în dispoziţiile art. 4 

alin. (3) lit. d). Curtea constată că, în Germania, anumite landuri nu impun în acest domeniu 

constrângeri diferite în funcţie de sex şi că femeile sunt admise să servească în corpul pompierilor 

voluntari chiar şi în Baden-Wurtemberg. O diferenţă de tratament nu se va justifica niciodată pentru 

plata unei asemenea contribuţii în bani. În consecinţă, există o discriminare pe criteriul sex în cauză. 

Este interesant de reţinut şi o cauză în care Curtea Europeană a respins susţinerile din sesizare 

privind existenţa unei discriminări bazate pe sex. Cauza Rasmussen c. Danemarcei
1
 are ca obiect de 

sesizare „Contestaţia filiaţiei paterne a unui copil născut din căsătorie”.  

În cererea sa adresată Curţii Europene, dl Rasmussen se pretinde victimă a unei discriminări 

bazate pe sex în sensul că, în temeiul legii daneze din 1960, fosta sa soţie putea în orice moment să-i 

conteste paternitatea în faţa tribunalelor, în timp ce el nu avea acest drept. 

El invocă existenţa unei discriminări bazate pe sex în exercitarea dreptului la judecarea în mod 

echitabil a cauzei sale (art. 6 alin. 1) şi a dreptului la respectarea vieţii sale private şi de familie [art. 8 

alin. (1)], drepturi recunoscute şi garantate de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale. Curtea decide că art. 14 este valabil numai pentru a te bucura de 

drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie, iar o acţiune în tăgăduire de partenitate îmbracă prin 

natura sa, un „caracter civil ", deoarece aparţine dreptului familiei şi priveşte, fără îndoială, viaţa 

privată a petiţionarului. 

De asemenea, Curtea reţine existenţa unei diferenţe de tratament, deoarece legea din 1960. 

menţionată mai sus, stabileşte anumite termene numai pentru soţ, dar consideră că nu este cazul să 

cerceteze fundamentul acestei diferenţe, deoarece lista situaţiilor prevăzută în art. 14 nu este limitativă. 

În ceea ce priveşte cercetarea de către Curte a faptului dacă soţii se găsesc sau nu în situaţii analoage, 

aceasta apreciază că nu este necesar să o facă. 

În continuare, Curtea pune în discuţie existenţa unei justificări obiective şi rezonabile a 

diferenţei de tratament constatate, în afara criteriului sex. Guvernul danez susţine că diferenţa de 

tratament se justifică numai în interesul copilului şi invocă faptul că „marja de apreciere" în 

materie revine statelor. Curtea reaminteşte faptul că această marjă variază în funcţie de 

circumstanţe, materii şi contexte; prezenţa sau absenţa unui numitor comun al sistemelor juridice ale 

statelor contractante poate fi pertinentă în această privinţă. 

Curtea ajunge la concluzia că pentru acest gen de probleme nu există un numitor comun. 

Autorităţile daneze au fost îndreptăţite să aprecieze că instituirea de termene numai pentru soţ se 

justifică prin scopuri legitime, adică garantarea securităţii juridice şi protejarea intereselor 
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 Vincent Berger, ed. cit., pp. 260-261. 
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copilului care. de regulă, se împletesc cu cele ale mamei. În baza considerentelor de mai sus,  Curtea 

decide că diferenţa de tratament nu este discriminatorie in sensul art. 14 din Convenţie.  

Din cele prezentate, rezultă că în soluţionarea unei cauze Curtea parcurge următorii paşi în 

procedură: 

- existenţa unei diferenţe de tratament în sensul art. 14 din Convenţie; 

- dacă există o justificare obiectivă şi rezonabilă a diferenţei de tratament în cauză. în afara 

criteriilor interzise; 

- dacă părţile se află în situaţii analoage; 

- legătura de proporţionalitate între scop şi mijloace. 

7. Aspecte din sesizările şi deciziile Curţii privind nediscri-  

     minarea pe criteriul opinie 

Vom reţine pentru studiul de faţă două cauze cu care a fost sesizată Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului. 

Într-una dintre cauze se invocă discriminarea pe criteriul opinii politice, iar în cealaltă 

discriminarea pe criteriul opinie. 

Prima cauză Irlanda contra Regatului Unit
1
 are ca obiect de sesizare: „Măsuri excepţionale şi 

tratamente aplicate deţinuţilor în Irlanda de Nord". Guvernul irlandez pretinde că Regatul Unit a 

încălcat în Irlanda de Nord art. 14 coroborat cu art. 5 din Convenţie. În esenţă, el afirmă că multe 

persoane care au fost private de libertate, în baza puterilor speciale, au suferit rele tratamente, iar 

modul în care acestea au fost aplicate constituie o discriminare fondată pe opinii politice, rezultând 

din faptul eă înainte de luna februarie 1973 puterile speciale nu au servit decât împotriva persoanelor 

din cadrul I.R.A. bănuite că se dedau la acte de terorism sau că posedă informaţii referitoare la 

acestea; după aceea, s-a recurs la aceste practici şi împotriva teroriştilor presupuşi „loialişti", dar 

într-o mai mică măsură. 

Curtea consideră că este sesizată să se pronunţe asupra existenţei practicilor şi nu asupra 

cazurilor individuale. 

Curtea constată că, înainte de 30 martie 1972, imensa majoritate a actelor de terorism 

proveneau de la I.R.A. care, datorită organizării sale mult mai structurate, constituia o ameninţare 

mult mai gravă decât teroriştii „loialişli”. După martie 1072, terorismul Joialist” a cunoscut o creştere 

spectaculoasă. 
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Curtea consideră puţin realist ca o situaţie în evoluţie constantă să lie scindată in faze bine 

delimitate, ba admite că autorităţile au ezitat asupra conduitei de urmat, au procedat prin tatonări şi au 

avut nevoie de un anumit timp pentru a încerca să se adapteze exigenţelor succesive ale crizei. In 

consecinţă. Curtea nu ar putea să afirme că exercitarea puterilor speciale. înainte de februarie 1073. 

numai împotriva I.R.A., ar constitui o discriminare: scopul urmărit până la această dată - eliminarea, 

cu prioritate, a organizaţiei celei mai redutabile - putea să treacă drept litigiu, iar mijloacele folosite 

nu apar ca fiind disproporţionate. Ţinând cont de ansamblul măsurilor luate împotriva celor două 

categorii de terorişti, ea constată că diferenţa de tratament iniţială nu a subzistat începând din 

februarie 1973. Curtea decide că nu s-a putut demonstra nicio discriminare fondată pe „opinie 

politică” contrară art. 14 combinat cu art. 5 din Convenţie. 

A doua cauză, Handyside c. Regatului Unit
1
, are ca obiect de sesizare „Sechestrarea şi confiscarea 

în Anglia a unei căiţi considerate obscenă şi sancţionarea editorului cu amendă".  

Petiţionarul susţine că autorităţile britanice au încălcat libertatea sa de exprimare (art. 10 din 

Convenţie) şi dreptul la respectarea bunurilor sale (art. 1 din Protocolul nr. 1). El afirmă, de asemenea, 

că Regatul Unit nu i-a asigurat exercitarea acestor drepturi fără discriminare fondată pe opiniile 

sale (art. 14 din Convenţie). 

Curtea cercetează mai întâi dacă măsurile care au adus atingere libertăţii de exprimare a 

petiţionarului îndeplinesc condiţiile exprese ale alin. (2) al art. 10. 

Măsurile sunt prevăzute de legile engleze din 1959 şi 1964 privind publicaţiile obscene, a căror 

aplicare petiţionarul o critică numai prin prisma Convenţiei şi nu a dreptului intern englez.  

Rezultă că măsurile aplicate au un scop legitim din punctul de vedere al Convenţiei. Dintre 

scopurile enumerate în art. 10. Curtea consideră că protecţia moralei este singura de care trebuie să 

se ţină seama şi constituie scopul legilor din 1959 şi 1964. Cărticica roşie se adresa mai ales 

copiilor şi adolescenţilor între 12 şi 18 ani, care puteau să interpreteze unele pasaje ca o încurajare la 

întreprinde acţiuni precare şi dăunătoare pentru ei, chiar să comită anumite infracţiuni. În 

consecinţă, judecătorii englezi erau îndreptăţiţi să creadă că lucrarea va avea repercusiuni nefaste 

asupra moralităţii multor tineri cititori. Jurisdicţia engleză a calificat anumite pasaje din carte ca 

fiind „subversive". Petiţionarul vede în această calificare confirmarea tezei sale conform căreia în 

spatele urmăririlor se ascundea un motiv politic. Curtea respinge argumentul, deoarece 

jurisdicţiile engleze nu au ţinut seama de acest aspect subversiv decât ca circumstanţă agravantă 

pentru tendinţa de depravare şi corupere. Ea admite deci că măsurile contestate aveau ca scop 

esenţial protejarea moralei tinerilor. 
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Art. 10 din Convenţie reglementează libertăţile de exprimare. Una dintre componentele acestei 

libertăţi este libertatea de opinie. Dintre limitele aduse acestei libertăţi, se reţine în cauză protejarea 

prin lege a moralei publice. 

Un alt aspect cercetat de Curte este acela dacă măsurile luate erau necesare într-o societate 

democratică. Curtea reţine că nu este posibil să se obţină din dreptul intern al statelor semnatare ale 

Convenţiei o definiţie europeană unică a moralei şi că art. 10 alin. (2) acordă statelor o marjă de 

apreciere pentru a hotărî ce este necesar pentru protecţia moralei. 

Unica restricţie în materie trebuie să fie proporţională cu scopul urmărit şi revine Curţii să 

determine dacă motivele invocate în motivarea restrângerii de către autorităţile naţionale sunt 

pertinente şi suficiente. 

În ceea ce priveşte invocarea art. 2 din protocolul nr. 1 privind dreptul la respectarea bunurilor 

petiţionarului. Curtea consideră că alin. (2) al art. 2 menţionat mai sus autorizează atât sechestrarea 

provizorie a micii cărţi roşii, precum şi confiscarea şi distrugerea ei ulterioare. Sechestrarea 

provizorie este conformă cu dreptul englez şi a fost aplicată invocându-se interesul general pentru 

protejarea moralei. 

Confiscarea şi distrugerea cârtii reprezintă măsuri care se aplică în baza unui principiu de drept 

comun publicaţiilor a căror folosire este considerată ca ilicită şi periculoasă pentru interesul general.    

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea respinge argumentele formulate de petiţionar 

potrivit cărora a fost supus unei diferenţe de tratament discriminatoriu pe criteriul opinie, contrară art. 

14 din Convenţie. 

8. Aspecte din sesizările şi deciziile Curţii privind 

     nediscriminarea pe criteriul avere 

Vom reţine pentru studiul de faţă două cauze cu care a fost sesizată Curtea şi pe care le 

considerăm relevante în legătură cu discriminarea pe criteriul avere. 

Prima cauză, Airey c. Irlandei,
1
 are ca obiect de sesizare „influenţa cheltuielilor de procedură 

asupra accesului la înalta Curte de Justiţie”. Petiţionara este cetăţeană irlandeză şi provine dintr-o 

familie de condiţie modestă. Aceasta precizează că încă din tinereţe a început să lucreze ca 

vânzătoare. S-a măritat şi din căsătorie au rezultat patru copii. În anul1972, soţul este declarat vinovat 

de violenţă împotriva soţiei sale, este sancţionat cu amendă şi părăseşte domiciliul conjugal în care nu 

mai revine niciodată. Cei patru copii rămân în întreţinerea sa. Divorţul, în sensul desfacerii căsătoriei, 

nu există în Irlanda, fiind interzis de Constituţie. Soţii pot fi dezlegaţi de îndatorirea de a coabita 

împreună fie printr-un act de separare încheiat între ei. fie printr-o decizie judecătorească
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de separare de corp pe care poate să o pronunţe numai înalta Curte de Justiţie. Soţul nefiind niciodată 

de acord să semneze actul de separare, petiţionara a consultat mai mulţi avocaţi, dar nu a găsit 

nieiunul care să accepte să o reprezinte. Irlanda nu cunoaşte asistenţa judiciară pentru acţiunile civile 

de separare de corp şi aceasta nu avea suficiente resurse financiare pentru a-şi angaja un avocat şi să 

suporte cheltuielile cu procedura judiciară. Petiţionara invocă încălcarea art. 6 alin. (1) privind 

dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei sale, combinat cu art. 14, pretinzându-se victimă a 

unei discriminări bazate pe avere. 

Guvernul irlandez susţine că în aplicarea art. 26 din Convenţie. Curtea ar fi trebuit să declare 

inadmisibilă cererea, atât pentru netemeinicia sa vădită, cât şi pentru neepuizarea tuturor căilor de recurs 

interne. În esenţă, Curtea apreciază că art. 6 alin. (1) cuprinde dreptul petiţionarei de a avea acces la 

Curtea înaltă de Justiţie pentru a cere o separare de corp pe cale judiciară. 

Curtea consideră că împrejurarea privind lipsa de acces la justiţie de care se plânge petenta şi 

care ar decurge numai din situaţia personală a acesteia - şi nu dintr-o iniţiativă a autorităţilor - nu este 

hotărâtoare. Un obstacol de fapt poate să încalce prevederile Convenţiei în aceeaşi măsură ca un 

obstacol juridic şi anumite obligaţii rezultând din Convenţie cer uneori măsuri pozitive din partea 

statului. Deşi Convenţia nu conţine nicio clauză privind asistenţa judiciară în materie civilă, art. 6 

alin. (1) poate uneori să oblige statul să recurgă la asistenţa unui membru al baroului când aceasta se 

dovedeşte indispensabilă. Instituirea unui sistem de asistenţă judiciară constituie un mijloc de a 

garanta acest acces, dar există şi altele, ca de exemplu simplificarea procedurii, şi art. 6 alin. (1) lasă 

statului alegerea mijlocului de utilizat. 

Faţă de considerentele de mai sus, Curtea decide că petiţionara nu a beneficiat de un drept 

efectiv de acces la înalta Curte de Justiţie şi prin aceasta s-a încălcat art. 6 alin. (1). De asemenea. 

Curtea a considerat inutilă cercetarea coroborării acestuia cu art. 14. 

În urma acestei decizii, Irlanda a luat măsura instituirii unui regim de asistenţă şi consultanţă în 

materie civilă, prin înfiinţarea Consiliului de asistenţă judiciară, ca organ independent. 

Din decizia Curţii, nu rezultă că asistenţa judiciară gratuită trebuie să fie asigurată în orice 

contestaţie privind un drept cu caracter civil. 

A doua cauză, James şi autorii c. Regatului Unit
1
, are ca obiect de sesizare „Abilitarea 

locatarilor, în Anglia şi în Ţara Galilor, de a-şi răscumpăra locuinţa în anumite condiţii. Petiţionarii 

sunt administratori fiduciari, acţionând conform testamentului celui de-al doilea duce de 

Westminster. Ei au fost deposedaţi de numeroase proprietăţi închiriate pentru o lungă perioadă de 

timp, întrucât chiriaşii şi-au exercitat dreptul de cumpărare pe care îl acordă legea din 1967 privind 

reforma emfiteozei. Aceştia susţin că cesiunea obligatorie a 10 dintre imobilele lor a dus, prin ea 

însăşi sau din cauza preţului plătit, la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1. În afară de aceasta, 
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condiţiile de transferare a proprietăţii comportă o discriminare bazată pe „avere" şi deci contrare 

art. 14 din Convenţie. Discriminarea invocată are în vedere două aspecte: măsura de redistribuire 

cuprinde numai o categorie restrânsă de imobile şi proprietarul s-ar vedea cu atât mai mult deza-

vantajat, cu cât proprietatea sa are valoare mai mică. Legea invocată, cu modificările ulterioare, 

conferă chiriaşului care rămâne într-o casă în baza unui contract de emfiteoză dreptul de a obţine 

cesiunea obligatorie a proprietăţii la un preţ şi în condiţii stabilite. 

Curtea constată existenţa unei diferenţe de tratament în cadrul legii menţionate şi îşi propune 

să cerceteze dacă această diferenţă de tratament privind cele două baze de calcul este discriminatorie 

în sensul art. 14 sau aceste diferenţe de tratament se bazează pe o justificare obiectivă şi 

rezonabilă. Potrivit primei baze de calcul care se aplică proprietăţilor modeste, locatarul plăteşte 

aproximativ valoarea terenului, dar nimic pentru construcţie. Cea de a doua bază de calcul se aplică 

proprietăţilor de valoare mare. iar locatarul plăteşte un preţ apropiat de valoarea de piaţă a terenului şi 

a casei. 

Curtea reţine următoarele considerente: 

- o privare de proprietate, făcută în cadrul unei politici de ordin social sau economic, în 

anumite circumstanţe poate să răspundă unei „utilităţi publice", chiar în situaţia în care colectivitatea. 

în ansamblul ei, nu utilizează sau nu are folosinţa acelui bun. Scopul legislaţiei încriminate, privind 

eliminarea a ceea ce se percepe ca o nedreptate socială in materie de locuinţă, este, în principiu, 

legitim, pentru motive de utilitate publică; 

-  în ceea ce priveşte mijloacele folosite, în baza art. 1 din Protocolul nr. 1, o măsură privativă 

de proprietate trebuie să păstreze un echilibru just între exigenţele interesului general al 

comunităţii şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale individului. 

Restricţia de aplicabilitate a legislaţiei la imobilele cu o valoare impozabilă inferioară unui 

anumit nivel nu poate să fie respinsă ca nerezonabilă. 

În decizia sa, Curtea consideră că diferenţele de tratament invocate nu sunt discriminatorii, 

ci se bazează pe o justificare obiectivă şi rezonabilă. 

 

9. Aspecte din sesizările ţi deciziile Curţii privind nediscriminarea pe criteriul origine     

    socială 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată eu numai două cereri care au ca obiect 

discriminarea pe criteriul origine socială. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a definit noţiunea de origine socială, deşi în cauza 

Olsson c. Suediei
1
 a fost invocată discriminarea pe criteriul origine socială. 

 În cererea sus menţionată, petiţionarul denunţă luarea în îngrijire şi plasarea ulterioară a 
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copiilor lor la servicii de protecţie a copiilor, prin decizie administrativă a Consiliului social din 

districtul Gotebord, pe baza unui raport întocmit de serviciile sociale, care ajung la concluzia că 

dezvoltarea copiilor este ameninţată pentru că trăiesc într-un mediu necorespunzător, precum şi din 

cauza incapacităţii părinţilor de a le asigura îngrijirile, educaţia şi supravegherea de care au nevoie.  

Soţii susţin că prin decizia de mai sus li s-a încălcat dreptul la respectarea vieţii private şi de 

familie prevăzut şi garantat de art. 8 din Convenţie, iar atingerile aduse dreptului menţionat se 

bazează pe originea lor socială care ar fi discriminatorie, conform art. 14 din Convenţie. 

Curtea consideră că măsurile atacate se traduc în ingerinţe în acest drept, cu toate că urmăreau 

scopul legitim de a proteja sănătatea sau morala, drepturile şi libertăţile celorlalţi, în speţă ale 

copiilor. 

Examinând luarea în îngrijire a copiilor de către autoritatea publică şi refuzurile de a o 

suspenda. Curtea reţine că petiţionarii au putut juca, în procesul decizional, un rol destul de mare 

pentru a le acorda protecţia cerută de interesele lor. 

Deciziile în cauză se bazau pe rapoarte ale serviciilor sociale care, la rândul lor, se sprijineau pe 

declaraţiile unor persoane foarte bine informate asupra situaţiei. Mai mult, ele fuseseră confirmate de 

către tribunalele care au putut să-şi formeze propria lor opinie. 

În ceea ce priveşte măsurile luate pentru aplicarea deciziei administrative privind separarea 

copiilor de părinţii lor şi restricţiile impuse vizitelor acestora, ele nu se bazau pe motive suficiente de 

natură să le justifice, proporţionale cu scopul legitim. Rezultă că ele nu erau necesare intr-o societate 

democratică. 

Ţinând seama de considerentele de mai sus, Curtea decide că modul cum s-a aplicat decizia de 

luare în îngrijire a copiilor a încălcat art. 8. Curtea nu a examinat şi capătul de cerere privind 

discriminarea pe criteriul „origine socială" a soţilor, considerând că acesta nu a avut nicio relevanţă 

obiectivă şi rezonabilă în aplicarea deciziei. 

Se constată că, deşi în cererea de sesizare a fost invocată practica discriminatorie pc 

criteriul origine socială. Curtea nu reţine această discriminare în contextul situaţiei obiective în care 

se găsesc petiţionarii. 



 

 

Secţiunea a IV-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României privind 

nediscriminarea 

Din analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României rezultă, aşa cum se menţionează şi 

în literatura juridică de specialitate, că aceasta „a cunoscut o anumită evoluţie a noţiunii de 

discriminare: plecând de la discriminările interzise în mod expres, ea le-a lărgit sfera cu 

discriminările considerate arbitrare".
1
 

Discriminările interzise în mod expres îşi au izvorul de drept in conţinutul art. 4 alin. (2) din 

Constituţie. 

În cuprinsul studiului, aceste discriminări interzise în mod expres le-am denumit criterii de 

nediscriminare. Faţă de aceste considerente se impune examinarea jurisprudenţei Curţii Constitu-

ţionale privind nediscriminarea sub două aspecte: a) aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

având la bază criteriile de nediscriminare şi b) aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind 

interzicerea discriminărilor arbitrare. 

 

§1. Aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale având la bază criteriile 

de nediseriminare 

1. Nediscriminarea pe criteriul „ naţionalitate ” 

Din analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale rezultă că aceasta a fost sesizată cu o singură 

cauză având ca obiect de sesizare discriminarea pe criteriul „naţionalitate”.
2
 

În sesizarea formulată de un grup de senatori şi un grup de deputaţi se arată, în esenţă, că 

precizarea „dacă nu au luptat împotriva armatei române” de la art. 2 lit. b) din Legea nr. 44/1994, 

este neconstituţională deoarece contravine art. 4 alin. (1) şi (2) din Constituţie. 

Autorii sesizării susţin că excluderea de la beneficiul legii a locuitorilor încorporaţi sau 

mobilizaţi obligatoriu în armata maghiară din provinciile româneşti vremelnic ocupate în perioada 

1940-1945, „dacă au luptat împotriva armatei române”, este discriminatorie, ţinând seama că faţă 

de etnicii germani încadraţi în armata germană, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, această 

condiţie nu a fost prevăzută. 

În cauză, Curtea Constituţională, constată că „persoanele la care se referă sesizarea au fost

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p.29. 

2
 Decizia nr. 47/1994 cu privire la constituţionalitatea unor prevederi din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 139 din 2 iulie 1994. 
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încorporate sau mobilizate obligatoriu în armata maghiară. întrucât locuiau pe un teritoriu 

vremelnic ocupat în baza dictatului de la Viena din 1940".
1
 

Exceptarea persoanelor respective constituie o discriminare, întrucât nimănui nu i se poate 

imputa neîndeplinirea unei obligaţii imposibil de executat. Pe de altă parte, între persoanele în 

legătură cu care se consideră, potrivit legii, că au îndeplinit obligaţii militare, orice excludere este o 

discriminare. 

În continuare, Curtea reţine că „la aceeaşi concluzie conduc şi prevederile art. 3 pct. 3 din 

Tratatul de pace încheiat de România cu puterile aliate şi asociate, potrivit cărora statul nostru se 

obligă ca legile în vigoare să nu stabilească sau să nu implice în conţinutul sau în aplicarea lor vreo 

deosebire de natură discriminatorie între persoanele de cetăţenie română”.
2
 În concluzia tezei 

se statuează că această obligaţie corespunde principiului constituţional prevăzut de art. 4 alin. (2) din 

Constituţie. 

În final, Curtea decide că precizarea „dacă nu au luptat împotriva armatei române de la art. 

2 lit. b) din Legea nr. 44/1994 este neconstituţională, dar nu prin încălcarea art. 4 alin. (2), ci prin 

introducerea unei deosebiri de natură discriminatorie între persoanele de cetăţenie română, interzisă 

de art. 16 alin. (1) din Constituţie. 

2. Nediscriminarenpe criteriul„limbă maternă" 

Din examinarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale rezultă că aceasta a fost sesizată cu o 

singură speţă privind discriminarea pe criteriul limbii materne. 

Curtea Constituţională a fost sesizată de un grup de senatori în legătură cu 

neconstituţionalitatea prevederilor art. 54 alin. (3) al Legii nr. 69/1991, aşa cum au fost modificate 

prin art. 1 punctul 65 al Legii nr. 24/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/1991 a 

administraţiei publice locale, care instituie obligaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care formulează o cerere în limba maternă de a o însoţi de o traducere în limba română. Aceasta ar 

reprezenta „o restricţie vădit neconstituţională". 

Senatorii mai susţin că posibilitatea acestor cetăţeni de a formula cereri în limba maternă este 

considerată ca fiind în concordanţă cu dreptul la identitate, consacrat prin art. 6 alin. (1) din 

Constituţie. 

Curtea Constituţională, prin decizia nr. 40/11 din aprilie 1996
3
, reţine că ataşarea la cerere a 

unei traduceri în limba română nu este, însă, contrară dreptului la păstrarea, la dezvoltarea şi 

la exprimarea identităţii lingvistice, dimpotrivă, previne o posibilă discriminare în defavoarea 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a căror cerere formulată în faţa unei autorităţi ce nu 

                                            
1
 Considerentul nr. 1. al deciziei nr. 47/1994. 

2
 Considerentul nr. 2. al deciziei nr. 47/1994. 

3
 decizia nr. 40/1996 privind neconstituţionalitatea unor prevederi din Legea nr. 24/1996 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 69/1991 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie 1996. 
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cunoaşte limba lor maternă ar fi inevitabil soluţionată într-un termen mai lung şi în condiţii 

dezavantajoase faţă de ceilalţi cetăţeni. Accesul egal al cetăţenilor, fără nicio discriminare, la toate 

autorităţile publice, este un principiu constituţional consacrat de art. 16 alin. (1). Din analiza 

prevederii respective rezultă că această soluţie este în concordanţă cu principiul egalităţii cetăţenilor 

în faţa autorităţii publice şi cu prevederile art. 13 din Constituţie, potrivit cărora limba oficială este 

limba română. Obligaţia traducerii cererii în limba română asigură autorităţilor publice posibilitatea 

rezolvării petiţiilor ce le sunt adresate potrivit art. 47 din Constituţie şi corespunde imperativelor art. 

48 alin. (1) din Constituţie, întrucât nesoluţionarea în termen legal a unei cereri constituie o 

vătămare adusă persoanei într-un drept al său de către o autoritate publică. În baza celor de mai sus 

Curtea decide că prevederile art. 1 punctul 65 referitor la art. 54 alin. (13) sunt constituţionale. 

3. Nediscrimiharea pe criteriul sex 

Curtea Constituţională a fost sesizată cu o singură excepţie de neconstituţionalitate în care se 

invocă discriminarea pe criteriul sex. În susţinerea excepţiei se arată că art. 8 alin. ( 1 )
1
 din Legea 

nr. 3/1677 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, este contrar art. 16 din 

Constituţie, întrucât stabileşte limite diferite de muncă şi de vârstă pentru pensionarea 

bărbaţilor şi femeilor, iar norma juridică fiind imperativă nu dispozitivă, textul de lege nu poate fi 

privit ca o măsură de protecţie specială a femeii. Datorită caracterului imperativ al normei, la 

împlinirea vârstei prevăzute de lege, mai mică decât în cazul bărbaţilor, femeia poate fi pensionată din 

oficiu, ceea ce reprezintă o discriminare, o atingere adusă dreptului la muncă şi o vătămare a dreptului 

la un nivel de trai decent. Chiar dacă excepţia nu precizează felul discriminării, se susţine că art. 8 

alin. (1) ar institui o discriminare bazată pe sex, aşa cum este şi opinia Curţii în calificarea 

discriminării. Pe baza motivelor invocate în excepţie, Curtea constată existenţa unei diferenţe de 

tratament între bărbaţi şi femei, urmând să se pronunţe dacă este şi discriminatorie. 

Problema pe care o pune în discuţie Curtea este aprecierea situaţiei reglementate de art. 8 alin. 

(I) din Legea nr. 3/1977, dacă diferenţa de tratament invocată se încadrează în dispoziţiile art. 4 

alin. (2) din Constituţie, adică este bazată în exclusivitate pe sex şi, în consecinţă, este interzisă, sau 

diferenţa de tratament nu este discriminatorie în sensul art. 16 alin. (2) din Constituţie, care conţine o 

listă nelimitativă de situaţii. Curtea cercetează în continuare dacă bărbaţii şi femeile despre care face 

vorbire art. 8 alin. (1) din legea mai sus menţionată se găsesc sau nu în situaţii analoage sau cazuri 

egale. În general, apreciază Curtea, „există o încălcare a principiului egalităţii şi nediscriminării 

atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale tară să existe o motivare 

obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi

                                            
1
 Art. 8 alin. (1) din l egea nr. 3/1997 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială. Publicată în Buletinul Oficial nr. 82/1997. 

„Personalul muncitor care are o vechime de muncă de minimum 30 de ani bărbaţii şi 25 de ani femeile are dreptul la pensie pentru muncă depusă şi 

limită de vârstă la împlinirea vârstei de 62 de ani bărbaţii şi 57 de ani femeile." 
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mijloacele folosite".
1
 

Curtea motivează că femeile şi bărbaţii la care se referă art. 8 alin.1) se găsesc în situaţii diferite 

din cauza condiţiilor generale socio- profesionale dintre femeie şi bărbat, nu numai în sensul 

formal-juridic al termenului, ci şi în sens real. Curtea constată că majoritatea statelor au consacrat 

vârste diferite de pensionare, deşi principiul egalităţii sexelor este general admis.  

În ţara noastră aceste realităţi socio-profesionale sunt incontestabile, aşa încât stabilirea unei 

vârste unice de pensionare, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, ar avea semnificaţia instituirii 

unui tratament egal pentru situaţii diferite. De altfel, legislaţia mai prevede diferenţe de tratament 

între bărbaţi şi femei şi în alte situaţii, cum ar fi, spre exemplu, în legătură cu serviciul militar şi în 

ceea ce priveşte măsurile de protecţie privind concedii de maternitate, concedii postnatale, concedii 

pentru îngrijirea copilului bolnav, interdicţiile cu scop de protecţie de a lucra în anumite condiţii etc. 

Având în vedere că art. 16 alin. (1) din Constituţie protejează împotriva discriminărilor exercitarea şi 

folosinţa drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi. Curtea a cercetat dacă 

diferenţele de tratament dintre femei şi bărbaţi cuprinse în art. 8 alin. (1) din legea de mai sus, sunt 

discriminatorii în raport cu exercitarea dreptului la muncă prevăzut de art. 38 alin. (1) şi cu 

folosinţa dreptului la un nivel de trai decent prevăzut de art. 43 din Constituţie.  

În legătură cu aceste capete invocate în cererea de sesizare. Curtea reţine, în esenţă, că: 

- pensionarea la o vârstă mai mică a femeilor nu afectează dreptul lor la muncă, prevăzut 

de art. 38 alin. (1) din Constituţie, din moment ce, după pensionare, potrivit Legii nr. 2/1991 se poate 

cumula pensia cu salariul; 

- nu sunt încălcate nici prevederile art. 43 din Constituţie privind dreptul la un nivel de trai 

decent, cât timp pensia se stabileşte, în principal, în funcţie de salariu şi vechimea în muncă, iar 

pensionarul are posibilitatea de a cumula pensia cu salariul. Pe de altă parte, în condiţiile economiei 

de piaţă, nivelul de trai decent nu poate fi decât rezultatul efortului propriu. 

4. Nediscriminarea pe criteriul avere 

Curtea Constituţională a fost sesizată cu o singură cauză având ca obiect discriminarea pe 

criteriul avere. 

Prin excepţia de neconstituţionalitate ridicată în faţa Tribunalului Municipiului Bucureşti, 

dispoziţiile art. 81 alin. (4) din Codul Penal sunt considerate neconstituţionale, deoarece 

condiţionează accesul la măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei de plata inte-

grală a despăgubirilor care urmează să fie stabilite tocmai prin hotărârea de suspendare. Pe de altă 

parte, condiţionarea acordării suspendării exceptării pedepsei de plata integrală a despăgubirilor până 

la pronunţarea hotărârii înseamnă obligarea inculpatului la recunoaşterea culpei penale care 

                                            
1
 Considerentul nr. 6 al deciziei nr. 107/1995 referitoare la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1997 

privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Partea 1 nr. 85 din 26 aprilie 1996. 



 

 

constituie temeiul răspunderii civile, iar nerecunoaşterea culpei, prin plata despăgubirilor civile, îl 

înlătură automat de la beneficiul acestei măsuri. Deşi petiţionarul susţine că textul artiolului în 

discuţie vine în contradicţie cu dispoziţiile art. 24 din Constituţie privind dreptul la apărare. Curtea 

este de altă părere, în sensul că se „creează un regim de discriminare între cetăţeni şi vine în 

contradicţie cu prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 16 din legea fundamentală”.
1
 

Accesul inculpatului la unele măsuri de politică penală neprivative de libertate, la care el este 

îndreptăţit din punctul de vedere al politicii penale şi al dreptului penal, nu-i poate fi interzis pe 

criterii străine justiţiei penale, cum ar fi acoperirea integrală a prejudiciului. 

Inculpatul care nu are posibilitatea obiectivă de acoperire a prejudiciului înaintea pronunţării 

hotărârii de condamnare nu poate avea acces la condamnarea cu suspendarea executării pedepsei. 

În final, Curtea observă că „această reglementare determină o discriminare pe criteriul 

averii"
2
 contrară prevederilor art. 4 alin. (2) din Constituţie, constatând astfel neconstituţionalitatea 

dispoziţiilor art. 88 alin. (4) din Codul Penal. Pentru celelalte criterii de nediscriminare din cuprinsul 

art. 4 alin. (2) din Constituţie, Curtea nu a fost sesizată cu nicio cauză. 

       §2. Aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

                     privind interzicerea discriminărilor arbitrare 

Aşa cum se menţionează şi în literatura juridică de specialitate, „în dreptul comparat, 

principiul egalităţii în varianta sa modernă este mai degrabă interpretat ca o interdicţie 

generală a arbitrariului impusă în egală măsură atât legiuitorului, cât şi administraţiei".
3
 

Judecătorul constituţional român şi-a însuşit această concepţie din dreptul comparat, dar 

interpretând discriminarea nu ca pe opusul egalităţii în sensul strict, aşa cum ar putea rezulta la 

prima vedere din textul constituţional al art. 16 alin. ( 1 ) ,  care interzice privilegiile şi discriminările. 

Dar textul ari. 16 alin. (1) trebuie interpretat sistematic în corelaţie cu dispoziţiile art. 4 alin. (2) din 

Constituţie, care stabileşte criteriile de nediscriminare. În raport cu aceste criterii textul legii 

fundamentale stabileşte o obligaţie constituţională pentru legiuitor de a nu proceda la compararea 

situaţiilor în sensul dacă acestea sunt analoage sau diferite şi în mod corespunzător să stabilească 

reguli asemănătoare sau diferite, ci să trateze în mod identic aceste situaţii. În raport cu aceste criterii 

se poate afirma că discriminarea este opusul egalităţii. Dar în raport cu alte criterii, legiuitorul este 

liber să compare situaţiile şi dacă acestea sunt analoage sau diferite, poate stabili reguli asemănătoare 

sau diferite. Aceasta conduce la relativizarea raporturilor dintre discriminare şi egalitate. Alte 

criterii analoage de discriminare au fost stabilite chiar de judecătorul constituţional. În acest sens, 

trebuie identificată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale nedis- eriminarea pe criteriul „excluderii 

                                            
1
 Considerentul nr. 2 al deciziei nr. 463/1997 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. 4  din Codul penal. 

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 53 din 6 februarie 1998. 
2
 Considerentul nr. 2. partea finală, al deciziei nr. 463/1997. 

3 Simina Elena Tănăscscu, Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p.31. 



 

 

unei categorii sau a unui grup de persoane de la anumite raporturi juridice stabilite de lege". 

Într-un număr de decizii, Curtea Constituţională a statuat existenţa discriminării pe criteriul 

„excluderii". Într-o primă decizie, Curtea precizează: „faptul că prin lege se stabileşte o anumită 

ordine de preferinţă nu reprezintă o discriminare. O discriminare ar presupune excluderea totală a 

unei anumite categorii de persoane de la dreptul de a adopta, pentru motivul că ei sunt cetăţeni 

străini sau cetăţeni români domiciliaţi în străinătate".
1
 

Mergând pe acelaşi raţionament, într-o altă cauză Curtea Constituţională observă că „aşa cum 

rezultă din dispoziţiile legale în materie, profilul pregătirii celor specializaţi în cele două secţii ale 

facultăţii de drept este acelaşi. De aceea, vocaţia lor pentru exercitarea profesiei de avocat nu poate fi 

diferită. Ca atare, excluderea absolvenţilor specializaţi în drept economic şi administrativ de la 

statutul de avocat, deşi au o pregătire juridică universitară, constituie o discriminare”.
2
 

Într-o cauză asemănătoare, Curtea precizează că „s-ar crea o discriminare şi între 

absolvenţii specializării „Drept economic şi administrativ" deoarece, chiar potrivit noii 

reglementări, unii ar putea să ocupe funcţia de notar, şi anume cei prevăzuţi la art. 16 lit. g), şi alţii nu, 

chiar din aceeaşi promoţie, când ei sunt absolvenţi ai uneia şi aceleiaşi specializări, în baza unuia şi a 

aceluiaşi plan de învăţământ, ceea ce evident că nu poate fi acceptat”.
3
 

În alte cauze, judecătorul constituţional conturează o definire a noţiunii de discriminare, 

pentru speţa concretă cu care a fost sesizat. Într-una dintre cauze, Curtea decide că „reprezintă o 

discriminare în defavoarea pensionarului pentru limită de vârstă incompatibilitatea de a fi avocat, 

precum şi obligaţia avocatului pensionar de a cere suspendarea plăţii pensiei”.
4
  

În altă speţă, Curtea consideră „discriminatorie prevederea legală care introduce un spor de 

impozit de 30% numai pentru o anumită categorie de funcţionari, deoarece o fiscalitate care se 

îndepărtează de la regulile general admise cât priveşte baza şi cotele impozabile, categoriile de 

venituri etc., devine o fiscalitate discriminatorie dacă introduce criterii care afectează egalitatea 

în drepturi a cetăţenilor”.
5
 

                                            
1
 Considerentul nr. 15 al deciziei nr. 62/1993, referitoare laexceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 și 4 din Legea nr. 11/1990 

privind încuviințarea adopției. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I , nr. 49/1993. 
2
 Considerentul nr. 1 al deciziei nr. 45/1995, cu privire la constituționalitatea unor prevederi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 90 din 12 mai 1995. 
3
 Considerentul nr. 10 al deciziei nr. 44/1995 cu privire la constituţionalitatea art. 16 lit. b) şi g) din Legea nr. 36/1995 - Legea notarilor publici 

şi a activităţii notariale Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 92 din 16 mai 1995. 
4
 Considerentul nr. 5 al deciziei nr. 45/1995. În continuare Curtea mai precizează: „Prevederile în discuţie nu ţin seama de faptul  că pensia se 

primeşte pentru munca depusă anterior, astfel încât nu poate impieta asupra continuării muncii şi în profesia de avocat, atâta timp cât libertatea muncii, 

cât şi dreptul la pensie au fost instituite ca drepturi fundamentale.”  
5
 Considerentul nr. 12 al deciziei nr. 6/1993. cu privire la constituţionalitatea Legii de modificare a Legii nr. 58/1992 cu privire la corelarea 

salariilor prevăzute în Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome. 

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 61/1993. 
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Mergând pe acelaşi raţionament, Curtea precizează că este o discriminare „exceptarea, 

pentru parlamentari, de la impozitare a unei părţi din veniturile obţinute, în considerarea 

îndeplinirii obligaţiei mandatului de autoritate pe care îl deţin, deoarece aceasta conduce la o 

categorie de favorizaţi sub aspectul fiscalităţii, situaţie ce nu se poate justifica prin statutul de 

parlamentar”.
1
 

Mergând în continuare pe calea interzicerii discriminărilor arbitrare. Curtea Constituţională a 

început controlul „situaţiilor asemănătoare”. Aşa cum se menţionează în literatura juridică de 

specialitate, în interiorul categoriilor fixate de către lege, legiuitorul nu poate să creeze 

discriminări. între categorii însă diferenţele sunt posibile, sau chiar necesare".
2
   

  

                                            
1
 Considerentul nr. 9 al deciziei nr. 19/1995 cu privire la constituţionalitatea Legii pentru interpretarea ari. 21 alin. (1) şi alin. (2) din legea nr. 

53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului 

României, republicată. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 39 din 23 februarie 1995. 
2
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p.34. 
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Titlul II 

Aspecte particulare ale egalităţii 

în drepturi şi nediscriminării în celelalte 

ramuri ale dreptului 

Teoria generală a dreptului stabileşte că principiile de drept „au atât un rol constructiv, cât şi 

un rol valorizator pentru sistemul de drept în sensul că ele cuprind cerinţele obiective ale 

societăţii, cerinţe cu manifestări specifice în procesul de construire a dreptului şi în procesul de 

realizare a sa".
1
 Egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea ca principii generale ale 

dreptului au un rol valorizator pentru întreg sistemul de drept. Supremaţia Constituţiei garantează 

acestor principii supremaţia lor în raport cu celelalte norme juridice din celelalte ramuri ale 

dreptului producând consecinţe cu caracter constituţional în aceste ramuri de drept. Unii autori 

susţin chiar că „principiul constituţional al egalităţii nu numai că influenţează conţinutul 

celorlalte drepturi fundamentale recunoscute de către textul constituţional, dar se concretizează în 

final chiar prin constituţionalizarea ansamblului dreptului românesc".
2
 Consacrarea în textul 

art. 16 alin. (1) din Constituţie a principiului egalităţii în drepturi şi al nediscriminării îi conferă 

acestuia forţă juridică supremă şi drept consecinţă îi lărgeşte domeniul de aplicare în toate ramurile 

dreptului. Pe de altă parte „unele norme constituţionale  reglementează relaţii specifice şi altor ramuri 

de drept (raporturi cu dublă natură juridică), iar constituţia este în acelaşi timp şi izvor al dreptului, 

dar şi izvorul principal al celorlalte ramuri de drept”.
3 

Trebuie menţionat că în toate cursurile şi 

tratatele care studiază celelalte ramuri ale dreptului, în secţiunea consacrată izvoarelor de drept ale 

ramurii respective, pe primul loc este citată Constituţia României. 

De asemenea, atunci când se procedează la o clasificare a normelor dreptului constituţional, 

acestea pot fi norme cu aplicaţie mijlocită şi norme cu aplicaţie nemijlocită. În categoria normelor 

cu aplicaţie directă sau nemijlocită, sunt cuprinse normele care reglementează direct sau nemijlocit 

relaţiile sociale. Ca exemplu este dată „norma cuprinsă în Constituţie privind egalitatea în 

drepturi a cetăţenilor".
4
 

Normele cu aplicaţie mijlocită sunt acele norme constituţionale care dau reglementări de 

principiu şi care pentru a fi puse în aplicare sunt urmate, într-un anumit domeniu specific, de 

reglementări prin alte ramuri ale dreptului. 

Art. 51 din Constituţie stabileşte că „respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este 

                                            
1
 Nicolae Popa. Teoria generală a dreptului, ed. cit., p. 109. 

2
 Simina Elena Tânăsescu, Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 161. Autoarea continuă: „ca şi în dreptul comparat, în dreptul 

românesc constituţionalizarea ramurilor dreptului este un fenomen general, ce se prezintă sub forma unui proces de lungă durată, debutat o dată cu 

adoptarea noii constituţii şi care se continuă sub controlul jurisdicţiei constituţionale special creată de chiar aceasta."  
3
 loan Muraru. Drept constituţional  și instituţii politice, ed. cit., p. 33. 

4
 Ibidem, p. 33. 



 

 

obligatorie”. 

O consecinţă juridică a supremaţiei Constituţiei o reprezintă conformitatea întregului drept cu 

legea fundamentală. Prin conţinutul şi poziţia sa supraordonată în sistemul de drept. Constituţia 

comandă întregul drept, stabilind principiile fundamentale pentru acesta. Celelalte ramuri ale 

dreptului „dezvoltă aceste dispoziţii de principiu, dar normele lor trebuie să fie în perfectă 

concordanţă cu litera şi spiritul Constituţiei".
1
 Orice neconcordanţă este considerată o încălcare a 

constituţiei, ea ducând la nulitatea dispoziţiilor legale în cauză. Constatarea acestor neconcordanţe se 

face prin controlul de constituţionalitate. Legea nr. 47/1992, legea organică privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale, prevede în art. 2 alin. (2) că „sunt neconstituţionale prevederile 

legilor, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului care încalcă dispoziţiile sau 

principiile Constituţiei". 

Deciziile Curţii Constituţionale, în afara obligativităţii lor stabilite de art. 145 alin. (2) din 

Constituţie, mai au un „efect general, de importanţă deosebită pentru dezvoltarea sistemului juridic în 

ansamblul său, constituţionaiizarea ramurilor de drept”.
2
 

Mai mult, într-una dintre decizii, Curtea promovează concepţia conform căreia Constituţia 

este direct aplicabilă şi constituantul, atunci când a înţeles că anumite norme constituţionale să fie 

aplicate în condiţiile legii, a făcut-o în mod expres”.
3
 

Principiul constituţional al egalităţii in drepturi fie in varianta aplicării directe, fie în varianta 

aplicării indirecte sau mijlocite, contribuie la modernizarea tuturor ramurilor de drept, având drept 

consecinţă eliminarea discriminărilor din cadrul raporturilor juridice specifice acestor ramuri. 

Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi şi nediscriminării vor ti studiate atât în domeniul 

dreptului public, cât şi în domeniul dreptului privat.  

                                            
1
 Ibidem, p. 74. 

2
 loan Muraru, Mihai Constantinescu. Curtea Constituţională a României. Editura Albatros, Bucureşti. 1907 pp. 163-164: „Referindu-se în 

continuare la conţinutul anumitor principii, concepte şi reguli specifice diferitelor ramuri de drept, consacrate prin deciziile pronunţate, menţionează că 

acestea prin efectul deducerii lor din norma constituţională, capătă valoare constituţională." 
3
 Considerentul nr. 1 al deciziei nr. 26/1995 privind recursul declarat împotriva deciziei nr. 1/1995 referitoare la neconstituţionalitalea art. 45 

alin. (1) din Codul de procedură civilă, în continuare Curtea mai reţine: „Chiar controlul constitu ţionalităţii legii, exercitai de Curtea Constituţională, 

reprezintă una dintre consecinţele caracterului direct aplicabil al Constituţiei." Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 66 din 11 aprilie 1995. 



 

 

C a p i t o l u l  I  

ASPECTE PARTICULARE ALE EGALITĂŢII 

ÎN DREPTURI ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 

Secţiunea I 

Principiul egalităţii în drepturi 

şi al nediscriminării se aplică tuturor raporturilor 

juridice de drept administrativ, atunci când 

subiecte ale acestor raporturi sunt cetăţenii 

Raporturile juridice de drept administrativ formează o categorie distinctă de raporturi juridice. 

Din multitudinea de relaţii sociale stabilite în societate, numai relaţiile sociale reglementate de o 

normă juridică de drept administrativ formează categoria raporturilor de drept administrativ.  

Romulus Ionescu defineşte raporturile de drept administrativ ca „acele raporturi juridice 

care se nasc prin reglementarea de către normele juridice, direct sau indirect, adică prin faptă 

juridică săvârşită în executarea acestora a raporturilor sociale care formează obiectul 

administraţiei de stat realizate de către organele administrative ale statului”.
1
 

Un alt autor defineşte raporturile de drept administrativ ca fiind: „relaţiile sociale care au fost 

reglementate, direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte juridice, de către normele 

dreptului administrativ.
2
 

A. Negoiţă defineşte raporturile de drept administrativ ca „acele relaţii sociale ce se formează 

în legătură cu organizarea şi exercitarea competenţei organelor administraţiei publice, relaţii 

sociale ce sunt supuse reglementării normelor dreptului administrativ".
3
 

Pentru înţelegerea noţiunii de raport juridic de drept administrativ se impune definirea 

noţiunilor de administraţie publică şi a noţiunii de drept administrativ. 

Administraţia publică poate fi definită „ca ansamblul activităţilor preşedintelui României, 

Guvernului, autorităţilor administrative autonome centrale, autorităţilor administrative autonome 

locale şi, după caz, a structurilor subordonate acestora prin care, în regim de putere publică, se aduc 

la îndeplinire legile sau, în limitele legii, se prestează servicii publice".
4
 

Administraţia publică mai este definită „ca o activitate prin care se organizează şi se execută 

                                            
1
 Romulus lonescu. Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1970. p. 28. 

2
 Antonie Iorgovan. Drept administrativ, vol. I. Editura Hercules. 1993. p. 154. 

3
 Alexandru Negoiţă. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Editura Atlas Lex. Bucureşti 199.3. p. 34. 

4
 Antonie Iorgovan, Drept administrativ, ed. cit., vol. I. pp. 92-93. 



 

 

în concret legea". 
1
 

Din definiţiile de mai sus rezultă că termenul de autoritate administrativă este inclus în 

noţiunea de administraţie publică, având o sferă mult mai mare care include diferite instituţii 

social-culturale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat etc. 

Dreptul administrativ este definit ca „ramură a dreptului public care reglementează relaţiile 

sociale din sfera administraţiei publice, precum şi pe cele de natură conflictuală dintre autorităţile 

administraţiei publice sau alte autorităţi statale, pe de o parte, şi cei vătămaţi în drepturile lor prin acte 

administrative ale acestor autorităţi, pe de altă parte".
2
 

Un alt autor defineşte dreptul administrativ, ca ramură a ştiinţei juridice care cercetează 

normele de drept care privesc organizarea sistemului administraţiei publice, modalităţile juridice 

specifice prin care este realizată competenţa cu care sunt investite organele administraţiei publice, 

care acţionează pentru organizarea executării legii, precum şi controlul exercitat de puterea 

judecătorească pentru asigurarea respectării legii în activitatea organelor administraţiei publice".
3
 

Din cele prezentate mai sus rezultă următoarele categorii de raporturi juridice de drept 

administrativ: 

a. Raporturi juridice de drept administrativ care se formează în cadrul sistemului 

administraţiei publice. Aceste raporturi privesc organizarea şi funcţionarea administraţiei publice şi 

se realizează între persoanele care compun organele administraţiei publice. Aceste raporturi nu 

interesează studiul de faţă, deoarece la ele nu participă persoane fizice care au calitatea de simpli 

cetăţeni care exercită drepturi şi îndatoriri fundamentale. Totuşi, în cadrul acestor raporturi juridice se 

va avea în vedere asigurarea egalităţii de şanse la promovarea funcţionarilor publici în cadrul 

serviciului public.  

b. Raporturi juridice de drept administrativ care se formează între subiecte de drept 

care aparţin sistemului administraţiei publice şi subiecte de drept care se situează în afara 

acestui sistem. 

Subiectele de drept care se situează în afara acestui sistem al administraţiei publice pot fi 

persoanele fizice sau juridice, şi cercetarea acestor raporturi interesează studiul de faţă. 

c. Raporturile juridice de drept administrativ ce fac obiectul administraţiei publice, dar 

care sunt realizate de alte autorităţi publice. 

Organizarea executării şi executarea legilor prin sistemul administraţiei publice implică o 

multitudine de forme de control, unele realizate în cadrul sistemului administraţiei publice, 

altele în afara acestui sistem. 

 

                                            
1
 Alexandru Negoiţă. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, ed. cit., p. 8 

2
 Antonie Iorgovan. Drept administrativ, ed. cit., p. 130 

3 Alexandru Negoiţă. Drept administrativ și ştiinţa administraţiei, ed. cit., p. 15. 
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Cel mai semnificativ control, care face obiectul studiului de faţă. îl constituie controlul privind 

aplicarea dreptului în funcţionarea sistemului administraţiei publice, în cadrul statului de drept. Este 

controlul exercitat în cadrul contenciosului administrativ de către autoritatea judecătorească.

 

 

Secţiunea a II-a 

Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi 

şi nediscriminării în dreptul administrativ 

Aspectele particulare ale egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminării în dreptul 

administrativ vor fi examinate în cadrul celor două tipuri de raporturi juridice de drept administrativ 

menţionate în secţiunea anterioară şi pe care le-am reţinut pentru studiul de faţă. 

1. Egalitatea în drepturi în cadrul raporturilor de drept administrativ care se formează 

între subiecte de drept care aparţin sistemului administraţiei publice şi subiecte de drept care 

se situează în afara acestui sistem. 

Egalitatea în drepturi în cadrul acestor raporturi va fi analizată ca egalitate a cetăţenilor în faţa 

administraţiei publice, fără privilegii şi fără discriminări. 

De asemenea, principiul egalităţii nu se aplică decât atâta timp cât este vorba de persoane care se 

găsesc în situaţii analoage sau egale; în acest caz este vorba mai mult de nediscriminare decât de 

egalitate, în sensul că persoanele pot beneficia de un tratament egal. 

În cadrul raporturilor menţionate mai sus subiectele de drept care aparţin sistemului 

administraţiei publice acţionează prin organele şi funcţionarii lor în baza competenţei conferite de lege. 

Cetăţenii participă la aceste raporturi de drept administrativ, fie în legătură cu domiciliul sau 

reşedinţa lor, fie în legătură cu situarea bunurilor care aparţin acestora pe un anumit teritoriu pe 

care se exercită competenţa subiectelor de drept care aparţin administraţiei publice. 

Un prim aspect particulara! egalităţii în drepturi şi nediscriminării în cadrul acestor raporturi îl 

reprezintă egalitatea cetăţenilor în faţa contribuţiilor financiare de interes local. Organele 

administraţiei publice, în baza competenţei pe care o au potrivit legii şi în executarea acesteia, pot să 

stabilească în mod unilateral drepturi şi obligaţii pentru cetăţeni. Potrivit art. 9 din Legea nr. 69/1991 - 

Legea administraţiei publice locale „în scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile 

administraţiei publice din comune, oraşe şi judeţe elaborează şi aprobă bugetele de venituri şi 

cheltuieli şi au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, în condiţiile legii".
1
 

                                            

1
 Legea nr. 69/1991 Legea administraţiei publice locale - republicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 79 din 18 aprilie 1996. 
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De asemenea, subiectele de drept aparţinând administraţiei publice. în raporturile juridice de 

această natură. în baza competenţei conferite de lege. pot aplica sancţiuni persoanelor fizice, pot să 

procedeze la executarea legii prin operaţiuni administrative mergând până la executarea silită. 

Impozitele fixate de administraţie în interesul public trebuie să respecte principiul 

constituţional prevăzut în art. 53 alin. (2) al „aşezării juste a sarcinilor fiscale". 

Al doilea aspect particular al egalităţii în drepturi şi nediscriminării în cadrul acestor raporturi il 

reprezintă egalitatea cetăţenilor în faţa serv iciilor publice. 

În această categorie de raporturi juridice subiectele de drept aparţinând administraţiei publice 

acţionează tot pe baza şi în executarea legii, dar în calitatea lor de servicii publice create pentru a 

realiza activităţi cu caracter de prestaţie pentru satisfacerea unor nevoi de interes public. Prestaţiile 

realizate reprezintă servicii publice.
1
 Aceasta reprezintă o definiţie a „serviciului public" în sens 

larg, în sens restrâns, prin „serviciu public se înţelege ansamblul activităţilor realizate în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice ale statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul 

satisfacerii unor interese publice”.
2
 Această definiţie se referă la serviciile publice prestate în 

exclusivitate de funcţionarii publici. 

Principiul egalităţii utilizatorilor în faţa serviciilor publice nu este prevăzut de niciun text 

constituţional sau legal în mod expres, dar acesta reprezintă un aspect particular al egalităţii în 

drepturi a cetăţenilor în faţa administraţiei publice. Problema este mai ales de a cunoaşte în ce măsură 

reglementările privind serviciile publice pot stabili discriminări între categoriile de utilizatori. 

Situaţia devine mai delicată alunei când raporturile dintre utilizator şi serviciul public se 

individualizează în contracte. Pentru anumite servicii publice, contractele sunt încheiate între serv 

iciul public şi utilizator, de exemplu contractele de abonament pentru distribuirea energiei 

electrice, contractele de abonament telefonice. De exemplu, în cazul contractelor de abonament 

pentru distribuirea energiei electrice, având în vedere categoriile de abonaţi industriali, comerciali 

sau casnici, pot apărea consideraţii privind situaţiile analoage sau diferite. Este normal ca un 

distribuitor de energie electrică, ţinând cont de condiţiile particulare ale unui utilizator mai important 

decât altul sau ale unui utilizator care utilizează energia electrică la anumite ore, să considere că 

acestea se află în situaţii diferite. Aceasta nu este niciodată contrar principiului egalităţii. 

În această particularizare a contractelor de abonament trebuie pur şi simplu ca, dacă doi 

utilizatori se găsesc în aceleaşi condiţii sau în situaţii analoage, să beneficieze de un tratament 

egal. 

Al treilea aspect particular al egalităţii în drepturi şi nediscriminării în cadrul acestor raporturi îl 

reprezintă egalitatea cetăţenilor privind admisibilitatea în funcţiile publice civile şi militare.

                                            
1
 Georges Vedel, Pierre Delvove, Droit dministratif, P.U.F., Paris, 1984 

2
 Art. 2 alin. (1) din Legea privind statutul funcționarilor publici, adoptată de Camera Deputaților și în curs de adoptare de către Senat. 
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Egalitatea în faţa legii impune egalitatea cetăţenilor privind admisibilitatea în funcţiile şi demnităţile 

publice civile şi militare. Aşa cum menţionam anterior, „demnitatea publică" este o categorie a 

dreptului constituţional, pe când „funcţia publică este o categorie a dreptului administrativ. 

Vom reţine două definiţii pentru funcţia publică, una dintre doctrina juridică şi o definiţie 

legală. 

Prin funcţia publică vom înţelege „situaţia juridică a unei persoane fizice - investită legal cu 

atribuţii în realizarea competenţei unei autorităţi publice ce constă în ansamblul drepturilor şi 

obligaţiilor care formează conţinutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă şi organul care 

l-a investit".
1
 

În sens legal, funcţia publică „reprezintă ansamblul atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor 

conferite în temeiul legii, unei persoane, în scopul realizării competenţelor ce revin unei autorităţi sau 

instituţii publice". 

Garantarea egalităţii cetăţenilor privind admisibilitatea în funcţiile publice civile şi militare 

presupune îndeplinirea cel puţin a următoarelor condiţii: 

a) egalitatea de şanse privind accesul în cadrul serviciului public. Una dintre dispoziţiile 

generale privind funcţionarea serviciului public este aceea a „egalităţii şanselor la intrarea în cadrul 

serviciului public". Pentru selectarea funcţionarilor publici. Legea privind statutul funcţionarilor 

publici prevede că aceasta se poate face numai „prin concurs" organizat de autoritatea sau instituţia 

publică interesată. Consiliul Constituţional francez, referindu-se la principiul egalităţii în faţa funcţiei 

publice, „nu o interpretează ca impunând o regulă de recrutare unică, concursul pentru toţi 

funcţionarii, ci numai ca obligându-l pe legiuitor să nu ţină cont decât de capacitatea, de virtuţile şi de 

talentele viitorilor agenţi publici".
2
 Ţinând seama de interpretarea dată de Consiliul Constituţional, 

considerăm că regulile de recrutare ale funcţionarilor publici pot fi diferite, dar nu arbitrare. 

b) egalitatea de şanse a funcţionarilor publici în desfăşurarea carierei şi în special privind 

promovarea în cadrul serviciului public. 

Legea privind statutul funcţionarilor publici prevede în art. 2 alin.(2) lit. c) ca dispoziţie 

generală „egalitatea de şanse la promovarea în cadrul serviciului public". 

Dar egalitatea de şanse la promovarea în cadrul serviciului public nu presupune uniformitate, 

adică nu se aplică în mod uniform. Egalitatea de şanse se aplică numai între funcţionarii publici 

aparţinând aceluiaşi corp, deoarece numai în acest caz ei se găsesc în situaţii analoage şi pentru care 

este obligatorie aplicarea unui tratament egal. Este şi motivul pentru care în art. 15 alin. (1) din legea 

sus menţionată se prevede că „persoanele care au ocupat funcţii de demnitate publică, alese sau 

numite, ori funcţii asimilate acestora”, sunt numite prin concurs în funcţia de funcţionar public 

definitiv şi nu debutant ţinând seama de funcţiile exercitate anterior. 

                                            
1
 Antonie Iorgovan. Tratat de drept administrativ, vol. II. Editura Nemira, 1996. p. 629. 

2
 Dominique Rousseau, Droit du contenieux constitutionnel, 2

e 
édition, Edition Montchrestien, Pari, 1992, p. 330. 
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Egalitatea de şanse privind accesul şi promovarea în cadrul serviciului public presupune 

egalitatea în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări. 

2. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea în cadrul raporturilor de drept 

administrativ ce fac obiectul administraţiei publice, dar care sunt realizate de alte autorităţi 

publice decât cele ale administraţiei publice. 

Potrivit art. 48 alin. (1) din Constituţie „persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate 

publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este 

îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei".  

În dreptul administrativ, prin act administrativ se înţelege „acea formă juridică principală a 

activităţii organelor administraţiei publice care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de 

voinţă de a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii, în realizarea puterii publice, sub 

controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti“.
1
 

Recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi recuperarea pagubei se fac în cadrul 

contenciosului administrativ de către instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. 

Egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea în cadrul acestor raporturi presupun 

egalitatea în faţa legii a cetăţenilor, aşa cum a fost el explicat anterior. 

Curtea Constituţională a României nu a fost sesizată cu nicio cauză privind încălcarea egalităţii 

în drepturi a cetăţenilor şi a nediscriminării în cadrul raporturilor juridice de drept administrativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Antonie Iorogovan, Drept administrativ, Tratat elementar, vol.II, Editura Hercules, 1993, p.29. 
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C a p i t o l u l  I I  

ASPECTE PARTICULARE ALE EGALITĂŢII 

ÎN DREPTURI ŞI NEDISCRIMINĂRII ÎN DREPTUL 

PENAL ŞI ÎN DREPTUL PROCESUAL PENAL 

Secţiunea I 

Principiul egalităţii în drepturi şi al 

nediscriminării se aplică tuturor raporturilor 

juridice de drept penal şi de drept procesual penal 

§ 1 .  Principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării se aplică tuturor 

raporturilor juridice de drept penal 

Obiectul dreptului penal îl constituie „relaţiile de apărare socială, relaţii ce se nasc între 

membrii societăţii pentru respectarea de către aceştia a unor valori cum sunt persoana cu 

drepturile şi libertăţile sale, liniştea şi ordinea publică, însăşi societatea în întregul ei”.
1
 

Apărarea valorilor sociale împotriva faptelor care prezintă pericol social a devenit o funcţie 

importantă a statului de drept, realizată cu ajutorul dreptului penal. Determinarea obiectului 

dreptului penal este necesară deoarece în raport cu aceasta se particularizează normele de drept care 

aparţin acestei ramuri. Alţi autori susţin că obiectul dreptului penal în constituie „relaţiile sociale, 

care apar ca urmare a săvârşirii infracţiunilor, relaţii de conflict care iau naştere numai ca urmare 

a săvârşirii şi numai din momentul săvârşirii infracţiunilor, ceea ce provoacă, în ultimă instanţă, 

tragerea la răspundere penală şi pedepsirea infractorilor
2
. Aplicarea normelor penale are loc în cazul 

săvârşirii de fapte care prezintă pericol social prin aplicarea de sancţiuni celor vinovaţi. în acest caz, 

aplicarea normelor de drept penal are loc prin intermediul raportului juridic de drept penal, în 

doctrina de specialitate, raportul juridic de drept penal este definit ca „un raport reglementat de 

                                            
1
 Constantin Mitrache, Drept penal român, Partea generală. Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., București, 1997, p.8. 

2
 Ion Oancea, Drept penal. Partea generală. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1971. p. 15. 



 

 

norma juridică penală, între stat şi infractor, în virtutea căruia statul are dreptul de a pedepsi pe 

infractor, iar infractorul are obligaţia să suporte pedeapsa - să răspundă penal”
1
 

Alţi autori definesc raportul juridic de drept penal ca acel „raport care se realizează în 

conformitate cu prevederile legii penale. între stat şi toţi ceilalţi membri ai societăţi, raport în 

care statul, prin organele sale specializate, are dreptul de a impune respectarea valorilor sociale 

ocrotite de lege şi de a trage la răspundere penală pe cei care au săvârşit infracţiuni, iar membrii 

societăţii au obligaţia de a se conforma legii şi de a suporta sancţiunile penale în măsura în care au 

violat prescripţiunile normei penale".
2
 

Raporturile juridice de drept penal sunt clasificate în doctrina de specialitate în două mari 

categorii: raporturi de conformare sau cooperare şi raporturi de conflict sau contradicţie. 

Raporturile juridice de conformare presupun abţinerea deştinatori lor de la a săvârşi fapte penale 

interzise. Realizarea acestor raporturi se face în afara unui raport juridic de drept penal. Aceste 

raporturi reprezintă o non-problemă pentru studiul de faţă şi, în consecinţă, nu vor fi reţinute. Numai 

dacă se încalcă dispoziţiile normei juridice de drept penal, realizarea dreptului are loc prin 

constrângere, în cadrul unui raport juridic penal de conflict. În cazul celor două forme ale 

raporturilor juridice de drept penal, fie de conformare, fie de conflict, apare ca subiect statul ca 

titular al funcţiei de apărare socială. Statul, ca subiect titular al funcţiei de apărare, elaborează norme 

penale obligatorii tuturor destinatarilor acestor norme. Celălalt subiect al raporturilor juridice de 

drept penal este persoana fizică, învinuită că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. 

Persoana juridică nu poate fi niciodată subiect activ al raporturilor juridice de drept penal. 

Răspunderea penală revine persoanei fizice din structura persoanei juridice care a săvârşit fapte 

prevăzute şi sancţionate de legea penală. 

Rezultă că principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării se aplică în mod punctual 

fiecărui raport juridic de drept penal, sub forma egalităţii cetăţenilor în faţa legii penale şi a 

autorităţilor publice cu atribuţii penale, fără privilegii şi fără discriminări. 

                                            
1
 Constantin Mitrache, op. cit., p. 36 

2
 Vasile Dobrinoiu, Gheorghe Nistoreanu. Ilie Pascu, loan Molnar, Valerică Lazăr, Alexandru Boroi, Drept penal. Partea generală. Editura 

„Atlas Lex". Bucureşti. 1996. p. 76. 

 



 

 

§2. Principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării se aplică      

      tuturor raporturilor juridice de drept procesual penal 

Săvârşirea infracţiunilor duce la naşterea raportului juridic de drept penal, în temeiul căruia 

apare dreptul statului de a trage la răspundere penală persoana fizică făptuitoare şi obligaţia 

acesteia de a suporta consecinţele de ordin penal ale faptei sale. În cadrul statului de drept, revine 

justiţiei să judece procesele care au ca obiect încălcarea legilor penale. Dreptul procesual penal 

cuprinde „totalitatea normelor juridice care reglementează procesul penal"
1
. Raporturile 

juridice care apar „în cadrul procesului penal şi sunt reglementate de normele procesuale penale 

poartă denumirea de raporturi juridice procesuale". 

Alţi autori definesc procesul penal ca fiind „activitatea reglementată de lege, desfăşurată 

de organele competente, cu participarea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării la 

timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel că orice persoană care a 

săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să 

nu fie trasă la răspundere penală".
2
 Prin săvârşirea unei infracţiuni, ia naştere un raport 

substanţial de conflict. Autorul menţionat defineşte raporturile juridice procesuale penale ca fiind 

„acele raporturi juridice care apar în cursul desfăşurării procesului penal".
3
 

În literatura juridică de specialitate, raporturile juridice de drept penal se împart în două 

categorii: raportul procesual fundamental, existent între organele judiciare, ca reprezentante 

ale statului şi învinuit sau inculpat şi raportul procesual accesoriu, în afara raportului juridic de 

conflict la care participă persoane având calitatea de parte vătămată, parte civilă şi parte civilă 

responsabilă civilmente. În cele două categorii de raporturi juridice de drept procesual penal, 

principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriniinării presupune garantarea egalităţii 

părţilor în faţa legii şi a autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul penal fără privilegii şi 

fără discriminări. 

 

  

                                            
1
 Nicolae Volonciu. Tratat de procedură penală, Partea generală, vol. I, Pilitura PAIDEIA, Bucureşti. 1996. p. 20. 

2
 Ion Neagu. Tratat de procedură penală. Editura PRO. Bucureşti. 1997. p. 2. 

3
 Ibidem. p. 16. 
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Secţiunea a II-a 

Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi 

şi nediscriminării în dreptul penal şi în dreptul 

procesual penal 

§1. Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi şi nediseriniinării în 

dreptul penal 

Dovedindu-şi viabilitatea de-a lungul timpului, marele principiu consacrat de Declaraţia 

franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului de la 1791, potrivit căruia „legea este aceeaşi 

pentru toţi. fie că protejează, fie că pedepseşte, toţi cetăţenii fiind egali în ochii ei" este unul 

dintre principiile fundamentale ale statului de drept şi ale dreptului penal.  

Principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi al nediscriminării se aplică în dreptul 

penal ca principiu al egalităţii în faţa legii penale şi a autorităţilor publice cu competenţe 

penale, fără privilegii şi fără discriminări. Aşa cum menţionează şi unii autori, „egala 

represiune a infracţiunilor nu face obiectul unei dispoziţii speciale a Constituţiei, dar decurge 

din principiul general al egalităţii înscris în articolul 16 alineat (1) din Constituţie".
1
 Din analiza 

conţinutului normativ al Codului penal, izvorul principal al dreptului penal, constatăm cu regret 

că principiul constituţional al egalităţii nu se găseşte consacrat în mod expres în nicio dispoziţie a 

acestuia. Aceleaşi constatări sunt valabile şi pentru legile penale speciale şi pentru legile nepenale 

cu dispoziţii penale. În doctrina de specialitate nu există un punct de vedere unitar asupra sferei 

principiilor fundamentale aplicabile dreptului penal. Unii autori consideră că ar fi principii 

fundamentale ale dreptului penal numai „legalitatea şi umanismul”.
2
 Alţi autori consideră 

printre principiile fundamentale aplicabile dreptului penal „principiul egalităţii în faţa legii 

penale".
3
  

În contradicţie cu practicile statului totalitar, noua concepţie de realizare a justiţiei penale 

exclude privilegiile, imunităţile sau inegalităţile de tratament în aplicarea legii penale. Aşa 

cum menţionam anterior, principiul egalităţii şi nediscriminării se aplică tuturor raporturilor 

juridice de drept penal de „conflict". De aceea considerăm că pentru această ramură de drept ar fi 

util să se folosească conceptul de „egalitate în faţa represiunilor prin mijloace de drept penal", 

care au o sferă mai largă decât „egalitatea în faţa justiţiei", deoarece în raporturile juridice de 

drept penal de conflict participă, pe lângă instanţele judecătoreşti şi autorităţi publice   

                                            
1
 Elena Simina Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 264. 

2
 V. Dongoroz. Sinteze asupra noului Cod penal. Revista Studii şi Cercetări Juridice, nr. 1. 1969. p. 12. 

3
 Vezi Constantin Mitrache. op. cit. p. 30 şi Vasile Dobrinoi,  Gheorghe Nistoreanu,  Pascu, loan Molnar, Valerică Lazăr, Alexandru  

             Moroi, ed. cit., p. 25.                                     



I (.Al ITATKA ÎN DREPŢIIRl A CETĂŢENILOR ŞI NEDISCRIMINAREA 275 

 

 

abilitate cu urmărirea şi cercetarea penală a persoanelor fizice care comit infracţiuni. Legea 

penală are o sferă mai largă de beneficiari şi destinatari, cuprinzând pe lângă cetăţeni şi străini şi 

apatrizii. Aceştia au o poziţie egală faţă de prevederile legii penale, atât în calitate de 

beneficiari ai protecţiei prin mijloace de drept penal, precum şi în calitate de destinatari ai 

exigenţelor legii penale. În legătură cu aplicarea principiului egalităţii în drepturi şi al 

nediscriminării în normele de drept penal, se impune să facem precizarea că datorită adoptării 

actualului Cod penal în anul 1968, cu mult anterior adoptării Constituţiei din anul 1991, unele no-

ţiuni cu care operează au devenit desuete. Cu titlu de exemplu menţionăm noţiunea de „avut 

obştesc" care sub ordinea constituţională a Constituţiei României din anul 1965, reprezenta acea 

formă a proprietăţii care aparţinea organizaţiilor de stat, organizaţiilor obşteşti sau oricărei 

organizaţii care desfăşoară o activitate utilă din punct de vedere social şi care funcţionează 

potrivit legii, adică unor subiecte colective de drept. Având în vedere dispoziţiile noii legi 

fundamentale, Curtea Constituţională a decis că „termenul «avut obştesc» prevăzut de art. 145 din 

Codul penal nu mai poate cuprinde decât bunurile ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii 

publice, enumerate de art. 135 alin. (4) din Constituţie sau stabilite de lege potrivit aceleiaşi 

norme constituţionale".
1
 În altă decizie a Curţii Constituţionale, tot referitor la noţiunea de „avut 

obştesc" se reţine că „noţiunea fiind reglementată prin lege, restrângerea ei numai la 

bunurile ce formează proprietatea publică înseamnă modificarea legii, ceea ce este de 

competenţa exclusivă a Parlamentului. Singura soluţie este constatarea că dispoziţiile din 

Codul penal referitoare la „avutul obştesc" sunt abrogate în întregime, din moment ce noţiunea de 

avut obştesc, prin efectele sale privind protecţia proprietăţii private, este contrară art. 41 alin. (2) 

din Constituţie".
2
 

§2. Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi şi 

              nediseriminării în dreptul procesual penal 

Din analiza conţinutului normativ al Codului român de procedură penală, rezultă că acesta 

cuprinde în primul său capitol intitulat „Scopul şi regulile de bază ale procesului penal" norme în 

care sunt înscrise principiile fundamentale sau regulile de bază ale procesului penal.  

Prin principiile sau regulile de bază ale procesului penal se înţeleg „regulile cu caracter 

general în temeiul cărora este reglementată întreaga desfăşura re a procesului penal".
3
 În 

mod asemănător, s-a arătat că „în vederea realizării scopului său, procesul penal este călăuzit de 

anumite principii fundamentale ce fixează cadrul politico-juridic în conformitate cu care 

                                            
1
 Considerentele nr. 22 şi 23 ale deciziei Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1993 privind dispoziţiile Codului Penal referitoare la avutul 

obştesc în contextul prevederilor constituţionale despre proprietate, publicată în C.D.H. 1992-1993, pp. 462-463. 
2
 Considerentele nr. 8 şi 9 ale deciziei nr. 38/1993 privind soluţionarea recursurilor declarate de Procuratura Generală împotriva deciziilor 

Curţii nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 16, nr. 17 şi nr. 18/1993 prin care s-au admis excepţiile de neconstituţionalitate vizând dipoziţiile art. 

223,art. 224 şi art. 229 din Codul Penal. C.H.D., 1992-1993. p. 242. 
3
 Grigore Theodoru. Lucia Moldovan. Drept procesual penal. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1979. p. 33. 
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urmează să aibă loc reacţia societăţii faţă de cei ce încalcă legea penală".
1
 

În mod asemănător, s-a arătat că „în vederea realizării scopului său, procesul penal este 

călăuzit de anumite principii fundamentale ce fixează cadrul politico-juridic în conformitate cu 

care urmează să aibă loc reacţia societăţii faţă de cei ce încalcă legea penală".
2
 Astfel definite, 

„principiile procesului penal constituie idei diriguitoare şi fundamentale potrivit cărora 

este organizat sistemul procesual şi se desfăşoară întreaga activitate procesual penală".
3
 

Principiul constituţional al egalităţii în drepturi şi al nediscriminării este receptat de doctrina 

juridică de specialitate sub forma „principiului egalităţii persoanelor în procesul penal".
4
 

Denumirea dată de doctrina de specialitate o considerăm corectă cel puţin din următoarele 

motive: a) sintagma „egalitatea persoanelor" este acoperitoare pentru a cuprinde toate părţile în 

procesul penal (făptuitor, învinuit, inculpat, parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă 

civilmente); b) noţiunea de „proces penal" are în acest caz o accepţiune largă. Ea cuprinde şi 

procedura desfăşurată în faţa organelor de cercetare penală şi în faţa organelor de urmărire penală, 

nu numai procedura penală în faţa  instanţelor de judecată; c) „egalitatea persoanelor în 

procesul penal" cuprinde egalitatea persoanelor în faţa legii procesual penale şi a 

autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul represiunii penale, fără privilegii şi fără 

discriminări; d) principiul adoptat de doctrină considerăm că este o receptare în domeniul 

procesual penal a principiului înscris în art. 4 alin. (2) din Legea nr. 92/1992 potrivit căruia 

„justiţia se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de 

naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenenţă politică, de avere 

sau de origine socială". Pentru a pune în evidenţă rezonanţele principiului constituţional al 

egalităţii în domeniul procedurii penale, considerăm că acest principiu doctrinar al egalităţii 

persoanelor în procesul penal ar trebui să fie consacrat în mod expres în Codul român de 

procedură penală ca regulă de bază a procesului penal. Dar, ignorând această cerinţă de ordin 

constituţional. Legea nr. 141/1996 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 

penală nu a receptat şi consacrat această regulă de bază a procesului penal. Având însă în vedere 

forţa juridică supremă a principiilor constituţionale, acestea pot fi invocate şi în faţa instanţelor 

penale. 

Principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării trebuie corelat cu principiul 

accesului liber la justiţie înscris în art. 21 din Constituţie. În sensul acestei corelaţii, în Codul de 

procedură penală considerăm că trebuie înscrise reglementări care să înfăptuiască egalitatea 

părţilor în cauza penală şi sub aspectul accesului liber la justiţie, în aşa fel încât toate 

persoanele să se poată adresa în mod egal tuturor organelor judiciare fără privilegii sau

                                            
1
 Ion Neagu. Drept procesual penal român. Partea generală, vol. I, Tipografia Universităţii Bucureşti. Bucureşti. 1979. p. 41. 

2
 Idem 

3
 Nicolae Volonciu. Drept procesual penal. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1972. p. 44. 

4
 Vezi Nicolae Volonciu. Tratat de procedură penala. Partea generală, vol. I. Editura Paideia, Bucureşti 1996, p. 118: Ion Neagu. Tratat 

de procedură penală. Editura PRO. Bucureşti. 1997. p. 64. 



 

 

discriminări prin care să fie îngrădit accesul liber şi egal la justiţie. 

Din analiza conţinutului normativ al Codului de procedură penală, rezultă existenţa unui 

tratament juridic diferenţiat care se aplică unor categorii de participanţi la procesul penal. 

Aceste categorii sunt: deputaţii, senatorii, preşedintele României, membrii Guvernului, 

militarii, magistraţii, minorii. Aceste împrejurări ar putea conduce la concluzia greşită că 

principiul egalităţii persoanelor în procesul penal nu s-ar aplica în toate cauzele penale. Aşa 

cum susţin şi unii autori, „unele norme derogatorii de la procedura de drept comun nu in-

firmă existenţa acestui principiu, deoarece atragerea unei anumite competenţe în funcţie 

de calitatea sau starea persoanei făptuitorului nu se face în mod discriminatoriu".
1
 Pe de 

altă parte, chiar Curtea Constituţională în numeroase decizii a statuat că: Egalitatea nu 

înseamnă uniformitate, iar egalitatea în drepturi nu înseamnă o măsură egală pentru 

situaţii diferite. Altfel spus, situaţiilor egale trebuie să le corespundă un tratament juridic egal. 

iar situaţiilor diferite poate să li se aplice un tratament diferit. 

Ne propunem să explicăm pe scurt faptul că prin existenţa reglementărilor diferenţiate nu 

se încalcă principiul egalităţii in drepturi a cetăţenilor în procesul penal şi că, prin aceasta, nu se 

creează privilegii în favoarea unor categorii de participanţi la procesul penal. 

a) existenţa unor competenţe de judecată, diferite în funcţie de calitatea persoanei, 

respectiv, demnitari, judecători, militari etc. nu este discriminatorie şi nu creează privilegii în 

favoarea unor categorii de infractori participanţi la procesul penal, cel puţin din următoarele 

motive: 

- judecarea acestor categorii de infractori se face de către instanţele judecătoreşti 

stabilite de lege; 

- acestora li se aplică aceleaşi reguli de procedură care se aplică tuturor participanţilor la 

procesul penal; 

- categoriile menţionate se află în situaţii diferite şi regulile de competentă privind 

judecarea cauzelor nu pot fi decât diferite; 

- părţile au aceleaşi drepturi procesuale în faţa organelor judiciare penale. 

b) procedura specială aplicabilă infractorilor minori nu constituie o discriminare şi 

nu creează în favoarea acestei categorii, un privilegiu procesual, prin aceasta se asigură o 

protecţie sporită acestei categorii de infractori. 

                                            
1
 Ion Neagu. Tratat ele procedură penală, ed.cit., p. 66. 
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Secţiunea a III-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României 

§1. Egala protecţie a proprietăţii private 

Constituţia României din 1991 stabileşte potrivit art. 135 alin. (2) ca proprietatea este 

publică şi privată. Textul art. 135 alin. (3) stabileşte că proprietatea publică aparţine statului sau 

unităţilor administrativ- teritoriale, adică judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. Pe cale 

de consecinţă, dat fiind că nu se defineşte proprietatea privată, „rezultă că proprietatea care nu 

este publică este privată".
1
 De asemenea, Legea nr. 213/1998 stabileşte în art. 3 alin. (1) că 

„domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie din cele 

prevăzute în anexa la prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, 

sunt de uz sau de interes public".
2
 

Tot legea menţionată mai sus stabileşte că domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din 

domeniul public. Mai mult. Legea nr. 15/1990 privind restructurarea unităţilor economice de stat 

ca regii autonome şi societăţi comerciale stabileşte că acestea sunt proprietare ale patrimoniului 

lor. Chiar în societăţile comerciale în care statul este deţinătorul majoritar al capitalului social, al 

părţilor sociale, bunurile patrimoniului societăţilor formează proprietatea privată a acestora. 

Prin adoptarea legii privind proprietatea publică se poate face o partajare mai precisă între 

aceasta şi proprietatea privată. Rezultă că proprietatea privată formează regula iar 

proprietatea publică formează excepţia, în sensul că obiectul acesteia din urmă este stabilit în 

mod strict de art. 135 alin. (4) din Constituţie şi de lege.  

Art. 41 alin. (2) din legea fundamentală stabileşte obligaţia constituţională pentru legiuitor 

de a proteja în mod egal prin lege proprietatea privată indiferent de titular, respectiv statul, 

unităţile administrativ-teritoriale, regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, fie 

cu capital majoritar de stat sau private, alte organizaţii legal constituite care au bunuri în 

proprietate privată, precum şi persoana fizică.  

Una dintre modalităţile de protecţie a proprietăţii private este aceea prin mijloace de drept 

penal împotriva infracţiunilor contra acestui fel de proprietate. În acest caz, valoarea socială 

protejată este dreptul de proprietate privată. „Dacă ar fi vorba despre aplicarea unei egalităţii stricte, 

                                            
1
 Considerentul nr. 19 al deciziei nr. 31/1993 privind neconstituționalitatea conceptului de „avut obștesc” care aparține instituțiilor 

prevăzute de art.145 din Codul penal, C.D.H. 1992-1993, p. 203. 
2
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 448 din 

24 noiembrie 1998. 
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art. 16 alin. (1) din Constituţie ar fi perfect aplicabil, însă Codul penal operează cu alte criterii pentru 

diferenţierea regimului juridic al protecţiei oferite, şi anume natura juridică a proprietăţii 

afectate de infracţiune".
1
 Codul penal adoptat în anul 1968 proteja avutul obştesc prin pedepse 

mai severe împotriva infracţiunilor îndreptate contra acestuia, în timp ce avutul personal era protejat 

prin pedepse mai uşoare. Or. art. 41 alin. (2) din legea fundamentală interzice diferenţierea 

pedepselor pe criteriul titularului dacă obiectul material al infracţiunii îl constituie un bun al 

proprietăţii private. Referitor la termenul „avut obştesc" prevăzut de art. 145 din Codul penal. în 

mai multe decizii, Curtea Constituţională a statuat că „acesta nu mai poate cuprinde decât 

bunurile ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice, iar instanţa judecătorească trebuie 

să stabilească dacă este vorba sau nu de bunuri ce fac obiectul proprietăţii publice şi să decidă dacă 

textele referitoare la infracţiunile privind avutul obştesc sunt sau nu sunt aplicabile.
2 
Mai mult, prin 

decizia nr. 38/1993, citată anterior, Curtea decide că dispoziţiile din Codul penal referitoare la „avut 

obştesc" sunt abrogate în întregime. În consecinţă, prin Legea nr. 140/1996 pentru modificarea şi 

completarea Codului penal
3
, art. 145 a fost modificat în sensul eliminării noţiunii de „avut obştesc” 

şi introducerea termenului „public"
4
, iar titlul IV, denumit „infracţiuni contra avutului obştesc", din 

Partea specială care cuprinde articolele 223-235, a fost abrogat. 

§2. Alte aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

Aşa cum am menţionat anterior, principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării se aplică 

tuturor raporturilor juridice de drept penal şi de drept procesual penal. Pe de altă parte, raportul 

juridic reprezintă o relaţie socială reglementată de norma juridică. În consecinţă, rezultă că 

principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării se aplică punctual fiecărei norme din codul 

penal şi din codul de procedură penală. 

Aşa cum susţin şi unii autori, „deşi viu contestată, în special de către practicieni, această 

jurisprudenţă a Curţii Constituţionale a cunoscut un succes neaşteptat care a condus la efecte greu 

previzibile: o avalanşă de excepţii de neconstituţionalitate au solicitat constatarea abrogării 

implicite a numeroase dispoziţii, inclusiv din legile penale speciale".
5
 Dar Curtea a procedat în 

continuare la analiza punctuală a motivelor de neconstituţionalitate invocate de contestatari. 

                                            
1 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul romanesc, ed. cit., p. 258 
2
 A se vedea  Deciziile Curții Constituționale nr. 31/1993, nr. 33/1993, nr.49/1993, nr.11/1994, nr.12/1994, nr.18/1994, nr. 96/1994, 

nr.97/1994, decizia Plenului Curții Constituționale nr.1/1993. 
3
 Legea nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 289 din 14 no iembrie 1996. 

4
 Art. 145 din Codul penal, defineşte termenul „public" ca tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane 

juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de 

orice lei care, potrivit legii, sunt de interes public." 
5 Elena Simina Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 272. 
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Într-o primă decizie, Curtea a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 214 alin. (3) din Codul penal.
1
 

Curtea constată că prin art. 214 alin. (3) din Codul penal se face „o diferenţiere 

neconstituţionulă între protecţia proprietăţii private a statului şi protecţia proprietăţii 

private a altor subiecte de drept, atunci când se precizează că, dacă bunul este proprietate 

privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acţiunea 

penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate".
2
 Aceste dispoziţii 

contravin prevederilor ari. 41 alin. (2) din Constituţie, care asigură o egală ocrotire a proprietăţii 

aparţinând persoanelor fizice ori juridice de drept privat, precum şi a proprietăţii private a 

statului. Potrivit acestei reguli, în privinţa bunurilor care formează obiectul proprietăţii private, 

statul nu poate beneficia de o ocrotire juridică diferită de aceea a persoanelor fizice sau a 

persoanelor juridice de drept privat. În consecinţă, în temeiul art. 214 alin. (3) din Codul penal, 

punerea în mişcare a acţiunii penale se poate face numai la plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate, atât în cazul în care bunul aparţine persoanelor fizice sau persoanelor 

juridice de drept privat, cât şi atunci când bunul este în întregime sau în parte proprietatea privată 

a statului. 

În altă speţă, Curtea a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 

213 alin. (2) din Codul penal. Critica de neconstituţionalitate a art. 213 alin. (2)
3
 are un obiect 

asemănător cu speţa de mai sus, dar referitor la infracţiunea de „abuz de încredere”. 

Şi în cazul art. 213 alin. (2) „se face o diferenţiere neconstituţională între proprietatea 

privată a statului şi proprietatea privată a altor subiecte de drept, atunci când se precizează 

că, dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau 

în parte al statului, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate”
4
. În ambele decizii menţionate mai sus, Curtea constată că dispoziţia, „cu excepţia 

cazului când acesta este în întregime sau în parte a statului", prevăzută de cele două articole 

ale Codului penal este neconstituţională. 

Într-o altă speţă, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) şi (3) şi ale art. 18 alin. (2) din Codul de procedură penală. Curtea  

 

                                            
1
 Art. 214 alin. (3) din Codul penal: „dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte 

proprietatea statului, acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”. Legea nr. 

140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal. 
2
 Considerentul nr. 3 al deciziei nr. 5/1999 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (3) din Codul penal. A 

fost publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 5 martie 1999. 
3
 Art. 213 alin. (2) din Codul penal: „Dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al 

statului, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală." 
4
 Considerentul nr. 7 al deciziei nr. 177/1998 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 77 din 24 februarie 1999. 
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constată că dispoziţiile criticate
1
 fac o diferenţiere neconstituţională între protecţia 

proprietăţii private a statului şi protecţia proprietăţii private a altor subiecte de drept, atunci 

când face precizările din articolele în discuţie. Aceste dispoziţii contravin art. 41 alin. (2) din 

Constituţie, care asigură o egală ocrotire a proprietăţii aparţinând persoanelor fizice ori juridice de 

drept privat şi a proprietăţii private a statului. Rezultă că, „în privinţa exercitării din oficiu sau a 

susţinerii acţiunii civile de către procuror, când persoana vătămată este o unitate dintre cele la 

care se referă art. 145 din Codul penal, statul nu poate beneficia de o ocrotire judiciară diferită de 

aceea a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat"
2
. În consecinţă, Curtea constată 

că dispoziţiile art. 17 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale, iar 

dispoziţia: „când persoana vătămată este o unitate din cele la care se referă art. 145 din Codul 

penal,... procurorul, când participă la judecată, este obligat să susţină interesele civile ale acesteia, 

chiar dacă nu este constituită parte civilă" din art. 18 alin. (2) din Codul de procedură penală este 

neconstituţională.  

 

C a p i t o l u l  III 

ASPECTE PARTICULARE ALE EGALITĂŢII 

ÎN DREPTURI ŞI NEDISCRIMINĂRII ÎN DREPTUL 

CIVIL ŞI ÎN DREPTUL PROCESUAL CIVIL 

Secţiunea I 

Principiul egalităţii în drepturi 

şi al nediscriminării se aplică tuturor raporturilor 

juridice procesual civil 

Dreptul civil, ca ramură a sistemului dreptului românesc, este definit ca „acea ramură care 

reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane 

juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică. 
3
  

Paul Cosmovici defineşte dreptul civil ca „acea ramură a dreptului unitar român, care 

reglementează unele raporturi patrimoniale, în care părţile figurează ca subiecte egale în drepturi, ca

                                            
1
 Art. 17 alin. ( 1 ) :  „acţiunea civilă se porneşte şi se exercită şi din oficiu, când persoana vătămată este o unitate din cele la care se referă art. 

145 din Codul penal“: alin. (3) „în cazul arătat în alin. (1), instanţa este obligată să se pronunţe din oficiu asupra reparării pagubei, chiar dacă unitatea 

păgubită nu este constituită parte civilă.“: Art. 18 alin. (2): „când persoana vătămată este o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal 

sau o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă, procurorul, când participă la judecată, este obligat să susţină 

interesele civile ale acesteia, chiar dacă nu este constituită parte civilă." 
2
 Considerentul nr. 7 al deciziei nr. 80/1999 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) şi (3) şi ale art. 18 alin. 

(2) din Codul de procedură penală. A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 14 iulie 1999. 
3
 Gheorghe Beleiu, Dreptul civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Editura „Şansa" S.R.L., Bucureşti 1993. p. 25. 



 

 

şi unele raporturi personale nepatrimoniale legate de individualitatea persoanei, condiţia juridică 

a persoanelor fizice şi a altor subiecte colective de drept civil, în calitatea lor de participanţi la 

raporturile juridice civile" 
1
. 

Un alt autor defineşte dreptul civil ca „acea ramură a dreptului unitar român, care 

reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale ce-i constituie obiectul de reglementare 

juridică, între persoane fizice şi persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate juridică"
2
. Din 

analiza definiţiilor date dreptului civil se constată o unanimitate a părerilor privind poziţia de 

egalitate a persoanelor fizice în cadrul raporturilor juridice de drept civil. Raportul juridic de 

drept civil este definit ca „o relaţie socială - patrimonială ori nepatrimonială - reglementată de 

norma de drept civil".
3
 

Paul Cosmovici defineşte raportul juridic ca „acea relaţie socială cu caracter patrimonial 

sau personal nepatrimonial, reglementată de norma de drept civil".
4
 Rezultă din definiţiile de 

mai sus, că natura raportului juridic este determinată de natura normei juridice care reglementează 

relaţia socială patrimonială sau nepatrimonială, în care părţile au o poziţie de egalitate. Unii 

autori folosesc sintagma „egalitate juridică", prin care se înţelege faptul că niciunul dintre 

subiectele raportului juridic de drept civil nu este subordonat celuilalt sau, altfel spus, în raportul 

juridic civil părţile se află pe picior de egalitate juridică. Alţi autori folosesc sintagma 

„subiecte egale în drepturi”, înţelegând prin aceasta egalitatea subiectelor participante la 

raporturile juridice civile în faţa legii civile. Egalitatea juridică reprezintă in consecinţă, o 

trăsătură caracteristică a raportului juridic de drept civil faţă de raporturile de drept din alte ramuri 

ale dreptului, cum ar fi raportul de drept administrativ sau raportul de drept financiar, în care una 

dintre părţi este în poziţie de subordonare. Pentru a fi încheiat raportul de drept civil, trebuie să se 

realizeze acordul de voinţă al părţilor, cu privire la conţinutul şi obiectul raportului juridic de drept 

civil. 

Dreptul procesual civil reprezintă „ansamblul normelor juridice care reglementează 

modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor privitoare la drepturi civile ori la 

interese legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei, precum şi modul de execuţie silită a 

hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii”. 
5
 

Egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea în dreptul procesual civil presupune 

egalitatea cetăţenilor în faţa legii procesual civile şi în faţa justiţiei, fără privilegii şi fără 

discriminări. 

                                            
1
 Paul Cosmovici. Tratat de drept civil. Partea generală, vol. I. Editura Academiei. Bucureşti. 1989. p. 19. 

2
 Ion Dogarii, Elementele dreptului civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Casa de Editură şi Presă „Şansa", 

Bucureşti. 1993. p. 11. 
3
 Gheorghe Beleiu, Drept civil român. ed. cit., p. 63  

4
 Paul Cosmovici. Tratul de drept civil. ed. cit., p. 53. 

5
 Viorel Mihai Ciobanii. Tratat teoretic şi practic de procedură civila. Editura Naţional. Bucureşti. 1996, p. 158. În continuare, autorul 

menţionează că, „referindu-se la drepturi subiective civile, avem în vedere nu numai drepturile recunoscute de legislația civilă, ci și pe cele care 

intră în conținutul raporturilor de drept comercial, de drept al familiei, de drept al muncii etc.” 



 

 

Secţiunea a II-a 

Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi 

şi nediscriminării în dreptul civil şi în dreptul 

procesual civil 

§1. Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi şi nediscriminării în      

                      dreptul civil 

Un prim aspect îl reprezintă egalitatea în faţa legii civile, fără privilegii şi fără 

discriminări. Acest aspect este denumit în dreptul civil principiul egalităţii în faţa legii civile. 

Principiul egalităţii în faţa legii civile trebuie înţeles pentru persoanele fizice ca egalitate a 

capacităţii juridice, aşa cum rezultă din art. 4, alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 privind 

persoanele fizice şi persoanele juridice: „sexul, rasa, naţionalitatea, religia, gradul de cultură 

sau originea nu au nicio înrâurire asupra capacităţii". 

Pentru persoana juridică, acest principiu trebuie înţeles sub aspectul că: „toate persoanele 

juridice dintr-o anumită categorie de subiecte de drept civil sunt tratate în mod egal de 

legile civile". 

Acest aspect reprezintă o aplicare a principiului egalităţii în drepturi, consacrat de art. 16. 

alin (1), cu complementarul său art. 4. alin. (2) din Constituţie, în domeniul dreptului civil. 

Un al doilea aspect al egalităţii in drepturi în dreptul civil, îl reprezintă principiul egalităţii 

între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad, chemate la moştenire. Potrivit acestui 

principiu, dacă rudele clin clasa chemată la moştenire sunt de acelaşi grad, ele împart moştenirea 

în părţi egale.
1
  

Un al treilea aspect al egalităţii în drepturi şi nediscriminării în dreptul civil, îl reprezintă 

egala protecţie a proprietăţii private, indiferent de titular prin mijloace de drept civil. În 

toate societăţile, dreptul de proprietate a fost considerat principalul drept real al omului. Acest 

principiu este consacrat de art. 41, alin. (2) din Constituţie şi este dezvoltat de normele dreptului 

civil. Potrivit art. 480 din Codul civil, „proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura 

şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege", iar 

potrivit art. 481 din Cod, „nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru 

cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire". Protecţia 

proprietăţii se face prin mijloacele specifice fiecărei ramuri de drept. Protecţia prin mijloace 

specifice de drept civil, constă în „efortul de definire şi delimitare exactă a tuturor 

atributelor dreptului pe care proprietarul îl exercită cu privire la bunul care constituie 

                                            
1
 Francise Deak. Moştenirea legală. Editura Actami. Bucureşti. 1996, p. 69. 



 

 

obiectul material al proprietăţii sale"
1
. Principiul ocrotirii proprietăţii este cunoscut în 

sistemul constituţional românesc şi înainte de adoptarea Constituţiei României din 1991. Textul 

constituţional al art. 41 alin. (2) reprezintă o aplicaţie particulară a principiului constituţional al 

egalităţii şi garantează o egalitate strictă privind protecţia proprietăţii private, prin mijloace 

de drept civil. 

§2. Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi şi 

nediscriminării în dreptul procesual civil 

Potrivit art. 16 alin. (1) din Constituţie, cetăţenii sunt egali în faţa autorităţilor publice. 

Printre autorităţile publice. Capitolul VI al Constituţiei nominalizează distinct autoritatea 

judecătorească. Pentru secţiunea de faţă, interesează instanţele judecătoreşti. În acest context 

constituţional, s-ar putea vorbi despre „egalitatea cetăţenilor în faţa instanţelor 

judecătoreşti". În doctrina de specialitate se precizează că „denumirea de autoritate 

judecătorească evocă foarte clar justiţia, ca funcţie distinctă şi ca sistem distinct".
2
 În sensul 

precizat, termenul justiţie are două accepţiuni. Într-o primă accepţiune, prin justiţie se înţelege 

sistemul organelor judecătoreşti. În a doua, prin justiţie se înţelege activitatea de soluţionare 

a proceselor prin care instanţele aplică sancţiuni şi restabilesc drepturile şi interesele legitime 

încălcate. Considerăm că termenul „justiţie" este suficient de acoperitor pentru a desemna 

instanţele judecătoreşti împreună cu activităţile acestora privind soluţionarea proceselor. 

Egalitatea în faţa „autorităţilor judecătoreşti" va fi examinată ca egalitate în faţa justiţiei. 

Principiul egalităţii în faţa justiţiei este de ordin constituţional şi valorifică în acest domeniu 

principiul constituţional al egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi pe cel al nediscriminării.  

„Principiul egalităţii în faţa justiţiei semnifică faptul că toate persoanele au o vocaţie 

egală de a fi judecate de aceleaşi instanţe judecătoreşti şi după aceleaşi reguli de procedură. 

Deci, fiecare dintre părţi trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi: dreptul la aceleaşi probe, la 

aceleaşi apărări, la aceleaşi căi de atac".
3
 

Egalitatea în faţa justiţiei poate fi examinată sub două aspecte. Un prim aspect este acela al 

egalităţii cetăţenilor în raporturile juridice procesuale cu instanţele judecătoreşti, prin care 

cetăţenii îşi exercită drepturile şi obligaţiile procesuale civile. Un al doilea aspect se referă la 

egalitatea cetăţenilor între ei,  prin recunoaşterea şi garantarea aceloraşi drepturi şi 

obligaţii procesuale civile. 

În doctrina de specialitate, egalitatea în faţa justiţiei mai este considerată ca însemnând
1
:

                                            
1
 Elena Simina Tănăsescu. PrincipiuI egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 256. 

2
 Ioan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p.458. 

3
 Viorel Mihai Ciobanu. Tratat teoretic și practic de procedură civilă, ed.cit., vol. I, p.47. 

1
 Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă. vol. I, Editura Europa Nova, București, 1995. p. 47. 



 

 

a) abolirea oricăror privilegii de jurisdicţie; b) egala vocaţie la justiţia constituită prin 

lege. 

Principiul egalităţii în drepturi interzice orice privilegii create unor participanţi sau unor 

categorii de participanţi în derularea procedurii civile în faţa instanţelor de judecată. De 

asemenea, sunt interzise orice discriminări între părţile aflate într-un proces civil. 

Analizând codul de procedură civilă, se constată că aceasta instituie unele diferenţe de 

tratament juridic aplicabile unor categorii de participanţi la raporturile procesuale civile şi 

existenţa unor regtdi speciale de procedură sau a unor organe de jurisdicţie specializate după 

natura litigiului. Se pune întrebarea dacă acestea creează privilegii sau instituie discriminări 

participanţilor la raporturile procesuale civile. Curtea Constituţională s-a pronunţat, în 

numeroase decizii, în sensul că egalitatea nu înseamnă uniformitate, astfel că instituirea 

unor reguli speciale nu este contrară principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, cât timp ele asigură egalitatea juridică a cetăţenilor în utilizarea 

lor.
1
  

Chiar dacă nu este înscris în mod explicit în niciun text constituţional sau legal, considerăm 

că principiul egalităţii în faţa justiţiei se aplică şi străinilor şi apatrizilor, când aceştia sunt 

participanţi la un proces civil. Ne motivăm susţinerea pe dispoziţiile art. 18, alin. (1) din 

Constituţie, care stabileşte că „străinii şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de 

protecţia generală a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi". În temeiul principiului 

egalităţii în faţa justiţiei, considerăm că jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie asigură 

„aplicarea corectă şi unitară a legilor de către toate instanţele”.
2
 Prin decizia nr. 591/1997, 

Curtea Constituţională, referindu-se la rolul Curţii Supreme de Justiţie de urmărire a aplicării 

corecte şi unitare a legii, reţine că „această obligaţie nu contravine Constituţiei ci, 

dimpotrivă, asigură, printr-o practică judecătorească unitară, egalitatea constituţională a 

cetăţenilor în faţa legii şi a justiţiei, fapt ce ar fi de neconceput în cazul în care instanţele ar 

adopta, în aplicarea aceleiaşi legi, soluţii diferite”.
3
 Pe de altă parte, unificarea jurisprudenţei 

nu se realizează prin ordine sau alte instrucţiuni ori ingerinţe din afara sistemului judecătoresc ci, 

conform Legii nr. 56/1993, prin voinţa exclusivă a judecătorilor, care hotărăsc, în Secţii Unite, cu 

majoritatea voturilor, asupra corectei aplicări a legii.  

Aplicarea corectă şi unitară a legilor este o consecinţă a principiului fundamental potrivit 

căruia se realizează justiţia: „justiţia este unică şi egală pentru toţi"
4
. Aceasta presupune ca 

                                            
1
 Considerentul nr. 8. din decizia nr. 1/1994. C.D.H./1994. p. 369. 

2
 Art. I. alin. (2) din Legea nr. 56/1993 - Legea Curţii Supreme de Justiţie - a fost publicată în Monitorul Oficial,  Partea 1. nr. 159 din 13 

iulie 1993 
3
 Considerentul nr. 5 al deciziei nr. 591/1997, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 25 Iit. d) şi a art. 31 din Legea Curţii 

Supreme de Justiţie nr. 56/1993 publicată în Monitorul Oficial, nr. 10.3 din 5 martie 1998. 
4 Ioan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 462 
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pentru toţi cetăţenii să existe o singură justiţie, ca aceştia să fie judecaţi de aceleaşi instanţe în 

procese similare. Acest mare principiu interzice existenţa unor tribunale excepţionale, aşa cum 

proclamă şi art. 125. alin. (2) din Constituţia României. 

 

Secţiunea a III-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României 

§1. Egalul acces la justiţie 

Egalul acces la justiţie nu este înscris în mod explicit în niciun text constituţional sau 

legal. Aceasta reprezintă o creaţie a jurisprudenţei Curţii Constituţionale prin interpretarea 

sistematică a normelor constituţionale cuprinse în art. 16 şi 21 din Constituţie. Art. 21 din 

Constituţie este intitulat „accesul liber la justiţie". Aşa cum menţionam, în sens restrâns 

justiţia este înfăptuită numai de instanţele judecătoreşti. 

În sens larg, termenul „justiţie” poate include şi alte autorităţi care desfăşoară activităţi 

jurisdicţionale şi se află în afara sistemului autorităţilor judecătoreşti. 

În acest sens. art. 21 trebuie coroborat cu art. 123 care se referă la „înfăptuirea justiţiei" şi 

cu art. 125 alin. (1) care stabileşte că „justiţia se realizează prin Curtea Supremă de Justiţie 

şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite prin lege. Curtea a eliminat această posibilă 

confuzie şi a reţinut că „faptul că există o cale adniinistrativ- jurisdicţională nu este similar 

cu liberul acces la justiţie. În acest sens. art. 21 trebuie coroborat cu art. 123 din Constituţie 

care defineşte sensul termenului „justiţie", precizând că acesta se înfăptuieşte de o categorie 

distinctă de autorităţi publice, şi anume de instanţele judecătoreşti".
1
 Aşa cum menţionam 

anterior, în doctrină se precizează că „toate persoanele au o egală vocaţie de a fi judecate, şi 

aceasta de către aceleaşi tribunale şi după aceleaşi reguli de procedură, tară nicio 

discriminare".
2
 Pornind de la această constatare şi „analizând mai atent şi dispoziţiile 

Constituţiei României se observă că se poate face distincţie între două mari aspecte: 

egalul acces la justiţie şi egalitatea în faţa justiţiei"
3
. Punctul de vedere îl considerăm corect 

şi îl împărtăşim pe deplin. Dar în sprijinul acestui punct de vedere venim cu noi argumente de 

ordin constituţional. 

                                            
1
 Considerentul nr. 5 al deciziei nr. 35/1693 privind soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitaie a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 

32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 218/1693. 
2
 V.M.Ciobanu, op.cit., p. 47. 

3
 Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalității în dreptul românesc, ed.cit., p. 233. 
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În cuprinsul art. 16 alin. (1) se face distincţie între egalitatea în faţa legii şi egalitatea în 

faţa autorităţilor publice, deşi recunoaştem că era suficientă consacrarea, egalităţii în faţa legii 

care poate cuprinde şi „egalitatea în faţa autorităţilor publice". Coroborând „egalitatea în faţa 

legii cuprinsă în art. 16 alin. (1) cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) care proclamă că „nicio lege nu 

poate îngrădi exercitarea acestui drept" împreună cu dispoziţiile alin. (1) al art. 21, rezultă 

principiul egalului acces la justiţie ai cărui beneficiari nu sunt numai cetăţenii ci „orice 

persoană”, incluzând în acest fel şi străinii şi apatrizii cărora li se garantează protecţia 

constituţională a persoanei şi a averii. În acest sens, poate fi reţinut şi un argument al Curţii 

Constituţionale în motivarea deciziei sale potrivit căruia „regula art. 21 alin. (2) din Constituţie 

«nicio lege nu poate îngrădi accesul la justiţie» are ca semnificaţie faptul că legiuitorul nu poate 

exclude de la exerciţiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nicio categorie sau grup 

social".
1
 Distincţia făcută de Constituţie între „egalitatea în faţa legii" şi „egalitatea în faţa 

autorităţilor publice” poate conduce la distincţia făcută între „egalul acces la justiţie" şi 

„egalitatea în faţa justiţiei”. 

§2. Egalitatea în faţa justiţiei 

Legea fundamentală face deosebirea între accesul liber la justiţie ca drept fundamental 

şi modul de exercitarea a drepturilor procesuale, inclusiv a căilor de atac şi asumarea 

obligaţiilor procesuale pe de altă parte. Curtea constituţională consideră că, în instituirea 

regulilor de acces al justiţiabililor la aceste drepturi, „legiuitorul este ţinut de respectul 

principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prevăzut de art. 16 

alin. (1) din Constituţie”
2
. Pe de altă parte, potrivit art. 4 alin. (2) al Legii nr. 92/1992 pentru 

organizarea judecătorească se stabileşte că „justiţia se înfăptuieşte în mod egal pentru toate 

persoanele". Un aspect mult dezbătut în deciziile Curţii Constituţionale îl reprezintă egalitatea 

în domeniul căilor de atac. Accesul la structurile judecătoreşti şi la mijloacele procedurale, 

inclusiv la căile de atac, se face cu respectarea regulilor de competenţă şi procedură de judecată 

stabilită de lege. Curtea stabileşte că „nu este contrară principiului egalităţii cetăţenilor în 

faţa legii şi a autorităţilor publice instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce 

priveşte căile de atac, cât timp ele asigură egalitatea juridică a cetăţenilor în utilizarea 

lor".
3
 Principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru 

situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude ci, 

dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. În consecinţă, un tratament diferit 

                                            
1
 Considerentul nr.7 al deciziei Plenului Curții Constituționale nr. 1/1994 privind liberul acces la justiție al persoanelor în apărarea 

drepturilor, libertăților și intereselor lor legitime C.D.H., 1994, Monitorul Oficial, Bucureşti. 1995. p. 372. Chiar dacă în dispozitivul deciziei se 

reţine că „liberul acces la justiţie se realizează numai în respectul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, astfel încât orice 

excludere care ar avea semnificaţia încălcării egalităţii de tratament juridic este neconstituţională."  
2
 Considerentul nr. 8 al deciziei Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1994. p. 372. 

3
 Ibidem, p. 372. 
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nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice raţional, în 

respectul principiului egalităţii cetăţeanului în faţa legii şi a autorităţilor publice. Ţinând seama 

de aceste considerente, prin decizia nr. 60/1993 Curtea Constituţională a apreciat că 

„instituirea accesului parţial doar la prima instanţă al salariaţilor din sectorul siguranţei 

circulaţiei este neconstituţională, cât timp celorlalţi salariaţi din sectorul transporturi, în 

litigiile de muncă le este asigurat accesul la toate mijloacele procedurale prevăzute de 

lege”.
1
 Aceasta nu înseamnă însă că, în toate cauzele, accesul liber la justiţie presupune să fie 

asigurat accesul la toate structurile judecătoreşti judecătorii, tribunale, curţi de apel. Curtea 

Supremă de Justiţie şi la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenţa şi procedura 

de judecată sunt stabilite de legiuitor, iar acesta, asigurând posibilitatea de a ajunge în faţa 

instanţelor judecătoreşti în condiţii de egalitate, poate stabili reguli deosebite. Pe de altă parte, 

potrivit art. 128 din Constituţie, „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi 

Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii. O problemă mult dezbătută 

de Curtea Constituţională a fost aceea a neconstitnţionalităţii prevederilor art. 330, 330
1
 alin. 

(1) şi (2), 330
2
, 330

3
 alin. (I) şi (2) şi art. 330

4
 din Codul de procedură civilă, care ar contraveni 

art. 128 din Constituţie, deoarece numai procurorul general are posibilitatea de a declara 

recurs în anulare împotriva hotărârilor judecătoreşti irevocabile. Critica potrivit căreia 

exercitarea de către procurorul general a recursului în anulare aduce atingere principiului 

constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa legii nu este întemeiată. „Acest principiu priveşte 

egalitatea cetăţenilor în faţa legilor şi autorităţilor publice şi nu egalitatea de tratament 

juridic între cetăţeni şi autorităţile publice"
2
. De aceea, principiul egalităţii nu exclude un 

tratament diferenţial ţinând seama de natura autorităţilor publice şi atribuţiile acestora. 

Ministerul Public este o astfel de autoritate care exercită atribuţii şi nu drepturi subiective, 

iar declararea de către Ministerul Public a recursului în anulare se justifică exclusiv pe un 

interes public privind respectarea principiului separaţiei puterilor sau săvârşirea de către 

judecători a unei infracţiuni legate de hotărârea atacată prin această cale de atac. Pe de altă 

parte, părţile, în exercitarea şi folosinţa drepturilor procedurale potrivit art. 41 şi următoarele 

din Codul de procedură civilă, urmăresc realizarea unui drept subiectiv. Rezultă deci că această 

competenţă acordată Ministerului Public nu încalcă principiul egalităţii cetăţenilor şi 

dreptul părţilor la un proces echitabil deoarece, aşa cum s-a statuat de Curtea Consti-

tuţională prin decizia nr. 73/1996, aceasta nu implică necesitatea garantării pentru toate 

părţile dintr-un proces a accesului la toate căile extraordinare de atac".
3
 

                                            
1
 Considerentul nr. 20 al deciziei nr. 60/1993 privind neconstituţionalitatca prevederilor art. 60 lit. c) alin. (2) şi a altor  dispoziţii 

cuprinse în Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, aprobat prin Decretul nr. 360/1976, publicată în C.D.H. 1992-1993. 

p. 305. 
2
 Considerentul nr. 3 al deciziei nr. 44/1997 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330 din Codul de 

procedură civilă, publicată in Monitorul Oficial nr. 53 din 31 martie 1997. 
3
 Considerentul nr. 13 al deciziei nr. 73/1996 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 330, ale art. 330

1 
, ale 
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art. 330

2
, ale art. 330

3
, ale art. 330

4 
din Codul de procedură civilă,  publicată în Monitorul Oficial ne.225 din 22 octombrie 1996. 
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C a p i t o l u l  I V  

ASPECTE PARTICULARE ALE EGALITĂŢII 

ÎN DREPTURI ŞI NEDISCRIMINĂRII ÎN DREPTUL 

MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE 

Secţiunea I 

Principiul egalităţii în drepturi 

şi al nediscriminării se aplică tuturor raporturilor 

juridice de dreptul muncii şi securităţii sociale 

Stabilirea raporturilor juridice de muncă este utilă pentru studiul de faţă deoarece raporturile 

juridice de muncă sunt relaţii sociale reglementate de normele juridice de muncă şi acestora li se 

aplică în mod punctual principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării. 

Ca ramură a sistemului de drept, dreptul muncii cuprinde „regulile juridice aplicabile 

relaţiilor individuale şi colective care se nasc între patroni şi salariaţi ce muncesc sub 

autoritatea lor, cu ocazia prestării muncii".
1
 

Într-o altă definiţie, prin dreptul muncii „sunt reglementate relaţiile care se stabilesc în 

procesul încheierii, executării, modificării şi încetării raporturilor juridice de muncă, 

întemeiate pe contractul individual de muncă”.
2
 

Detaşarea dreptului securităţii sociale de dreptul muncii a dus la formarea unei noi ramuri a 

dreptului public. Obiectul juridic al dreptului securităţii sociale este alcătuit din „ansamblul 

raporturilor juridice de asigurări sociale şi al celor de asistenţă socială".
3
 

Aşa cum susţin unii autori, „dreptul muncii este un drept născut din inegalitatea dintre 

părţi pe care o presupun relaţiile de muncă”.
4
 Prin limitarea sau corijarea acestei inegalităţi, 

dreptul muncii este ramura dreptului pentru protecţia salariaţilor. 

Raporturile juridice de muncă sunt definite „ca acele relaţii sociale reglementate prin lege, 

ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte şi, ca regulă, o persoană juridică pe de altă 

parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a 

doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării 

                                            
1
 Sanda Ghimpu, Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, vol. I, Editura „Șansa” S.R.L., București, 1994, p. 9. 

2
 Ion Traian Ștefănescu, Dreptul muncii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996, p. 9. 

3
 Alexandru Athanasiu. Dreptul securităţii sociale. Editura Actami. Bucureşti 1995. p. 29. 

4
 Gérard Lyon-Caen, Jean Pelisier, Droit du travail. Dalloz. Paris. 1990, p. 59. În continuare autorul mai precizează: „dând satisfacţie uneia 

sau alteia dintre formele de revendicare, dreptul muncii corijează sau limitează această inegalitate.” 
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acelei munci”.
1
 Rezultă că dreptul muncii reglementează raporturile juridice dintre patroni sau 

angajatori şi salariaţi sau angajaţi. 

În raporturile juridice de muncă angajatorul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, 

pe când salariatul nu poate fi decât o persoană fizică. În doctrina de specialitate se face distincţie 

între raporturile juridice de muncă şi raporturile sociale de muncă. Raporturile juridice de muncă 

au ca fundament contractul individual de muncă. În cadrul raporturilor sociale de muncă sunt 

cuprinse relaţiile sociale de muncă având alt temei decât contractul individual de muncă, în aceste 

cazuri munca prestându-se extracontractual. Printre acestea sunt enumerate: munca independentă, 

prestările de servicii, raporturile de muncă ale cadrelor militare, profesiunile liberale (expert, 

contabil, notar, avocat, medic etc.).  

Pentru aceste raporturi sociale de muncă dreptul muncii reprezintă dreptul comun în 

materie. 

Aşa cum se afirmă şi în doctrina juridică, „standardul egalitar priveşte toate raporturile dc 

muncă, atât raporturile individuale, cât şi cele colective de muncă, indiferent de faptul că doctrina le 

consideră sau nu ca incluse în obiectul de studiu al disciplinei dreptul muncii”.
2 
În afara raporturilor 

juridice de muncă, fac obiectul acestui studiu raporturile juridice ale dreptului securităţii 

sociale. Acestea sunt de două feluri: 

a) raporturile juridice de asigurări sociale sunt acele „relaţii juridice care se nasc, se 

modifică şi se sting în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale ca atare determinate de lege”.
3
 

Având în vedere că riscurile sociale sunt stabilite de lege, deci fac obiectul politicilor sociale în acest 

domeniu, printre riscurile sociale sunt enumerate boala, bătrâneţea, invaliditatea, şomajul, 

cheltuielile de medicamente, sarcinile familiale etc. 

b) raporturile juridice de asistenţă socială sunt „acele relaţii juridice care se nasc, se 

modifică şi se sting în legătură cu dreptul cetăţenilor de a avea un venit minim necesar susţinerii 

traiului dacă se află în imposibilitatea de a-şi procura în mod licit sursele materiale de a trăi şi 

obligaţia corelativă a statului de a garanta acest venit persoanelor în nevoie”.
4
 Aceste raporturi 

juridice de asistenţă socială sunt reglementate exclusiv prin lege, deci fac obiectul exclusiv al 

politicilor de asistenţă socială în materie. 

Pe de altă parte, raporturile juridice de muncă şi raporturile juridice de securitate socială sunt 

indisolubil legate de dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii. Drept social-economic de 

tradiţie, acesta este reglementat de art. 38 din Constituţie. 

Conceput ca un drept cu un conţinut complex, dreptul la muncă include: „libertatea alegerii 

profesiei, libertatea alegerii locului de muncă, protecţia socială a muncii, retribuţia muncii 

                                            
1
 SandaGhimpu, Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, ed., vol. I, p.7. 

2
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., pp. 284-285. 

3
 Alexandru Atanasiu, Dreptul securităţii sociale, ed. cit., p. 29. 

4
 Ibidem. p. 29. 
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depuse, dreptul la negocieri colective".
1
 Coroborând dispoziţiile ari. 38 cu dispoziţiile art. 1 din 

Constituţie rezultă că „egalitatea impusă nu este deci una de rezultat, materială ci una liberală, 

de şanse ce constă în posibilitatea de a munci oferită oricărei persoane precum şi în 

garantarea unui tratament egal pentru situaţii asemănătoare pe tot parcursul derulării 

raportului juridic de muncă".
2
 

Secţiunea a II-a 

Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi 

şi nediscriminârii în dreptul muncii 

şi securităţii sociale 

După anul 1989 se constată o înnoire a raporturilor juridice de muncă prin „înlăturarea din 

Codul muncii a dispoziţiilor care limitau libertatea muncii şi a altor drepturi fundamentale ale 

cetăţenilor"
3
. Totodată, Decretul-Lege nr. 147/1990 a introdus în conţinutul art. 2 din Legea nr. 

10/1972 - Codul muncii două noi criterii de nediscriminare in exercitarea dreptului la muncă, 

respectiv „convingeri politice şi origine socială". Tot anterior adoptării Constituţiei, primul 

Parlament rezultat în urma alegerilor din mai 1990, care avea şi atribuţii de Adunare Constituantă a 

adoptat Legea nr. 54/1991 privind sindicatele, care abrogă art. 164-170 din Codul muncii şi Legea 

nr. 15/1991 privind soluţionarea confictelor de muncă. 

Din analiza conţinutului normativ al Codului muncii se constată că acesta foloseşte o 

terminologie care nu-şi mai găseşte aplicabilitatea, având în vedere transformările politico-sociale şi 

economice care au avut loc după anul 1989. De exemplu, din cuprinsul reglementărilor date 

raporturilor de muncă prin textele Codului muncii, „unităţile socialiste" au dispărut ca subiecte ale 

acestor raporturi. 

Totuşi, aceste reglementări urmează a fi aplicate în continuare raporturilor ce se stabilesc între 

salariaţii persoanelor juridice, care au rezultat din transformarea fostelor unităţi socialiste, inclusiv 

după privatizarea acestora, potrivit legii. „Aceasta deoarece art. 183 alin. ( 1 ) din Codul muncii 

prevede că dispoziţiile acestui cod se aplică şi raporturilor de muncă stabilite cu persoanele 

juridice, altele decât unităţile socialiste, ceea ce are înţelesul că reglementarea din Codul muncii a 

avut şi în trecut - şi continuă să aibă şi în prezent caracterul de drept comun pentru orice raporturi 

juridice de muncă fundamentate pe contractele individuale de muncă, indiferent care efectuează 

angajarea".
4
 Se admite astfel o modificare tacită a terminologiei Codului muncii „textele acestuia 

urmând să se aplice cu excepţia cazurilor in care ar fi contrare prevederilor Constituţiei sau 

                                            
1
 Ioan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 227. 

2
 Simina Elena Tănăsescu, op.cit., p, 289. 

3
 Decretul –Lege nr.147/1990 privind modificarea sau abrogarea unor dispoziții legale care limitează libertatea muncii, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 66 din 12 mai 1990. 
4
 Considerentul nr. 4 al deciziei nr. 86/196, Publicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 7 ianuarie 1997. 
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dispoziţiilor cuprinse în legile ulterioare în cazul tuturor raporturilor de muncă stabilite între agenţii 

economici şi salariaţii acestora"
1
. Putem afirma că înnoirea Codului muncii începe cu terminologia 

folosită de acesta. În doctrina de specialitate se susţine că „datorită poziţiei superioare ocupate de 

dreptul constituţional în sistemul dreptului nostru principiile sale generale se regăsesc în toate 

celelalte ramuri ale dreptului inclusiv în dreptul muncii, fiind dezvoltate de acestea". 
2
 

Alţi autori au preluat teoria normelor cu dublă natură juridică potrivit căreia anumite norme 

din Constituţie, care consacră chiar principii fundamentale ale dreptului muncii, sunt concomitent, 

de drept constituţional şi de drept al muncii".
3
  

Printre aceste principii fundamentale se numără şi principiul egalităţii în drepturi şi al 

nediscriminării care a fost consacrat de art. 2 din Codul muncii.
4
  

Egalitatea în drepturi a cetăţenilor se aplică normelor privind munca şi protecţia socială a 

muncii ca egalitate a cetăţenilor în faţa legislaţiei muncii şi a autorităţilor publice care 

efectuează angajări de personal, fără privilegii şi fără discriminări.  

Având în vedere că art. 38 alin. (1) din Constituţie foloseşte exprimarea „dreptul la muncă nu 

poate fi îngrădit”, această reglementare din legea fundamentală semnifică faptul că „dreptul la 

muncă este dreptul fiinţei umane de a trăi producându-şi resursele necesare vieţii prin munca 

sa”
5
. Din această viziune constituţională rezultă conceptul ştiinţific că egalitatea în drepturi şi 

nediscriminarea se transpun în dreptul muncii ca egalul acces al tuturor la toate raporturile 

juridice de muncă şi de protecţie sau securitate socială pe tot parcursul derulării acestora. 

Aceasta presupune garantarea egalităţii de şanse tuturor participanţilor privind accesul la aceste 

raporturi potrivit aptitudinilor, pregătirii profesionale şi aspiraţiilor fiecăruia, aşa cum stabileşte art. 2 

din Codul muncii, modificat prin Decretul-Lege nr. 147/1990. 

În dreptul muncii considerăm că pot fi delimitate două etape privind aplicarea principiului 

egalităţii în drepturi şi al nediscriminării raporturilor juridice de muncă: a) egalitatea participanţilor 

privind angajarea în muncă; b) egalitatea participanţilor în faţa raporturilor juridice de muncă pe 

parcursul derulării lor. Rezultă astfel:  

1) o egalitate strictă privind angajarea participanţilor la ocuparea unui loc de muncă. În 

acest caz angajarea trebuie să se facă fără privilegii şi fără discriminări. Codul muncii în art. 63 alin. 

(1) stabileşte că „încadrarea în muncă se face pe baza verificării aptitudinilor şi a pregătirii 

profesionale, prin probă practică, examen, concurs ori termen de încercare, în condiţiile 

                                            
1
 Considerentul nr. 4 al deciziei nr. 86/1996. 

2
 Sanda Ghimpu. Alexandru ficlca. ed. cit., voi. I. pp. 30-31. În continuare autorii precizează: „Evident de la aceste principii nu se poate 

deroga, sarcina fiecărei ramuri fiind de a le dezvolta pe cele care îi sunt specifice. Aceste principii sunt, aşa cum am arătat şi principii ale dreptului 

muncii, pe temelia lor ridicându-se ansamblul normelor juridice care formează legislaţia muncii în ţara noastră." 
3
 Ion Traian Ştefanescu. op. cit., p. 16. 

4
 Art. 2 din Codul muncii aşa cum a fost modificat prin Decretul-Lege nr. 147 1990 consacră: „tuturor cetăţenilor României fără nicio 

îngrădire sau deosebire de sex, naţionalitate, rasă sau religie, convingeri politice sau origine socială, le este garantat dreptul la muncă, având 

posibilitatea de a desfăşura o activitate în domeniul economic, tehnico-ştiinţific, administrativ, social sau cultural, potrivit aptitudinilor, pregătirii 

profesionale şi aspiraţiilor fiecăruia în funcţie de nevoile întregii societăţi." 
5
 Ioan Muraru, Drept constituțional și instituții politice, ed.cit., p. 227. 
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prevăzute de lege". Textul menţionat, referindu-se la „condiţiile prevăzute de lege”, se corelează cu 

dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă, care 

grupează locurile de muncă în două categorii:  

- angajarea, în condiţiile legii, a salariaţilor la instituţiile de stat, organele administraţiei de 

stat şi la orice altă unitate bugetară se face numai prin concurs; 

- la regiile autonome, societăţile comerciale şi la oricare alte persoane juridice, angajarea 

salariaţilor se face în condiţiile stabilite de acestea, dacă pentru ocuparea anumitor funcţii, prin lege 

nu se prevede altfel. 

2) o egalitate de ordin strict constituţional potrivit căreia „la muncă egală femeile au 

salariu egal cu bărbaţii ”. 

Principiul menţionat este consacrat în art. 2 din l egea nr. 14/1991 conform căruia „la 

stabilirea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice, etnice, confesionale, de 

vârstă, sex sau de stare materială".
131

 

3) egalitatea participanţilor în faţa raporturilor juridice de muncă pe parcursul derulării lor 

admite că pentru situaţiile diverse ce pot apărea, regimul juridic aplicabil poate varia. 

 

Secţiunea a III-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României 

§1. Egalitatea cetăţenilor privind accesul la încadrarea în muncă 

Curtea a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 32 din Legea nr. 88//1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, care stabileşte 

că un cadru didactic cu funcţie de bază la o instituţie de învăţământ de stat sau particular poate 

efectua activităţi didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte instituţii de 

învăţământ superior, până la cel mult echivalentul unei norme didactice stabilite în conformitate cu 

dispoziţiile legale. Acest text încalcă dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Constituţie prin care se 

proclamă că „dreptul la muncă nu poate fi îngrădit". 

 Limitarea posibilităţii cadrelor didactice de a efectua activităţi la alte instituţii de învăţământ 

superior, contravine textului constituţional citat.  

Îngrădirea prevăzută de textul menţionat este, pe de altă parte, de natură „să conducă la o 

                                            
1 Legea nr. 14/1991 - Legea salarizării -, a fost publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 32, din 9 februarie 1991. 
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discriminare între cadrele didactice şi restul salariaţilor, pentru care dreptul la muncă nu este 

limitat prin lege".
1 

Această dispoziţie încalcă egalitatea în drepturi a cetăţenilor privind accesul la 

încadrarea în muncă, prin crearea unei discriminări arbitrare interzisă de art. 16 alin. (1) din 

Constituţie. Curtea, observând că textul menţionat mai cuprinde şi alte contradicţii cu dispoziţiile 

constituţionale, a declarat textul în discuţie neconstituţional. 

§2. O egalitate strictă privind accesul cetăţenilor la încadrarea în muncă 

În altă cauză, Curtea Constituţională a fost sesizată în legătură cu neconstituţionalitatea art. 16 

lit. b) şi g) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale. În esenţă, textul legal în discuţie este 

criticat intrucât exclude posibilitatea de a fi notar a licenţiaţilor specializaţi în „Drept economic 

şi administrativ". În principiu, absolvenţii unui profil de învăţământ superior nu pot fi puşi în 

situaţii diferite. Între esenţa specializării, dată de aceea a profilului, şi regimul legal al exercitării 

profesiei trebuie să fie o corespondenţă firească. Existenţa în cadrul Facultăţii de Drept a mai multor 

specializări, de la începutul studiilor universitare, cum a fost în trecut, sau numai în anii III şi IV, 

cum este în prezent, nu reprezintă argumente care să justifice un tratament diferenţiat pentru 

absolvenţii fiecărei specializări, ca şi cum ar fi absolvenţi cu profiluri diferite. În fond, specializarea 

este, indiferent de natura sa, în ştiinţe juridice. Mai mult, primii doi ani de studiu, la ora actuală sunt 

identici, specializarea apare numai în anii III şi IV de studiu, ani în care, de asemenea, există un 

număr de materii care sunt identice, atât ca număr de ore, cât şi ca denumire. Tot pentru a motiva 

identitatea de situaţie în care se găsesc absolvenţii celor două profiluri. Curtea reţine şi un alt 

aspect, acela că disciplina facultativă „Activitate notarială" este cuprinsă, în programa pentm anul 

IV, numai la specialitatea „Drept economic şi administrativ” şi în consecinţă absolvenţii 

specializării drept economic şi administrativ sunt mai îndreptăţiţi să aibă acces la profesia de 

notar decât ceilalţi absolvenţi”.
2
 Rezultă că având aceleaşi studii juridice superioare, absolvenţii 

acestui profil au aceeaşi vocaţie pentru toate funcţiile juridice, fără să se ţină seama de specialitatea 

pe care au urmat-o. 

Mergând pe acest raţionament, judecătorul constituţional reţine că „dispoziţiile legale 

instituie o limitare a dreptului la muncă şi a libertăţii de alegere a profesiei şi a locului de 

muncă deoarece textul în discuţie stabileşte o interdicţie pentru o anumită categorie de 

absolvenţi de a ocupa o anumită funcţie, pe care aceştia o puteau ocupa până la acest 

moment”.
3
  

Distinct de acest aspect, s-ar crea o discriminare şi între absolvenţii specializării „Drept 

economic şi administrativ", deoarece, chiar potrivit noii reglementări, unii ar putea să ocupe funcţia 

                                            
1
 Considerentul nr. 10 al deciziei nr. 114/1994 referitoare la neconstiluţionalitatea art. 32 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea 

instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor. A fost publicată în Culegerea de Decizii şi Hotărâri 1994, p. 325. 
2
 Considerentul nr. 3 şi nr. 4 al deciziei nr. 44/1995 cu privire la constituţionalitatea art. 16 lit. h) şi u) din Legea nr. 36/1995 legea notarilor 

publici publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 16 mai 1995. 
3
 Considerentul nr. 10 al deciziei nr. 44/1995. 
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de notar, şi anume cei prevăzuţi la art. 16 lit. g) şi alţii nu, chiar din aceeaşi promoţie, ceea ce este 

evident că nu poate fi acceptat. S-ar institui un tratament juridic privilegiat pentru unii şi 

discriminatoriu pentru alţii, contrar art. 16 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Constituţie, nu numai în 

cadrul profilului, dar, ceea ce este şi mai grav, în cadrul unei specializări din cadrul profilului. Se 

impune astfel o egalitate strictă care interzice orice discriminare în domeniul accesului la 

încadrarea într-un loc de muncă cu specialitate juridică. 

În final, Curtea constată că prevederile art. 16 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii 

notariale sunt constituţionale numai în măsura în care prin expresia „licenţiat în Drept - Ştiinţe 

juridice" se înţelege absolventul unei facultăţi de Drept, indiferent de specializare. 

Chiar înainte de începerea raportului, „egalitatea strictă se impune ca standard de valoare 

constituţională“. 

Principiul constituţional al egalităţii constituie o „garanţie pentru conţinutul normativ al 

dreptului fundamental pe care îl întăreşte, dar aceasta nu interzice relativizarea sa conform 

condiţiilor concrete de exercitare a respectivului drept”.
1
 

§3. O egalitate relativă şi o egalitate strictă privind posibilitatea    

cumulului de funcţii 

Izvorul de drept al posibilităţii cumulului de funcţii îl constituie Legea nr. 2/1991 privind 

cumulul de funcţii.
2
 Legea este în vigoare deoarece niciun text constituţional nu interzice cumulul de 

funcţii. Legea stabileşte două posibilităţi de cumul: 

a) persoanele care cumulează mai multe funcţii; 

b) pensionarii pentru limită de vârstă, precum şi pensionarii de invaliditate gradul III pot 

cumula pensia cu salariul pe perioada angajării. 

Curtea Constituţională a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra neconstituţionalităţii art. 12 

alin. (1) lit. a), a art. 12 alin. (1) lit. d) şi a art. 12 alin. (2) din Legea nr. 51/1995.
3
 Textul art. 12 alin. 

(1) lit. d) este criticat deoarece introduce interdicţia cumulului de funcţii numai avocaţilor, în timp ce 

pentru toate celelalte categorii de salariaţi este permisă exercitarea cumulului mai multor funcţii. 

Prin această interdicţie, susţin petiţionarii, se încalcă principiul constituţional al egalităţii în 

drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie. 

 Diferenţa de regim juridic stabilit pentru avocaţi în raport cu ceilalţi salariaţi nu este de natură 

să limiteze dreptul la muncă şi nici libertatea alegerii profesiei şi a locului de muncă. 

Existenţa anumitor incompatibilităţi se impune,în unele cazuri, faţă de specificul profesiei. O 

asemenea incompatibilitate este impusă magistraţilor care nu pot cumula funcţia de magistrat cu 

                                            
1
 Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., pp. 296-297. 

2
 Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcţii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 8 ianuarie 1991. 

3
 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 116 din 9 iunie 1995. 
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nicio funcţie publică sau privată. Profesia de avocat este liberă şi independentă. În acest caz se 

impune şi crearea unor garanţii juridice pentru exercitarea acestei profesii. Dintre aceste garanţii 

judecătorul constituţional reţine două:
1
 

a) independenţa avocatului presupune ca acesta să nu exercite nicio altă activitate care l-ar 

plasa într-o stare de subordonare juridică ori i-ar impune reguli diferite ce ar putea constitui 

obstacole în îndeplinirea profesiei sale; 

b) incompatibilitatea reprezintă şi o garanţie pentru cetăţenii care recurg la serviciile 

unui avocat în virtutea dreptului lor constituţional la apărare. 

Deoarece avocaţii şi ceilalţi salariaţi se află în situaţii obiectiv diferite regimul juridic poate 

fi diferit. 

În aceste condiţii egalitatea nu este încălcată. În legătură cu art. 12 alin.1 lit. d) şi art. 12 alin. 

(2), care stabilesc o incompatibilitate între exercitarea profesiei de avocat şi calitatea de pensionar 

pentru limită de vârstă, judecătorul constituţional a considerat că nu mai este necesar să se instituie 

un regim juridic diferit pentru avocaţi şi avocaţii pensionari pentru limită de vârstă. În acest caz, 

pensia se primeşte pentru munca depusă anterior, astfel încât nu poate impieta asupra continuării 

muncii şi în profesia de avocat, atâta timp cât libertatea muncii, cât şi dreptul la pensie sunt 

consacrate ca drepturi fundamentale de art. 38 alin. (1) şi art. 43 alin. (2) din Constituţie”.
2
 

Admiterea fără restricţii a cumulului pensiei cu salariul exclude posibilitatea interzicerii 

acestai cumul pentru avocaţi. În acest caz nu mai este luat în seamă specificul profesiei de avocat, 

ţinându-se seama de regimul juridic al calităţii de pensionar. În acest caz se instituie o egalitate 

strictă între pensionari, indiferent de profesia pe care au avut-o anterior. 

§4. O egalitate strictă între personalul de la locurile de muncă şi 

activităţile caracterizate prin condiţii deosebite şi personalul care 

anterior a lucrat în aceleaşi condiţii 

Curtea constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 2 alin. (1)
3
 din 

Decretul-Lege nr. 68/1990 pentru înlăturarea unor inechităţi în salarizarea personalului. Textul în 

discuţie este criticat deoarece dispoziţiile sale se aplică numai persoanelor aflate în activitate la data 

intrării lui în vigoare, dar nu şi persoanelor pensionate. Prin aceasta se încalcă art. 16 alin. (1) din 

Constituţie. 

                                            
1
 Considerentul 2 al deciziei nr. 45/1995 cu privire la constituţionalitatea unor prevederi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 12 mai 1995. 
2
 Considerentul nr 5 al deciziei nr. 45/1995. 

3
 Alt. 2 alin. (1): „Personalul de la locurile de muncă şi activităţile care, potrivit reglementărilor existente până în anul 1969 şi după aceea, 

erau prevăzute să fie încadrate în grupele I şi II de muncă beneficiază de acest drept pe întreaga perioadă cât au lucrai la locurile de muncă şi 

activităţile respective.’’ 
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Dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 68/1990 se referă la perioade anterioare 

intrării lor în vigoare, pentru care se recunoaşte beneficiul unor drepturi cuvenite şi câştigate 

anterior, ale căror efecte sau valorificare se face ulterior intrării în vigoare a Decretului-lege 

menţionat. 

Sub acest aspect, „apare discriminatorie recunoaşterea beneficiului drepturilor 

respective doar în favoarea persoanelor care sunt încă în activitate la locuri de muncă sau în 

activităţi caracterizate prin condiţii deosebite, nu şi în favoarea celor care anterior au lucrat în 

aceleaşi condiţii, dar, înainte de intrarea în vigoare a Decretului-Lege nr. 68/1990, au încetat 

raporturile lor de muncă, prin pensionare sau din alte motive, ori s-au încadrat la locuri de muncă 

care nu  mai au acelaşi caracter”. 
1
 

Acest tratament diferenţial încalcă principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării, 

deoarece se aplică unor situaţii identice. Aceasta deoarece în măsura în care textul de lege criticat 

reglementează beneficiul şi posibilitatea valorificării unor drepturi cuvenite şi câştigate în perioade 

când toate aceste categorii de persoane au lucrat în aceleaşi condiţii, este evident că sub acest 

aspect ele se află într-o situaţie identică, ceea ce impune şi un tratament juridic identic.
 
 

Ideea că aceste persoane s-ar afla în situaţii diferite este numai aparentă, deoarece, apreciază 

Ciulea, persoanele la care face referire art. 2 alin. (1 ) „se găsesc în situaţii diferite doar sub 

aspectul statutului lor social - de persoane încadrate la locuri de muncă sau în activităţi având 

condiţii deosebite, de persoane încadrate la alte locuri de muncă sau în alte activităţi, ori de persoane 

care nu s-au mai încadrat în muncă din diverse motive şi toate acestea văzute la o dată exactă, aceea 

a intrării în vigoare a actului normativ respectiv”.
2 

                                            
1
 Considerentul nr. 3 al deciziei nr. 87/1999 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Decrelului-Lege nr. 68/1990 privind 

înlăturarea unor inechităţi în salarizarea personalului. A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 26 iulie 1999. 
2
 Considerentul nr. 4 al deciziei nr. 87/1999. 
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C a p i t o l u l  V  

ASPECTE PARTICULARE ALE EGALITĂŢII 

ÎN DREPTURI ŞI NEDISCRIMINĂRII ÎN DREPTUL 

FINANCIAR 

Secţiunea I 

Principiul egalităţii în drepturi 

şi al nediscriminării se aplică tuturor raporturilor 

juridice de drept financiar la care unul dintre 

subiecte este persoana fizică 

Dreptul financiar reglementează „relaţiile de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor 

băneşti ale statului şi ale instituţiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale 

societăţii".
1
 Sfera relaţiilor sociale reglementate de normele juridice financiare, aşa cum rezultă şi din 

obiectul de reglementare al dreptului financiar, este deosebit de largă şi complexă. În consecinţă, şi 

sfera de cuprindere a raporturilor juridice financiare este deosebit de largă şi complexă.  

Aceasta este strâns legată de sfera de cuprindere a finanţelor publice. În toate raporturile 

juridice de drept financiar, fără excepţie, unul dintre subiecte este Statul, reprezentat printr-un 

organ de specialitate, ca purtător al autorităţii de stat. Această particularitate a raporturilor de drept 

financiar creează o poziţie de subordonare a tuturor celorlalte subiecte participante, faţă de 

subiectul purtător al autorităţii de stat. Ca o consecinţă imediată a acestei particularităţi, creanţele 

fiscale sunt executate în mod direct de către subiectul purtător al autorităţii de stat, în temeiul unui act 

normativ şi nu prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti. În literatura de specialitate, în funcţie de 

sfera de cuprindere a finanţelor publice, sunt enumerate următoarele raporturi de drept financiar: 

„a) raporturi juridice bugetare; b) raporturi juridice fiscale; c) raporturi juridice de creditare; 

d) raporturi juridice bancare; e) raporturi juridice de organizare a circulaţiei monetare; f) 

raporturi juridice valutare; g) raporturi juridice de asigurare prin efectul legii; h) raporturi 

juridice de control financiar".
1
 

Din multitudinea de raporturi juridice de drept financiar menţionate mai sus prezintă interes 

                                            
1
 Dan Drosu Șaguna, Drept financiar și fiscal, Editura Oscar Print, vol.I, București, 1997, p. 79.  

1
 Ibidlem. p. 83. 
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pentru studiul de faţă numai trei: 

a) raporturile juridice fiscale; 

b) raporturile juridice de creditare; 

c) raporturile juridice de asigurare prin efectul legii, deoarece în aceste raporturi juridice 

unul dintre subiecte este persoana fizică. Din categoria persoanelor fizice care pot fi subiecte ale 

raporturilor juridice de drept financiar menţionate mai sus enumerăm: cetăţenii români, persoanele 

fizice străine rezidente în România (reprezentanţi diplomatici, investitori, comercianţi, oameni de 

afaceri doctoranzi. studenţi, apatrizi etc.) şi persoanele fizice străine nerezidente în România 

(specialişti, oameni de ştiinţă, de cultură, artişti, sportivi, turişti, străini). S-a folosit noţiunea de 

persoană fizică deoarece potrivit art. 18 alin. (1) din Constituţie „cetăţenii străini şi apatrizii rezidenţi 

sau nerezidenţi pe teritoriul României, dar care locuiesc la un moment dat pe teritoriul Statului român 

se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor". Ori. legislaţia fiscală are în vedere şi aceste 

categorii de indivizi care trebuie protejaţi împotriva inegalităţilor arbitrare care le pot afecta averea. 

Aceasta reprezintă o consecinţă a faptului că legea fundamentală garantează drepturi, libertăţi şi 

îndatoriri fundamentale şi nu  numai drepturi, libertăţi şi îndatoriri cetăţeneşti. 

Principiul constituţional al egalităţii se adresează în egală măsură tuturor ramurilor de drept, în 

consecinţă şi dreptului financiar şi fiscal.  

În doctrina de specialitate se mai precizează că „în materie fiscală domeniul de aplicare al art. 

16 din Constituţie se limitează doar la egalitatea în faţa legii fiscale.”
2
 

Egalitatea în drepturi şi nediscriminarea în dreptul financiar vor fl analizate sub următoarele trei 

aspecte: a) egalitatea în faţa raporturilor juridice fiscale; b) egalitatea în faţa raporturilor juridice de 

creditare; c) egalitatea în faţa raporturilor juridice de asigurare prin efectul legii. 

Secţiunea a II-a 

Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi 

şi nediscriminării în dreptul financiar 

§1. Egalitatea în faţa raporturilor juridice fiscale 

Alături de principiul constituţional al egalităţii în drepturi şi nediscriminării consacrat de art. 16 

alin. (1) din Constituţie, în cadrul raporturilor juridice fiscale se aplică şi un principiu specific acestui 

domeniu consacrat de art. 53 alin. (2) din legea fundamentală şi anume „aşezarea justă a sarcinilor 

fiscale". 

Raporturile juridice fiscale fac parte din categoria raporturilor ce se nasc şi se sting cu ocazia 

                                            
2
 Simina Elena Tănăsescu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed.cit., p. 172. 
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constituirii fondurilor băneşti ale statului sub forma veniturilor bugetului public naţional.  

Aceste raporturi rezultă din îndatorirea constituţională a cetăţenilor de a contribui prin impozite 

şi taxe la cheltuielile publice ale statului. Raporturile juridice fiscale sunt reglementate de legislaţia 

fiscală adoptată potrivit politicii fiscale a statului în domeniul finanţelor publice. Chiar în literatura 

juridică de specialitate se menţionează că „egalitatea în faţa impozitelor relevă un conţinut destul 

de diferit în raport cu principiul general al egalităţii astfel încât se poate spune că în materie 

fiscală egalitatea se prezintă sub două faţete: egalitatea în faţa legii fiscale ca o aplicare a 

principiului general al egalităţii şi aşezarea justă a sarcinilor fiscale cu punere în valoare a unui 

concept specific dreptului fiscal la nivel constituţional".
1
 

După părerea noastră, egalitatea în faţa raporturilor juridice fiscale poate fi analizată sub două 

aspecte, aceasta conform ordinului constituţional adresat sistemului legal de impuneri: cuprins în art. 

53 alin. (2) şi art. 53 alin. (3) din Constituţie: 

1) egalitatea în faţa impozitelor, taxelor şi altor prestaţii stabilite în situaţii excepţionale: 

2) egalitatea privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale. 

 

1. Egalitatea în faţa impozitelor, taxelor şi a altor prestaţii stabilite  

în situaţii excepţionale 

 

Aşa cum se susţine şi în literatura de specialitate, „textul constituţional se mulţumeşte să 

precizeze doar două principii referitoare la sistemul veniturilor publice: categoriile de surse posibile - 

taxele şi impozitele şi regula fundamentală conform căreia prelevarea lor trebuie efectuată prin 

intermediul unei legi fiscale".
2
 

Tot din coroborarea art. 53 şi a art. 138 din Constituţie, rezultă că cetăţenii sunt obligaţi să 

contribuie la cheltuielile publice numai dacă impozitele, taxele şi orice alte venituri ale 

bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi impozitele şi taxele 

locale sunt stabilite prin lege sau în limitele şi în condiţiile legii. În interiorul cadrului 

constituţional menţionat mai sus legiuitorul arc libertate deplină să reglementeze modalităţile 

concrete de stabilire a impozitelor şi taxelor de la cetăţeni cu respectarea singurei limitări impuse 

de Constituţie prin art. 53 alin. (2), aceea a aşezării juste a sarcinilor fiscale". În consecinţă, 

normele juridice fiscale trebuie să respecte cumulativ aceste două reguli constituţionale la care se 

adaugă una de ordin general, principiul constituţional al egalităţii în drepturi şi al 

nediscriminării. Rezultă că marea masă a contribuabililor nu trebuie supusă unei diferenţieri 

arbitrare de către legiuitor. În aceste condiţii, sistemul legal de impuneri, în funcţie de situaţia 

obiectivă în care se găsesc contribuabilii, poate să adopte fie o egalitate strictă, fie o egalitate 

                                            
1
 Ibidem, pp. 172-173 

2
 Ibidem, p. 173 
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relativă în stabilirea contribuţiilor cetăţenilor la cheltuielile publice. Egalitatea în faţa 

impozitelor, taxelor şi a altor prestaţii stabilite în situaţii excepţionale presupune egalitatea 

cetăţenilor în faţa legii fiscale şi a autorităţilor publice cu atribuţii fiscale fără privilegii şi 

fără discriminări. 

Pe de altă parte, egalitatea în faţa impozitelor, taxelor şi a altor prestaţii stabilite în situaţii 

excepţionale, aşa cum se susţine şi în doctrina de specialitate, trebuie să se facă în acelaşi mod 

„pentru toate persoanele fizice, indiferent de locul unde domiciliază, adică să nu existe deosebiri 

de tratament fiscal de la o zonă la alta a ţării"
1
, cu excepţia, considerăm noi, a impozitelor şi a 

taxelor locale care, potrivit art. 138 alin. (2) din Constituţie, se stabilesc de consiliile locale sau 

judeţene în limitele şi în condiţiile legii. 

2. Egalitatea privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale 

Textul constituţional al art. 53 alin. (2) proclamă „aşezarea justă a sarcinilor fiscale". În 

doctrina juridică financiară de specialitate, aşezarea justă a sarcinilor fiscale" este receptată ca 

reprezentând unul dintre principiile impunerii echitabile potrivit căruia „repartizarea 

cheltuielilor fiscale pe clase şi pături sociale trebuie să se facă cu respectarea principiului 

echităţii, al justiţiei sociale".
2
 Dacă „aşezarea justă a sarcinilor fiscale" constituie un ordin 

constituţional adresat legiuitorului, ca atunci când stabileşte taxele şi impozitele să ţină seama de 

această regulă constituţională, principiul constituţional al egalităţii în drepturi şi al 

nediscriminării constituie o regulă de ordin general de care acelaşi legiuitor trebuie să ţină 

seama. Aceasta reprezintă o garanţie suplimentară a aşezării juste a sarcinilor fiscale prin care 

contribuabilii trebuie să-şi asume obligaţia de a contribui la cheltuielile publice. Este şi motivul 

pentru care doctrina juridică financiară de specialitate a împărţit impunerea fiscală în două 

categorii: „impunerea generală şi impunerea parţială pentru repartizarea cheltuielilor fiscale".
3
 

În funcţie de gradul de cuprindere al subiectelor şi a materiei impozabile, impunerea 

generală se extinde asupra tuturor impozitelor claselor şi păturilor sociale în ceea ce priveşte 

veniturile sau averea acestora, iar impunerea parţială cuprinde unele clase sau pături sociale care 

beneficiază de anumite scutiri sau reduceri sociale. Considerăm că anumite scutiri de impozite se 

lac în baza principiului consacrat de O.N.U. potrivit căruia „sărăcia opreşte egalitatea" pe care 

l-am prezentat anterior. Aceste scutiri se fac pentru protecţia persoanelor aflate în situaţii obiective 

de nevoie socială, pentru a restabili in acest mod egalitatea. 

Egalitatea privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale mai este denumită în literatura juridică 

financiară de specialitate egalitatea prin impozit.
4
 Aceasta presupune diferenţierea sarcinii 

                                            
1
 Dan Drosu Şaguna. op. cit., vol. I. p. 110.  

2
 Ibidem, p 110. 

3
 Idem 

4
 Idem. 
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fiscale de la o persoană la alta, în funcţie de o serie de criterii economice şi sociale, dintre care se 

reţin: mărimea absolută a materiei impozabile, situaţia personală a subiectului impozabil, natura şi 

provenienţa veniturilor etc. 

Practica financiară cunoaşte mai multe feluri de impuneri şi anume: în cote fixe şi în cote 

procentuale (proporţionale, progresive şi regresive).
1
 

Având în vedere că nu există nicio restricţie de ordin constituţional privind felul impunerii, 

legiuitorul este liber să aleagă orice fel de impunere sau orice combinaţie între acestea, potrivit 

politicii fiscale de guvernare, dar cu respectarea a două limite, de astă dată stabilite de legea 

fundamentală, şi anume: aşezarea justă a sarcinilor fiscale şi respectarea principiului constituţional 

al egalităţii în faţa legii fiscale fără privilegii şi fără discriminări. Sub altă formă, cele menţionate 

mai sus sunt exprimate astfel: „specificitatea egalităţii în materie fiscală se relevă astfel sub un 

dublu aspect referitor la impozit: proporţionalitatea este adevărata imagine a egalităţii formale, 

satisfăcând ideea de echitate, în vreme ce progresivitatea impozitului exprimă exigenţele 

redistribuirii sub forma atât de căutatei justiţii sociale”. 
2
 

În ceea ce priveşte taxele, acestea sunt „obligaţii bugetare datorate de persoanele fizice sau 

juridice reprezentând plata neechilibrată a unor servicii prestate de instituţiile publice, după 

principiul recompensei speciale’’.
3
 Fiind instituite în scopuri fiscale de realizare a unor venituri la 

bugetul de stat, cuantumul acestora nu are au la bază un criteriu economic. Atunci când stabileşte 

aceste taxe, legiuitorul este obligat să ţină seama de „aşezarea justă a sarcinilor fiscale şi de 

principiul constituţional al egalităţii în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări". 

§2. Egalitatea în faţa raporturilor juridice de creditare 

Creditul este o categorie economico-financiară creată pentru a servi la rezolvarea unor 

probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb. 
4
 

În general, băncile comerciale acordă credite şi persoanelor fizice. Acordarea creditelor se 

face pe baza unui punctaj stabilit pe baza unui sistem de evaluare care cuprinde un număr de 

variabile. Acestea sunt: „starea materială, nivel de venituri, stabilirea locului de muncă şi de 

domiciliu, vârsta, sarcinile familiale, comportamentul în relaţiile cu banca, în calitate de debitor 

etc.”
5
 Având în vedere că în această materie nu există nicio restricţie de ordin constituţional, 

garantarea egalităţii cetăţenilor privind acordarea creditelor presupune ca atât clauzele 

legale, cât şi cele contractuale să nu conţină discriminări arbitrare. 

                                            
1
 Ibidem. p. 1 1 1 :  „a) Cota fixă reprezintă impunerea unei dări pe locuitor care nu ţine seama nici de venit, nici de avere, nici de situaţia 

personală a contribuabilului: b) cota proporţională reprezintă un procentaj care rămâne întotdeauna fix, indiferent de modificările  care intervin în 

masa impozabilă: c) cota procentuală progresivă se măreşte odată cu sporirea venitului sau averii ceea ce face ca suma impozi tului să crească mai 

repede decât valoarea materiei impozabile: d) cota procentuală regresivă scade în acelaşi timp cu creşterea masei impozabile." 
2
 Simina Elena Tănăseseu. Principiul egalităţii în dreptul românesc, ed. cit., p. 144 

3
 Dan Drosu Şaguna, op. cit., vol. I, p. 129. 

4
 Ibidem, vol. lI. p. 221. 

5
 Ibidem, p. 289. 
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§3. Egalitatea în faţa raporturilor juridice de asigurare  

prin efectul legii 

Asigurarea prin efectul legii este obligatorie şi reprezintă asigurarea de răspundere civilă 

pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. 

Izvorul de drept al asigurării prin efectul legii îl reprezintă Legea nr. 136/1995 care în art. 3 

stabileşte: „În asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat şi asigurător, drepturile şi obligaţiile 

fiecărei părţi sunt stabilite prin prezenta lege”.
1
 

Chiar dacă legea menţionată nu cuprinde printre dispoziţiile generale şi egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor şi nediscriminarea, principiul constituţional al egalităţii în drepturi prevăzut în art. 16 

alin. (1) din legea fundamentală se aplică acestor raporturi juridice în temeiul forţei juridice 

supreme a dispoziţiilor constituţionale. 

Secţiunea a III-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României 

La stabilirea sarcinilor fiscale, legiuitorul, potrivit politicii fiscale de guvernare, este obligat 

să ţină seama de două limite de ordin constituţional: 

a) aşezarea justă a sarcinilor fiscale; 

b) egalitatea cetăţenilor în faţa legii fiscale şi a autorităţilor publice cu atribuţii financiare, 

fără privilegii şi fără discriminări. 

Revine judecătorului să constate dacă legiuitorul a încălcat aceste limite prin introducerea 

unor discriminări arbitrare. 

 

§1. Egalitatea în faţa raporturilor juridice fiscale 

presupune interzicerea discriminărilor între diferite categorii  

de cetăţeni 

Iniţial, Legea nr. 58/1992 a introdus o majorare cu 100% a impozitului pe salariile obţinute 

prin cumul de cetăţenii angajaţi în funcţii la instituţiile publice. Legea de modificare a Legii nr. 

58/1992 modifică cota impozitului majorat pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază de

                                            
1
 Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România a fost publcată în Monitorul Oficial nr. 303 din 30 decembrie 1995. 
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către funcţionari de la 100% la 30%. Contestatarii Legii nr. 58/1092 susţin că această dispoziţie 

este neconstituţională, deoarece prin menţinerea faţă de aceştia a unui regim de impozitare 

diferit în raport cu restul salariaţilor introduce o discriminare economică şi se încalcă 

principiul egalităţii în drepturi consfinţit de art. 16 alin. (1) din Constituţie. În motivarea 

demersului legislativ, Guvernul aduce motivarea exagerării cotei de impozitare de 100%. 

Curtea observă că prevederile legale în discuţie introduc un spor de impozit de 30% doar 

pentru o anumită categorie de salariaţi, introducând prin aceasta o excepţie de la dispoziţiile 

comune în materie cuprinse în Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii”.
1
 

În final Curtea apreciază că „o fiscalitate care se îndepărtează de la regulile general 

admise cât priveşte baza şi cotele impozabile, categoriile de venituri etc., devine o fiscalitate 

discriminatorie dacă introduce criterii care afectează egalitatea in drepturi a cetăţenilor".
2
 

Pe de altă parte, fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, 

echitabilă şi să nu diferenţieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni. 

Legea în discuţie introducând un spor de impozit de 30% numai pentru o categorie de 

funcţionari este discriminatorie şi contrară prevederilor art. 16 alin. (1) şi art. 53 alin. (2) din 

Constituţie. 

Exigenţa principiului constituţional al egalităţii în acest caz, impune o egalitate strictă între 

funcţionari fie că sunt angajaţi prin cumul sau angajaţi cu norma de bază la instituţiile publice.  

§2. Egalitatea cetăţenilor privind aşezarea justă a  

sarcinilor fiscale 

Curtea Supremă de Justiţie a sesizat Curtea Constituţională cu privire la 

neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 34/1994 privind 

impozitul pe venitul agricol. Referitor la art. 2 alin. (2) din Legea de mai sus Curtea stabileşte că 

„pentru a se elimina orice posibilitate de impozitare abuzivă şi ţinând seama de intenţia 

legiuitorului, rezultă că extinderea obligaţiei de plată a impozitului în considerarea unor terenuri 

necultivabile este neconstituţională, contravenind art. 53 alin. (2) din Constituţie, în temeiul căruia 

nu se poate stabili un impozit pe un venit cu neputinţă de realizat".
3
 

Prin eliminarea oricărei posibilităţi de impozitare abuzivă se asigură egalitatea cetăţenilor 

privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale. 

La această concluzie, Curtea a ajuns după ce iniţial şi-a exprimat opinia privind scopul legii 

                                            
1
 Considerentul nr. 1 al deciziei nr. 6/1993 cu privire la constituţionalitatea Legii de modificare a Legii nr. 58/1992 cu privire la corelarea 

salariilor prevăzute în Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile 

autonome, publicată în Monitorul Oficial nr. 61/1993. 
2
 Considerentul nr. 13 al deciziei nr. 6/1993. 

3
 Considerentul nr. 10 al deciziei nr. 49/1994 cu privire la constituţionalitatea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitu l agricol, 

publicată in Monitorul Oficial nr. 140 din 2 iunie 1994. 
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în discuţie, privind principiul general potrivit căruia se reglementează impozitarea: „în principiu, 

orice venit legal dobândit constituie sursă de impozitare şi, implicit, de finanţare a cheltuielilor 

publice exprimate prin bugetul de stat, afară de cazul unor excepţii justificate pe care însuşi 

legiuitorul le stabileşte".
1
  

În funcţie de politica fiscală de guvernare, legiuitorul este liber să stabilească categoriile de 

contribuabili obligaţi să contribuie la cheltuielile publice. Odată identificate aceste categorii, între 

toţi contribuabilii aceleiaşi categorii se stabileşte o egalitate strictă. Dar, în funcţie de situaţia 

obiectivă în care se găsesc anumite categorii de contribuabili, în funcţie de scopul legii, 

legiuitorul, în temeiul unor motivări rezonabile şi obiective, poate să stabilească şi exonerări de la 

sarcinile fiscale. Rezultă că o egalitate relativă în faţa legii fiscale este admisă. Referitor la obiecţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. 1 din I egea nr. 34/1994, care instituie obligaţii 

de solidaritate, în vederea asigurării încasării impozitului, judecătorul constituţional observă că 

„această solidaritate priveşte nu numai subiectul impozabil, ci şi persoanele care locuiesc, 

gospodăresc cu contribuabilul şi beneficiază împreună cu acesta de veniturile realizate în 

gospodărie, nu constituie o încălcare a prevederilor art. 53 alin. (2) din Constituţie".
2
 

În consecinţă, garanţia pe care o reprezintă solidaritatea este justă şi este permisă în temeiul 

principiului „aşezării juste a sarcinilor fiscale". 

În altă cauză, se lasă legiuitorului posibilitatea de a stabili categoriile de contribuabili în 

funcţie de sursele din care provin aceste venituri, şi în consecinţă, să stabilească diferite 

regimuri juridice de impozitare funcţie de acest criteriu.  

În această cauză, judecătorul Constituţional statuează că „regimul juridic al impozitelor 

este inevitabil diferit, el implicând şi o strategie economico-financiară. Uniformitatea 

reglementărilor în acest domeniu ar avea drept consecinţă desfiinţarea tuturor criteriilor de 

impozitare şi a scopului urmărit de legiuitor prin pârghiile financiare".
3
 

                                            
1
 Considerentul nr. 1 al deciziei nr. 49/1994. 

2
 Considerentul nr. 13 al deciziei nr. 40/1994, 

3
 Considerentul nr. 11 al deciziei nr. 102/1995 privind soluţionarea recursului declarat împotriva deciziei Curţii Constituţionale nr. 

52/1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 287 din 11 decembrie 1995. 
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C a p i t o l u l  V I  

ASPECTE PARTICULARE ALE EGALITĂŢII 

ÎN DREPTURI ŞI NEDISCRIMINĂRII 

ÎN DREPTUL FAMILIEI 

Secţiunea I 

Principiul egalităţii în drepturi 

şi al nediscriminării se aplică tuturor raporturilor 

juridice de dreptul familiei 

Dreptul familiei reglementează „raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din 

căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte cu raporturile de 

familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei".
1
 

Principalele izvoare de drept ale dreptului familiei îl constituie Constituţia României şi Codul 

familiei. 

Referitor la familie, art. 4-1 din Constituţie stabileşte următoarele reguli constituţionale: 

1. familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi; 

2. Familia se întemeiază pe egalitatea soţilor; 

3. Familia se întemeiază pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, 

educaţia şi instruirea copiilor: 

4. Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate ale căsătoriei se stabilesc prin lege. 

Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.  

Principiul constituţional al egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie se 

adresează tuturor ramurilor de drept, în consecinţă şi dreptului familiei. 

Codul familiei a receptat şi consacrat în conţinutul normativ al art. 1 principiul constituţional 

al egalităţii în drepturi astfel: „în relaţiile dintre soţi. precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de 

copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale".
2
  

În sens juridic, familia reprezintă „grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii 

care izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopţia), precum şi din alte raporturi asimilate 

relaţiilor de familie".
3

                                            
1
 Ion P. Filipescu. Tratat de dreptul familiei. Editura ALL, Bucureşti. 1993, p.30. 

2
 Codul familiei. Editura Lumina Lex. Bucureşti. 1997, p. 5. 

3
 Ion D. Filipescu. op. cit., p. 26. 
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Relaţiile sociale de familie reglementate de normele juridice ale dreptului familiei formează 

raporturile juridice de dreptul familiei sau raporturi juridice de familie. 

În literatura juridică de specialitate sunt enumerate următoarele raporturi juridice de familie: 

a) raporturi de căsătorie; b) raporturi care rezultă din rudenie; c) raporturi care rezultă din adopţie; d) 

unele raporturi care sunt asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.
1
 

Tuturor acestor raporturi juridice de familie li se aplică în mod punctual principiul 

constituţional al egalităţii în drepturi şi al nediscriminării.  

Unele raporturi care se stabilesc între membrii familiei nu aparţin în totalitate dreptului 

familiei. Un exemplu în acest sens îl reprezintă raporturile succesorale dintre membrii familiei, care 

sunt raporturi reglementate de normele dreptului civil. 

Secţiunea a II-a 

Aspecte particulare ale egalităţii în drepturi 

şi ale nediscriminării în dreptul familiei 

Din definiţia dată familiei rezultă că egalitatea în drepturi şi în îndatoriri dintre bărbat şi 

femeie se aplică tuturor raporturilor juridice care izvorăsc din căsătorie, din rudenie (inclusiv 

adopţia) şi din alte raporturi asimilate raporturilor de familie.
 
 

§1. Egalitatea strictă a bărbatului şi femeii în faţa raporturilor juridice de 

familie 

Art. 4-1 alin. (2) din Constituţie permite legiuitorului să reglementeze liber „condiţiile de 

încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei" cu respectarea strictă a egalităţii dintre bărbat şi 

femeie consacrată de art. 44 alin. (1) din legea fundamentală şi a egalităţii stricte a regimului 

juridic al copiilor născuţi fie din căsătorie, fie în afara acesteia, proclamată de art. 44 alin. (3). 

Căsătoria reprezintă „uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit 

dispoziţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, şi reglementată de normele imperative ale 

legii". 
2
       

Una dintre caracteristicile căsătoriei o reprezintă regula potrivit căreia căsătoria se 

întemeiază pe deplina egalitate în drepturi dintre bărbat şi femeie. Această egalitate se referă 

                                            
1
 Ibidem. pp. 30-31. a) raporturile de familie: normele de dreptul familiei reglementează o serie de probleme referitoare la căsătorie: 

încheierea căsătoriei, desfiinţarea şi desfacerea acesteia, raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi: b) raporturi care rezultă din rudenie: 

rudenia reprezintă legătura dintre mai multe persoane care coboară unele din altele sau care, fără a cobori unele din altele, au un ascendent comun: 

e) raporturi care rezultă din adopţie: efectele adopţiei diferă după cum este vorba de adopţia cu efecte restrânse sau de aceea cu efectele unei filiaţii 

fireşti; d) unele raporturi care sunt asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie: unele relaţii rezultând din luarea spre creştere a 

unui copil. fără întocmirea formelor cerute de lege: unele raporturi dintre un soţ şi copiii celuilalt soţ: unele raporturi dintre moştenitorii unei 

persoane care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care i-a dat întreţinerea fără a avea obligaţia legală şi minorul îndreptăţit la întreţinere: 

unele relaţii între fostul adoptator şi fostul adoptat; unele relaţii între foştii soţi. 
2
 Ion Filipescu. op cit., p. 37. 
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în primul rând la condiţiile în care se încheie căsătoria. Condiţiile stabilite de lege pentru 

încheierea căsătoriei trebuie să fie identice atât pentru bărbat, cât şi pentru femeie fără privilegii şi 

fără discriminări. 

Receptând dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie. Codul familiei stabileşte în cuprinsul 

art. 25 că „bărbatul şi femeia au drepturi şi obligaţii egale în căsătorie". 

O consecinţă a egalităţii dintre soţi o reprezintă faptul că, „în tot ceea ce priveşte căsătoria, 

soţii hotărăsc de comun acord" (art. 26 Codul familiei). 

De asemenea, relaţiile patrimoniale dintre soţi se întemeiază pe principiul egalităţii femeii cu 

bărbatul. Astfel, „bunurile soţilor sunt, în condiţiile legii, comune sau proprii, fără a deosebi după 

cum ele au fost dobândite ori aparţin bărbatului sau femeii".
1
 

Tot astfel, „soţii administrează, folosesc şi dispun împreună de bunurile comune, în condiţii 

de egalitate strictă [art. 35 alin. (1). Codul familiei]. 

Această normă juridică înlătură din dreptul familiei o veche inegalitate dintre bărbat şi femeie 

care era instituită prin aşa numita poziţie juridică de „cap de familie" atribuită bărbatului. 

Un alt aspect al egalităţii stricte dintre bărbat şi femeie în cadrul raporturilor de familie îl 

constituie reglementarea încetării comunităţii de bunuri şi a stabilirii lotului la care fiecare dintre 

soţi are dreptul. Această reglementare nu are la bază nicio discriminare bazată pe criteriul 

interzis de art. 4 alin. (2) din Constituţie, respectiv sexul. Referitor la acest aspect, în literatura 

juridică de specialitate se face următoarea precizare: „Principiul egalităţii nu însemnează însă că 

bunurile urmează să fie atribuite, întotdeauna, în părţile egale soţilor cu prilejui încetării comunităţii 

de bunuri, deoarece criteriul în raport de care se determină părţile soţilor este contribuţia pe care 

fiecare dintre ei a avut-o la dobândirea şi conservarea bunurilor, munca depusă în gospodărie şi 

pentru creşterea copiilor fiind o asemenea contribuţie".
2
 Prin această normă juridică cuprinsă în art. 

29 din Codul familiei care stabileşte că „soţii sunt obligaţi să contribuie, în raport cu mijloacele 

fiecăruia, la cheltuielile căsniciei" se înlătură o veche concepţie potrivit căreia munca depusă în 

gospodărie de femeie nu era considerată ca aducând o contribuţie la cheltuielile căsniciei.  

Un ultim aspect privind căsătoria se referă la dreptul soţilor asupra bunurilor proprii, acesta 

fiind garantat în mod egal pentru femeie şi pentru bărbat (art. 36. Codul familiei). 

§2. Egalitatea în drepturi şi nediscriminarea privind raporturile juridice 

care rezultă din rudenie şi cele care rezultă din adopţie 

Legea fundamentală a României nu consacră nicio regulă de rang constituţional privind 

materia rudeniei şi materia adopţiei. 

                                            
1
 Ion Filipescu, op,cit., p. 37 

2
 Ibidem. p. 67. 
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Rezultă că în aceste materii şi legiuitorul poate legifera liber cu respectarea a trei limite: 

a) respectarea principiului constituţional al egalităţii în drepturi a cetăţenilor 

consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie: 

b) instituirea unui regim juridic care să respecte egalitatea strictă între copiii din afara 

căsătoriei şi cei din căsătorie [art. -14 alin. (3) din Constituţie]. 

c) egalitatea strictă a soţilor în cadrul acestor raporturi [art. 44 alin. (1) din Constituţie]. 

Rudenia firească reprezintă „legătura de sânge şi prin reglementarea legală, legătura dintre 

două sau mai multe persoane care coboară unele din altele, cum sunt, de exemplu, tatăl, fiul, 

nepotul de fiu, sau care, fără a descinde unele din altele, au un autor comun, cum sunt, de exemplu 

„fraţii întrei ei, verii primari între ei”.
1
 Dispoziţii referitoare la rudenie există în Codul familiei (art. 

45 şi 46) şi Codul civil (art. 660-663). Din analiza conţinutului normativ al textelor în discuţie se 

constată că nu există diferenţă între ele. Pentru studiul de faţă prezintă interes filiaţia şi adopţia. 

În ceea ce priveşte filiaţia, aceasta desemnează „raportul de descendenţă dintre un copil şi 

fiecare dintre părinţii lui”.
2
 Aceşti copii pot fi fie din căsătorie, fie din afara căsătoriei. Pentru 

această categorie, Constituţia stabileşte o egalitate strictă [art. 44 alin. (3)]. 

În ceea ce priveşte adopţia, aceasta reprezintă „actul juridic în temeiul căruia se stabilesc 

raporturi de rudenie, pe de o parte, între  adoptat şi descendenţii săi şi adoptator, ori intre 

adoptator şi rudele acestuia, pe de altă parte, asemănătoare acelora care există în cazul rudeniei 

fireşti".
3
 

Deoarece, potrivit art. 67-78 Codul familiei, legăturile de rudenie dintre adoptat şi 

descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii fireşti şi rudele acestora, pe de altă parte, se menţin, faţă 

de această categorie de copii subiecte ale adopţiei cu efecte restrânse, legiuitorul poate stabili o 

egalitate relativă, dar fără discriminări arbitrare. 

Dar, în ceea ce priveşte adopţia cu efecte depline, care stabileşte efectele filiaţiei fireşti (art. 

79 Codul familiei), copiii care sunt subiecte ale acestui fel de adopţie fac parte din familie şi între 

aceştia şi copiii din căsătorie sau din afara căsătoriei legiuitorul are obligaţia constituţională de a 

stabili un regim juridic care să garanteze o egalitate strictă. 

 

 

 

 

                                            
1
 Ibidem. p. 294. 

2
 Ibidem. p.302. 

3
 Ion Filipescu. op. cit, p. 393. 
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Secţiunea a III-a 

Examen teoretic al jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României 

În jurisprudenţa Curţii Constituţionale nu există decât o singură decizie care are legătură cu 

egalitatea în drepturi şi nediscriminarea privind raporturile juridice de adopţie. 

În cauză, Curtea Constituţională este sesizată în legătură cu excepţia de 

neconstiluţionalitate a prevederilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei, 

deoarece ele nu au în vedere interesele copilului, ci dau prioritate adopţiei naţionale. 

Curtea reţine că principiul totalei egalităţi în faţa legii şi a autorităţilor publice fără 

privilegii şi Iară discriminări proclamat de art. 16 alin. (1) al legii fundamentale asigură 

„egalitatea de tratament juridic atât pentru adoptatori, cât şi pentru adoptaţi". 
1
 

Curtea mai observă că prevederile Convenţiei cu privire la drepturile copilului se găsesc 

integrate în dreptul intern, atât în temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Constituţie, cât şi ale art. 

20 din legea fundamentală. 

Referitor la aşa-zisa adopţie internaţională. Convenţia menţionată mai sus prevede în art. 21 

lit. b), c) şi d) că o astfel de adopţie trebuie să reprezinte o soluţie subsidiară, adoptabilă numai 

atunci când copilul nu poate fi încredinţat în ţara sa unei familii de adopţie sau plasament sau dacă 

nu poate fi îngrijit în mod corespunzător. 

Sub acest aspect, stabilirea subsidiarilăţii, „adopţiei internaţionale" faţă de cea 

naţională, nu numai că nu dă expresie unei discriminări, ci reprezintă o puternică garanţie a 

intereselor copilului, fiind în acest fel în deplină concordanţă cu prevederile documentului 

internaţional menţionat. 

Stabilirea unei anumite ordini de preferinţă ar fi fost o discriminare dacă aceasta ar fi 

avut drept consecinţă excluderea totală a unei anumite categorii de persoane de la dreptul 

de a adopta pentru motivul că ei sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români domiciliaţi în 

străinătate. Or, legea „nu exclude dreptul acestor persoane de a adopta copii români, ci. 

dimpotrivă, îl recunoaşte, în condiţiile arătate".
2
 

Faţă de aspectele prezentate mai sus rezultă că obiecţia de neconstituţionalitate a textelor în 
 

discuţie este neîntemeiată. 

                                            
1
 Considerentul nr. 4 al deciziei nr. 62/1993, referitoare la soluţionarea excepţiei de neconslituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 4 din 

Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei. A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 94/1994. 
2
 Considerentul nr. 15 al deciziei nr. 62/1993. 



 

 

Titlul III 

Sisteme de protecţie juridică a egalităţii 

în drepturi şi a nediscriminării 

C a p i t o l u l  I  

PROTECŢIA JURIDICĂ A EGALITĂŢII 

ÎN DREPTURI ŞI A NEDISCRIMINĂRII 

Secţiunea I 

Concept 

Protecţia juridică a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării face parte din marea instituţie a 

protecţiei juridice a drepturilor omului şi cetăţeanului. În această viziune, protecţia juridică a 

drepturilor omului ne îndreaptă către studiul documentelor internaţionale din domeniul 

drepturilor omului la care România este parte, iar protecţia juridică a drepturilor cetăţeanului ne 

îndreaptă către studiul Constituţiei. 

Din studiul materialului documentar pe care l-am avut la dispoziţie rezultă că nu există o 

definiţie dată conceptului de protecţie juridică a drepturilor omului. Aceasta este considerată mai 

mult ca o axiomă, doctrina de specialitate preocupându-se în special de analiza principiilor, 

mecanismelor şi procedurilor juridice pentru protecţia juridică a drepturilor omului.  

Deşi, în opinia specialiştilor în drept, o definiţie dată de un dicţionar nu este considerată a 

avea o certă valoare ştiinţifică, ea poate constitui totuşi un punct de plecare pentru un studiu. 

Dicţionarul de termeni juridici defineşte „protecţia drepturilor omului ca acea instituţie care 

reprezintă „un ansamblu de măsuri (sociale, politice, economice, juridice etc.), naţionale şi 

internaţionale, ce au ca obiect dezvoltarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale pentru toţi fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie".
1
 

Acelaşi dicţionar juridic defineşte garantarea drepturilor ca reprezentând „dispoziţiile 

referitoare la drepturile omului cuprinse în acelaşi corp al unei constituţii pentru a le asigura 

acestora maximum de valoare juridică şi maximum de protecţie în ipoteza în care există un 

control eficient de constituţionalitate".
2
 Trebuie făcută menţiunea că definiţia se referă în mod 

strict la dreptul constituţional. Din definiţia de mai sus rezultă o legătură foarte strânsă care există 

                                            
1
 Raymond Guillien et Jean Vincent. Lexique de termes juridiques. Dalloz. Paris. 1990. p. 306. 

2 Ibidem. p. 248. 
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între protecţie şi garanţie. 

Din analiza conţinutului normativ al Constituţiei Romanici rezultă că aceasta foloseşte 

exprimările: garantat, protecţie şi ocrotire. 

Referitor la aceste exprimări reţinem următoarele aspecte: 

1. Articolul 1 alin. (3) din Legea fundamentală consacră principiul constituţional general 

potrivit căruia „drepturile şi libertăţile cetăţenilor reprezintă valori supreme şi sunt 

garantate". 

Acest principiu constituţional general asigură tuturor drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

protecţie maximă sau protecţie supremă sau protecţie constituţională. 

2. În cuprinsul Capitolului II intitulat „Drepturile şi libertăţile fundamentale" sunt 

garantate în mod explicit următoarele drepturi şi libertăţi fundamentale: 

- dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei; 

- dreptul la apărare; 

- dreptul la liberă circulaţie; 

- libertatea conştiinţei; 

- dreptul la ocrotirea sănătăţii; 

- dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al 

convenţiilor; 

- dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului; 

- dreptul la moştenire. 

Aceste garanţii explicite ne-ar conduce, la prima vedere, la concluzia că ar fi vorba de o 

dublă reglementare, nepermisă de tehnica elaborării actelor normative, chiar de nivel 

constituţional, dar după părerea noastră, această concluzie este numai aparentă, deoarece comportă 

cel puţin două explicaţii: 

a) sub denumirea de „drepturile şi libertăţile fundamentale” acestea au ca beneficiari şi 

cetăţeni străini şi apatrizi, deoarece potrivit art. 18 alin. (1) din Constituţie „străinii şi apatrizii din 

România se pot bucura de toate drepturile şi libertăţile, afară de acelea pentru care Constituţia sau 

legea impun calitatea de cetăţean".
1
 

Sub acest aspect, considerăm că se impunea garantarea explicită a unora dintre drepturi, 

deoarece art. 1 alin. (3) garantează „toate drepturile şi libertăţile cetăţenilor". Mai mult. art. 22 

alin. (1) din Constituţie garantează „dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică 

persoanei şi nu cetăţeanului. 

b) garantarea explicită a unor drepturi şi libertăţi, s-ar putea explica şi prin dorinţa de întărire 

a garantării unor drepturi şi libertăţi fundamentale ca urmare a ecourilor totalitare care mai vibrau 

încă în conştiinţa cetăţenilor şi a membrilor constituantei. Prin această garantare explicită se 

                                            
1
 Constituţia României - comentată şi adnotată, ed. cit., p. 43. 
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întăreşte protecţia juridică a categoriilor de drepturi şi libertăţi fundamentale enumerate mai sus. 

Tot în cuprinsul capitolului II intitulat „Drepturile şi libertăţile fundamentale” se folosesc 

exprimările „ocrotire” şi „protecţie" a acestor valori supreme fie în mod direct, fie prin intermediul 

unor măsuri specifice de ordin juridic sau instituţional. În general, aceste măsuri de ocrotire sau 

protecţie fac trimitere la lege. Aceste măsuri de ocrotire sau protecţie reprezintă garanţii 

suplimentare de ordin legal care completează garanţiile constituţionale cuprinse chiar în corpul legii 

fundamentale. Soluţia adoptată o considerăm corectă, deoarece Constituţia nu putea să cuprindă 

toate garanţiile juridice şi instituţionale care să asigure protecţia deplină sau maximă a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale.  

Faţă de cele prezentate, vom defini protecţia juridică internă a egalităţii în drepturi a 

cetăţenilor şi a nediscrirninării ca acea instituţie juridică reprezentând ansamblul 

dispoziţiilor constituţionale şi legale referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale 

consacrate de Constituţie şi de alte legi, precum şi mecanismele juridice şi instituţionale 

create de Constituţie şi lege prin care se asigură garantarea deplină a exercitării acestora, 

fără privilegii şi fără discriminări, precum şi fără atingeri aduse lor de autorităţile publice şi 

de către cetăţeni. 

Definiţia evidenţiază legătura strânsă care există între garantarea şi protecţia egalităţii în 

drepturi şi a nediscrirninării, ceea ce confirmă opinia exprimată în literatura juridică de specialitate 

potrivit căreia „acest imens mecanism juridic şi instituţional cuprinde astăzi nu numai 

proclamarea, ci şi protecţia acestor drepturi sau, într-o formulă care nouă românilor ne place mai 

mult, garantarea acestor drepturi”.
1
 

Având în vedere definiţia dată instituţiei juridice în sens restrâns
2
, putem afirma că protecţia 

juridică a egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi a nediscrirninării poate forma ca singură „o instituţie 

distinctă de drept intern integrată normelor constituţionale şi legale''. 
3
  

Aşa cum se menţionează şi în literatura juridică de specialitate, această instituţie juridică 

„prezintă un caracter bivalent "
4
, fiind în acelaşi timp şi o instituţie de drept internaţional, 

configurând in acest caz integrarea sa normelor de drept internaţional din domeniul drepturilor 

omului. 

Ne propunem în continuare să reţinem câteva aspecte referitoare la documentele 

internaţionale din domeniul drepturilor omului pe care le considerăm utile in definirea noţiunii de 

protecţie juridică internaţională a egalităţii in drepturi a cetăţenilor şi a nediscriminării. 

                                            
1
 loan Muraru. „Dispoziţiile constituţionale şi exigenţele Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului", în Revista Drepturile Omului, editată 

de Institutul Român pentru Drepturile Omului, anul VII. nr. 4. 1997, p. 3. 
2
 loan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice, ed. cit., p. 19: „în sens restrâns, în drept, prin instituţie se înţelege un grup de norme 

juridice, unite pe criteriul unui obiect comun de reglementare, obiect care îi asigură unitatea şi permanenţa."  
3
 A se vedea Victor Duculescu. Protecţia juridică a drepturilor omului. Lumina Lex. Bucureşti. 1994. p. 19. 

4
 Ibidem. p. 19. 
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Declaraţia Universală a Drepturilor Omului cuprinde un catalog al drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale recunoscute de comunitatea internaţională fiinţei umane, precum şi o clauză de 

egalitate şi nediscriminare pentru folosinţa acestora de către toţi oamenii [art. 2 alin. (1)). 

Preambulul Declaraţiei proclamă idealurile pe care comunitatea internaţională şi le propune să 

le atingă prin elaborarea acesteia, dintre care reţinem: 

a) recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor 

egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume. 

b) drepturile omului trebuie să fie protejate de un sistem de drept pentru ca omul să nu fie 

constrâns, ca mijloc suprem, la revoltă împotriva tiraniei şi asupririi. 

Referitor la noţiunea de discuţie. Declaraţia mai foloseşte următoarele exprimări: 

a) în cuprinsul unui proces public, oricărei persoane acuzate de un delict trebuie să i se 

asigure toate garanţiile necesare apărării sale [art. 1 I alin. (1)]; 

b) orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor imixtiuni sau atingeri arbitrare 

în viaţa particulară (art. 12); 

c) dreptul la ajutor şi ocrotiri speciale pentru mamă şi copil [art. 25 alin. (2)］. 

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice consacră „angajamentul statelor 

părţi ca potrivit cu procedura lor constituţională şi cu dispoziţiile pactului să acţioneze pentru 

luarea unor măsuri de ordin legislativ sau de altă natură pentru traducerea în viaţă a drepturilor 

recunoscute de pact” ［art. 2 alin. (2)]. 

În acelaşi mod, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale 

consacră „angajamentul statelor părţi ca prin efort propriu, asistenţă şi cooperare internaţională să 

acţioneze pentru exercitarea deplină a drepturilor lor recunoscute de pact" [art. 2. alin. (1)]. 

Cele două pacte proclamă angajamentul Statelor părţi pentru garantarea exercitării 

drepturilor enunţate în condiţii de egalitate şi nediscriminare (art. 2 din cele două pacte). De 

asemenea, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, stabileşte 

în preambulul ei că scopul Consiliului Europei este acela de apărare şi dezvoltare a drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Mai mult, în cuprinsul art. 14 se introduce clauza de nediscriminare pe care statele părţi 

trebuie să o asigure în exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie.  

Pactele şi Convenţia conţin în cuprinsul lor dispoziţii referitoare la principiile, mecanismele 

şi procedurile instituite de aceste documente pentru respectarea angajamentelor menţionate mai 

sus. 

În literatura juridică de specialitate este definită noţiunea de protecţie internaţională a 

drepturilor omului ca reprezentând un  „ansamblu de drepturi, libertăţi şi obligaţii ale oamenilor 

unii faţă de alţii, ale statelor de a apăra şi promova aceste drepturi ale întregii comunităţi 
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internaţionale de a veghea la respectarea drepturilor şi libertăţilor respective în fiecare ţară, 

intervenind în acele situaţii în care drepturile omului ar fi încălcate într-un anumit stat”.
1
 

Protecţia juridică internaţională a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării poate ea singură 

forma o instituţie distinctă a dreptului internaţional, deoarece sub acest aspect foloseşte imensul 

mecanism juridic şi instituţional al protecţiei internaţionale a drepturilor omului.  

Faţă de cele prezentate mai sus, vom defini protecţia juridică internaţională a egalităţii în 

drepturi şi a nediscriminării ca acea instituţie juridică care reprezintă ansamblul dispoziţiilor 

referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale consacrate de documentele internaţionale 

din domeniul drepturilor omului şi la care România este parte, precum şi mecanismele 

juridice şi instituţionale create de aceste documente, prin care se asigură garantarea 

exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale recunoscute de aceste documente în 

condiţii de deplină egalitate şi fără discriminări, drept urmare a angajamentelor asumate de 

Statul român. 
 

 

Secţiunea a II-a 

Dimensiuni interne şi internaţionale privind 

protecţia juridică a egalităţii în drepturi 

şi a nediscriminării 

Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii politice şi 

ale dezbaterii publice în cea de a doua jumătate a secolului XX. 

Atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, atât în domeniul acţiunii politice de stat, cât şi 

în organizaţiile şi reuniunile internaţionale şi în mijloacele de informare, se încearcă a se da 

răspunsuri problemelor multiple şi complexe legate de existenţa umană, de drepturile omului.  

Pe plan intern, problematica drepturilor omului face parte integrantă din cadrul fenomenelor şi 

evoluţiilor vieţii economice, sociale, juridice, politice şi culturale ale fiecărei ţări, iar problema 

realizării lor nu se poate pune decât într-un context istoric, naţional, social şi politic dat. 

Pe plan internaţional, problematica drepturilor omului este strâns legată de evoluţia 

problemelor globale ale omenirii: pacea, securitatea şi dezvoltarea. 

Până la al Doilea Război Mondial, Constituţiile majorităţii statelor conţineau prevederi ample 

referitoare la drepturile omului, însă, exceptând prohibirea sclaviei şi protecţia minorităţilor, 

drepturile fundamentale ale omului nu au căpătat o dimensiune juridică internaţională. Garantarea, 

realizarea şi protecţia juridică a drepturilor omului era o problemă în exclusivitate de competenţa 

treburilor interne ale statelor, fără niciun control internaţional. 

                                            
1
 Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, ed. cit., p. 19. 
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Tragedia milioanelor de victime din timpul celui de al Doilea Război Mondial a dezvăluit un 

adevăr de o simplitate zguduitoare: războiul nu ar fi putut avea loc dacă în toate ţările s-ar fi 

respectat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Ceea ce este valabil, de fapt, în cazul 

tuturor războaielor omenirii. După experimentarea „pe viu" a bombelor atomice la Hirosima şi 

Nagasaki. s-a înţeles unanim că asigurarea păcii şi implicit respectarea drepturilor omului nu mai 

pot fi considerate şi tratate drept „treburi interne” ale statelor, ele fiind probleme de maximă 

importanţă ale întregii comunităţi internaţionale. 

Drepturile omului sunt fundamentul naturii noastre, iar fără ele noi nu putem trăi ca fiinţe 

umane. 

Protecţia juridică a drepturilor omului presupune implicit garantarea folosinţei şi exercitării 

acestor drepturi fără privilegii şi fără discriminări, adică protecţia egalităţii în drepturi. 

Aşa cum menţionam anterior, protecţia juridică a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării face 

parte integrantă din protecţia juridică a drepturilor omului, cu cele două componente ale sale, internă 

şi internaţionale. 

§1. Dimensiuni interne privind protecţia juridică a egalităţii în drepturi şi 

a nediscriminării 

Deoarece dispoziţiile constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi la 

nediscriminare au fost studiată în Titlurile anterioare ale studiului, în această secţiune ne propunem 

să cercetăm mecanismele juridice şi instituţionale privind protecţia egalităţii în drepturi a cetăţenilor 

şi a nediscriminării aşa cum rezultă ea din textele constituţionale şi legale. 

1. Controlul constituţionalităţii 

Având în vedere existenţa controlului prealabil de constituţionalitate ce se exercită asupra 

legilor sau a celorlalte acte normative având forţă juridică egală cu a legii, considerăm că acesta este 

unul dintre cele mai importante mijloace de protecţie a egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi al 

nediscriminării, deoarece se exercită înaintea promulgării lor de către preşedintele României, adică 

înainte ca actul normativ respectiv să producă efecte juridice. 

În ceea ce priveşte controlul posterior al constituţionalităţii legilor şi a actelor normative 

având forţă juridică egală cu a legii, acesta se realizează pe calea excepţiei de neconstituţionalitate. 

Aceasta presupune că cetăţenii trebuie să aştepte ca legea să li se aplice şi în acest caz, să poată 

contesta constituţionalitatea unei legi sau a unor dispoziţii dinlr-o lege prin ridicarea excepţiei de 

neconstituţionalitate în faţa instanţelor judecătoreşti. Deşi mai puţin eficientă, această cale prezintă 

totuşi o importanţă aparte, deoarece prin acest procedeu juridic se permite accesul cetăţenilor la 

judecătorul constituţional. 
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2. Contenciosul administrativ 

Încălcarea principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi al nediscriminârii poate fi 

înfăptuită nu numai de legiuitor prin instituirea unor „discriminări arbitrar”, ci şi de autorităţile 

administrative care pot stabili „discriminări arbitrare" prin acte normative inferioare legii. 

Pentru aceste persoane este deschisă calea contenciosului administrativ prin care orice 

persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, 

printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a-i rezolva 

cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente 

pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 

Actele normative şi individuale ale Guvernului, ministerelor şi celorlalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale sau, după caz, locale, indiferent de materia la care se referă, sunt 

controlate, sub aspectul legalităţii, de instanţele de contencios administrativ. Concluzia se impune şi 

atunci când ilegalitatea actului administrativ priveşte nerespectarea legii fundamentale înseşi, „fiind 

emis prin exces de putere, adică în depăşirea limitelor şi condiţiilor de exercitare a competenţei 

organului emitent".
1
 

Calea contenciosului administrativ reprezintă un mijloc la fel de important ca şi controlul 

constituţionalităţii legilor pentru protecţia egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi al nediscriminării. 

3. Mijloacele judiciare: 

Justiţia a devenit una dintre cele mai eficiente mijloace pentru protecţia egalităţii în drepturi a 

cetăţenilor şi a nediscriminării, un garant al exercitării efective a drepturilor şi libertăţilor consacrate 

de Constituţie şi prin alte legi. Termenul înseamnă „activitatea de soluţionare a proceselor civile, 

administrative, comerciale, penale, de muncă etc., de aplicare de sancţiuni, de restabilire a 

drepturilor şi intereselor legitime încălcate.
2
 

Posibilitatea sesizării justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime 

este garantată prin accesul liber la justiţie pentru orice persoană fie că acesta este cetăţean român, 

străin sau apatrid, în titlurile anterioare, s-a aprofundat acest aspect pe larg. 

4. Avocatul poporului 

Instituţia Avocatului Poporului este consacrată în art. 55-57 ale Titlului II, Capitolul II din 

Constituţie. 

Art.l. alin. (I) din Legea nr. 35/1997
3
, preluând dispoziţiile art. 55 alin. (1), stabileşte că scopul

                                            
1
 Considerentele nr. 9 şi nr. 10 ale deciziei nr. 37/1993, publicată în Culegerea de decizii şi hotărâri, 1992-1993. p. 227. 

2
 loan Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice,ecd. cit., p. 458. 

3
 Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 20 

martie 1997. 
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înfiinţării instituţiei Avocatului Poporului este acela de apărare a drepturilor şi libertăţilor în 

raporturile acestora cu autorităţile publice. Apărând drepturile şi libertăţile cetăţenilor în raport cu 

autorităţile publice, rezultă că Avocatul Poporului este îndrituit să apere şi exercitarea acestora, fără 

privilegii şi fără discriminări. Dispoziţiile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 35/1997 trebuie coroborate cu 

dispoziţiile art. 16, alin. (1) şi art. 4. alin. (2) din Constituţie, care consfinţeşte egalitatea cetăţenilor 

în faţa autorităţilor publice fără privilegii şi fără discriminări. 

Considerăm că exprimarea formulată de art. 55 alin. (1) din Constituţie şi cea formulată de art. 

1. alin. (1) din Legea nr. 35/1997 potrivit căreia instituţia Avocatului Poporului apără „drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor cuprinde universalitatea drepturilor şi libertăţilor consacrate prin  

Constituţie şi prin alte legi ”. 

Introducerea instituţiei Avocatului Poporului ca apărător al drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor în raporturile acestora cu autorităţile publice, permite ca cererile formulate de persoanele 

lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăţilor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei 

publice să fie adresate pentru soluţionarea pe trei căi, fără a fi stabilită vreo ierarhie sau preferinţă 

între ele. Acestea sunt: a) urmarea procedurii administrative; b) urmarea procedurii necontencioase 

în faţa instituţiei Avocatului Poporului; e) urmarea procedurii judiciare eontencioase în faţa 

instanţelor de contencios administrativ.  

Rezultă că prin aceasta s-a instituit un sistem complex de garanţii procedurale pentru protecţia 

drepturilor şi libertăţilor recunoscute cetăţenilor şi, în acelaşi timp, un sistem eficient de protecţie a 

egalităţii în drepturi a cetăţenilor. 

5. Organizaţiile neguvernamentale 

Chiar dacă în literatura juridică românească de specialitate organizaţiile neguvernamentale nu 

sunt menţionate printre instituţiile societăţii civile cu contribuţii la protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, totuşi le enumerăm ca făcând parte din această categorie cel puţin din următoarele 

două motive:
 
 

a) potrivit art. 71 al Cartei O.N.U., „Consiliul Economic şi Social poate lua măsurile adecvate 

în vederea consultării cu organizaţiile neguvernamentale preocupate de chestiuni de competenţa sa". 

Mai mult, art.7l a fost pus în aplicare prin Rezoluţia nr. 1296 (XLIV) din 23 mai 1968, care 

stabileşte un sistem oficial ce acordă organizaţiilor neguvernamentale calificate posibilitatea de a 

obţine unul dintre cele trei tipuri de statut consultativ pe lângă O.N.U.
 
 

În doctrina juridică, acest statut stabilit de rezoluţia menţionată este denumit „activitate de 

lobby internaţional al organizaţiilor neguvernamentale".
1
 

 

                                            
1
 Thomas Buergental, Renate Weber. Dreptul internaţional al drepturilor omului. Editura ALL, Bucureşti, 1996. p. 193. Referitor la această 

problemă, autorii menţionează: „Toate organizaţiile neguvernamentale importante de drepturile omului au un statut consultativ, sub o formă sau alta, 

pe lângă O.N.U., Consiliul Europei, Organizaţia Statelor Americane. U.N.E.S.C.O. şi alte organizaţii interguvernamentale regionale sau specializate." 
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Acest statut consultativ permite organizaţiilor neguvernamentale să prezinte rapoarte sau să 

fie audiate în comitetele de lucru ale O.N.U. 

b) funcţiile îndeplinite de organizaţiile neguvernamentale în domeniul protecţiei drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale diferă în raport cu obiectul de activitate pe care şi l-au propus, iar zona lor 

de activitate poate fi naţională, regională sau internaţională. În ultimii patruzeci de ani, multe 

organizaţii interguvernamentale au înfiinţat mecanisme juridice care să permită persoanelor fizice, 

grupurilor şi organizaţiilor neguvemamentale să depună plângeri referitoare la încălcări ale 

drepturilor omului".
1
 

Organizaţiile neguvernamentale au în structură jurişti, avocaţi, experţi care adresează plângeri 

autorităţilor naţionale sau organizaţiilor internaţionale privind încălcări ale drepturilor omului in 

ţara in care îşi desfăşoară activitatea. Pentru aceste considerente, avem convingerea că organizaţiile 

neguvemamentale vor deveni un mijloc important pentru protecţia internă şi internaţională a 

egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi a nediscriminării. 

§2. Dimensiuni internaţionale privind protecţia juridică a egalităţii în 

drepturi a cetăţenilor şi a nediscriminării 

Protecţia internaţională a drepturilor omului, recunoscută în general ca unul dintre obiectivele 

dreptului internaţional, este denumită adesea „dreptul internaţional al drepturilor omului" sau 

„protecţia internaţională a drepturilor omului", dar denumirea care pare să convină cel mai bine 

este aceea de „protecţie juridică a drepturilor omului", deoarece această protecţie trebuie să se 

exercite prin mijloace juridice care îmbină în mod armonios reguli de drept intern cu reguli de drept 

internaţional. 

Dreptul internaţional tradiţional era înţeles ca formând un sistem juridic care reglementează 

exclusiv relaţiile între statele lumii. Persoana fizică ca subiect de drept intern nu era considerată şi ca 

subiect al dreptului internaţional, în dreptul internaţional era considerată numai ca obiect al acestuia. 

Dreptul internaţional contemporan a acordat în timp din ce în ce mai multe prerogative 

individului până în zilele noastre când acesta a devenii subiect al dreptului internaţional în materia 

drepturilor omului. 

Unul dintre obiectivele Cartei O.N.U. era „promovarea şi încurajarea respectării 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, 

limbă sau religie" [art. 1 alin. (3)].  

Ideea adoptării unei declaraţii universale a drepturilor omului a fost enunţată pentru prima 

dată la Conferinţă de la San Francisco din anul 1945, încheiată cu adoptarea Cartei O.N.U. 

                                            
1
 Thomas Buergental, Alexandre Kiss. La protection  internationale des droits de l 'homme. Editions N.P. Engel, Strasbourg. France. 1991. p. 

158. 



321 Nicolae Pavel 

 

 

După adoptarea sa, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost primul dintr-un set de 

documente în domeniu adoptat în sistemul Naţiunilor Unite. 

Datorită statutului său moral şi importanţei juridice şi politice dobândite de-a lungul anilor. 

Declaraţia stă alături de Afagna Curta Libertatunu de Declaraţia franceză a drepturilor omului şi 

cetăţeanului. Declaraţia pentru independenţă a S.U.A. şi de Bill of Rights. 

Ea a enunţat un ansamblu de standarde internaţionale în domeniul drepturilor omului, 

devenind unul dintre documentele cele mai cunoscute şi cele mai influente din lume, în procesul 

modern de afirmare a drepturilor fundamentale şi a libertăţilor individului.  

Rezoluţii adoptate de Adunarea Generală şi alte instituţii şi organisme din sistemul O.N.U. îi 

citează frecvent prevederile, documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului sunt 

inspirate din modelul său, iar numeroase Constituţii ale statelor, legislaţii interne şi hotărâri ale 

tribunalelor ii încorporează dispoziţiile sau fac referire la ea. 

Pentru a da forţă juridică Declaraţiei, au fost adoptată de către Adunarea Generală a O N.U. 

cele după pacte. 

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice a introdus în art. 40 alin. (1) 

obligaţia pentru statele părţi de a prezenta rapoarte asupra măsurilor pe care le-au adoptat şi 

care transpun în viaţă drepturile recunoscute în Pact, precum şi progresele realizate, în general 

de ordin juridic şi instituţional, în folosinţa acestor drepturi. 

De asemenea, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale 

statuează aceeaşi obligaţie pentru statele părţi, dar de astă dată cu privire la drepturile economice, 

sociale şi culturale ［art. 16 alin. (1)]. 

Sistemul rapoartelor elaborate de statele părţi privind îndeplinirea angajamentelor asumate a 

fost adoptat şi de alte documente internaţionale din domeniul drepturilor omului elaborate de 

O.N.U., dintre care menţionăm: 

- Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; 

- Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului; 

- Convenţia cu privire la drepturile copilului; 

- Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femeie.



1
 Karel Vasak. „The distinguishing criteria of institutions”, în volumul I lie 

interna!ionul dimensions of human righits. voi. I. U.N.K.S.C.O.. 1082. p. 21V. 

 

 

 

 

C a p i t o l u l  I I  

PROCEDEE ŞI TEHNICI UNIVERSALE 

DE PROTECŢIE A EGALITĂŢII ÎN DREPTURI 

ŞI A NEDISCRIMINĂRII 

Secţiunea I 

Protecţia prin Comisii şi Comitete 

Protecţia egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi a nediscriminării face parte din marea instituţie a 

protecţiei juridice a drepturilor omului. 

Atunci când în cursul studiului ne referim la protecţia internaţională a drepturilor omului, în 

subsidiar ne referim şi la protecţia egalităţii în drepturi şi a nediscriminării. Un rol deosebit de 

important în ceea ce priveşte protecţia egalităţii în drepturi şi a nediscriminării revine O.N.U., prin 

organismele sale care au atribuţii în acest scop. 

Referindu-se la organizaţiile internaţionale sau regionale, în general în literatura de 

specialitate se menţionează că „instituţiile acestor organizaţii pot exercita una sau mai multe din 

următoarele cinci funcţii: informare, anchetă, conciliere, luare de hotărâri (în special judiciare), 

aplicare de sancţiuni".
1
 

§1. Protecţia egalităţii în drepturi şi a nediscriminării prin Comisii 

1. Comisia pentru dreptul internaţional: 

A fost înfiinţată prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr. 147 (II) din 21 noiembrie 

1947. Ca organ subsidiar al Adunării Generale a Naţiunilor Unite, este compusă din 34 de jurişti 

independenţi, aleşi în aşa fel încât să reprezinte diferitele sisteme juridice din lume. Comisia are ea 

sarcină încurajarea dezvoltării progresive a dreptului internaţional şi codificarea acestuia. Lucrările 

sale au permis adoptarea convenţiilor importante cum sunt cele de la Geneva privind dreptul mării 

(1958). cele de la Viena privind relaţiile diplomatice (1961) şi consulare (1963), precum şi dreptul

                                            
   

1
 Karel Vasak, „The distinguishing criteria of institutions”, în volumul The international dimensions of human rights, vol. I,       

                               U.N.E.S.C.O., 1982, p. 219. 
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tratatelor (1969). 

Comisia işi poate aduce şi în viitor contribuţia la codificarea relaţiilor sociale, care să conducă 

la o protecţie maximală a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării. 

2. Comisia pentru Drepturile Omului 

Art. 68 al Cartei Naţiunilor Unite autorizează Consiliul Economic şi Social (E.C.O.S.O.C.) să 

înfiinţeze „comisii pentru problemele economice şi sociale şi pentru promovarea drepturilor omului, 

precum şi orice alte comisii necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale”
1
. In temeiul dispoziţiilor 

Cartei, prin Rezoluţia nr. 5 (1) din 16 februarie 1946 şi prin Rezoluţia nr. 9 (II) din 21 iunie 1946, a 

fost înfiinţată Comisia pentru Drepturile Omului. 

Comisia trebuie să înainteze Consiliului Economice şi Social propuneri, recomandări şi 

rapoarte privind documentele internaţionale din domeniul drepturilor, protecţia minorităţilor şi 

prevenirea discriminărilor, precum şi alte probleme legate de drepturile omului. La începuturile sale, 

Comisia a primit mandat să elaboreze proiectele unor documente internaţionale din domeniul 

drepturilor omului dintre care enumerăm: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cele două 

pacte. Ulterior, în desfăşurarea activităţii sale, Comisia a recurs la numirea unor raportori speciali 

pentru a constata la faţa locului problematica încălcării de către statele părţi a drepturilor omului, 

inclusiv a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării. 

Trebuie menţionat că în luna martie 1989 Comisia drepturilor omului a numit un raportor 

special pentru România, dar autorităţile române de la acea vreme au refuzat să colaboreze cu acesta.       

Astăzi, există puţine probleme referitoare la drepturile şi aspectele conexe, care să nu fie 

supuse atenţiei Comisiei. Comisia pentru Drepturile Omului şi-a creat subcomisii dintre care 

menţionăm: a) Subcomisia pentru luptă împotriva măsurilor discriminatorii şi pentru protecţia 

minorităţilor şi b) Comisia pentru condiţia femeii. 

a) Subcomisia pentru luptă împotriva măsurilor discriminatorii şi pentru protecţia 

minorităţilor 

Această subcomisie a fost înfiinţată în anul 1947. Subcomisia are în compunerea sa 26 de 

membri aleşi de Comisie care îşi desfăşoară activitatea cu titlu personal. Principala atribuţie a 

subcomisiei este aceea de a efectua studii şi a face recomandări Comisiei pentru Drepturile Omului 

privind prevenirea discriminărilor de orice fel referitoare la drepturile omului şi la libertăţile 

fundamentale, precum şi la protecţia minorităţilor rasiale, naţionale, lingvistice sau religioase. 

                                            
1
 Charte des Nations Unies et Statut de la Cour Internationale de Justice, Service de l'information des Nations Unies, New York, 1974.p.25. 
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Subcomisia şi-a înfiinţat grupuri de lucru pe categorii de probleme cum ar 11: examinarea 

comunicărilor adresate Comisiei pentru Drepturile Omului, exploatarea muncii copiilor, examinarea 

practicilor sclavagiste etc. 

b) Comisia pentru condiţia femeii înfiinţată în anul 1946 are ca principale atribuţii elaborarea 

de recomandări şi rapoarte privind situaţia femeii în ceea ce priveşte drepturile acordate acesteia în 

domeniile politic, economic, şi social, precum şi cu privire la stadiul egalităţii in drepturi a acesteia 

cu bărbatul. 

§2. Protecţia egalităţii în drepturi şi a nediscriminării prin comitete 

1. Comitetul drepturilor omului 

Comitetul a fost creat în temeiul art. 28 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice. Primul Comitet a fost ales în anul 1977. Iniţial Comitetul a avut două atribuţii principale: 

a) examinarea rapoartelor prezentate de statele părţi prin care acestea descriu măsurile pe 

care le-au adoptat şi care transpun în viaţă drepturile din Pact, inclusiv exercitarea acestora în condiţii 

de egalitate şi fără discriminări ［art. 2 alin. (1)]. 

b) examinarea comunicărilor formulate de statele părţi la Pact care au recunoscut competenţa 

Comitetului de a primi şi examina aceste comunicări prin care un stat parte pretinde că un alt stat 

parte nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din pact. 

Odată cu intrarea în vigoare a Primului protocol facultativ la Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice, orice stat-parte la Pact, care devine şi parte la Protocol, poate recunoaşte 

competenţa Comitetului pentru a primi şi examina comunicări provenind de la persoane individuale 

aparţinând jurisdicţiei sale şi care se pretind a fi victime ale unei încălcări de către acest stat-parte a 

unui drept recunoscut de Pact inclusiv a clauzei de egalitate şi nediscriminare ［art. 2 alin. (1)]. 

2. Comitetul drepturilor economice, sociale şi culturale 

Rapoartele elaborate de statele-părţi în temeiul art. 16 alin. (1) din Pactul internaţional cu 

privire la drepturile economice, sociale şi culturale erau iniţial transmise Consiliului Economic şi 

Social. Consiliul Economic şi Social putea transmite Comisiei pentru Drepturile Omului rapoartele 

privind drepturile omului pe care le comunică statele în conformitate cu dispoziţiile art. 16 şi 17 din 

Pact. În urma studierii rapoartelor, Comisia pentru Drepturile Omului avea obligaţia să formuleze 

recomandări de ordin general. 

Prin Hotărârea nr. 1978/10 din 3 mai 1978, Consiliul Economie şi Social a decis crearea unui 

grup de lucru de sesiune, format din experţi guvernamentali având ca sarcină principală să studieze 

aplicarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi să asiste 

Consiliul Economic şi Social în examinarea rapoartelor prezentată de statele-părţi la Pact. 
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Prin Rezoluţia nr. 1982/33 din 6 mai 1982 a Consiliului Economic şi Social, Grupul de lucru de 

sesiune a fost denumit Comitetul drepturilor economice, sociale şi culturale cu activitate permanentă. 

Comitetul a început să funcţioneze de la data de 1 ianuarie 1987. 

Comitetul are ca principală sarcină elaborarea unui rezumat al examinării rapoartelor 

prezentate de statele-părţi la Pact împreună cu sugestiile şi recomandările generale fondate pe 

examinarea sa asupra acestor rapoarte şi a rapoartelor prezentate de instituţii specializate în scopul de 

a ajuta Consiliul să se achite de responsabilităţile sale, în special de cele care decurg din art. 21 şi 22 

din Pact. 

Comitete pentru examinarea rapoartelor statelor-părţi au fost înfiinţate şi de alte documente 

internaţionale din domeniul drepturilor omului astfel: 

- Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; 

- Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei. 

Secţiunea a II-a 

Protecţia prin jurisdicţii 

În concepţia clasică, numai subiectele de drept internaţional public sunt abilitate să se prezinte 

în faţa jurisdicţiilor internaţionale.
1
 Individul nu figurează printre aceste subiecte şi nu are acces la 

jurisdicţiile internaţionale. În această concepţie, statul este considerat apărătorul normal al 

resortisanţilor săi. 

Această concepţie tradiţionalistă a influenţat în mare măsură elaborarea Statutului Curţii 

Internaţionale de Justiţie, care în art. 34 stabileşte că „numai Statele pot fi părți în cauzele supuse 

Curţii". Curtea internaţională de justiţie înlocuieşte Curtea permanentă înfiinţată de Societatea 

Naţiunilor, dar păstrează procedura în faţa acesteia. 

Competenţa Curţii Internaţionale de Justiţie, a cărei autorizare este de a soluţiona conform 

dreptului internaţional diferendele care ii sunt supuse, se extinde asupra tuturor cauzelor pe care 

părţile i le supun, precum şi toate cazurile speciale prevăzute de Carta Naţiunilor Unite sau de 

tratatele şi convenţiile în vigoare. 

Această competenţă este foarte extinsă pentru „ratione materie" şi foarte restrânsă pentru 

„ratione persone". Statutul menţionat nu conţine nicio dispoziţie având drept efect să permită 

persoanelor particulare să se prezinte în faţa Curţii şi aceasta a aplicat de-a lungul activităţii sale 

această concepţie restrictivă. 

Întemeiată pe această concepţie clasică, statele sunt singurele, care pot declara recursuri în 

faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, individul neavând acces la această jurisdicţie internaţională. 

                                            
1
 Sylvain Frey. L' individu devant les jurisdictions internationales. Université de Bruxelles. 1987. p. 2. 
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Numeroase organizaţii internaţionale au înfiinţat jurisdicţii speciale în vederea soluţionării 

litigiilor care pot apărea între ele şi agenţii lor. 

Printre aceste jurisdicţii se impune să menţionăm Tribunalul administrativ al Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii şi Tribunalul administrativ al Naţiunilor Unite. 

Tribunalul administrativ al Organizaţiei Internaţionale a Muncii este cea mai veche jurisdicţie 

administrativă internaţională. Creat în 1927, el a funcţionat până în 1946 ca Tribunal al Societăţii 

Naţiunilor. Abia după anul 1949, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a instituit un tribunal 

competent pentru a soluţiona litigii ce opun Organizaţia Naţiunilor Unite agenţilor săi. Formula a 

fost reluată de majoritatea organizaţiilor internaţionale europene. 

Aceste jurisdicţii sunt în general administrative, ele aplică dreptul intern al organizaţiei 

internaţionale în cadrul cărora işi exercită atribuţiile, competenţa lor este limitată la contenciosul ce 

se naşte din relaţiile dintre aceste organizaţii şi agenţii lor şi jurisprudenţa lor nu priveşte în 

principiu decât funcţia publică internaţională.



 

 

C a p i t o l u l  I I I  

PROCEDEE ŞI TEHNICI REGIONALE 

DE PROTECŢIE A EGALITĂŢII ÎN DREPTURI 

ŞI A NEDISCRIMINĂRII 

Secţiunea 1 

Protecţia prin Comisii şi Comitete 

§1. Sistemul european de protecţie a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării 

Potrivit Statutului Consiliului Europei scopul organizaţiei va fi protejarea şi dezvoltarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Toţi membrii Consiliului Europei recunosc 

principiul supremaţiei dreptului şi principiul în virtutea căruia orice persoană aflată sub jurisdicţia sa 

trebuie să se bucure de drepturile omului şi de libertăţile fundamentale (art. 3). Pe de altă parte, 

atitudinea statelor de a se conforma acestor dispoziţii constituie, de altfel, o condiţie esenţială pentru 

admiterea lor în Consiliul Europei (art. 4). 

Consiliul Europei a reuşit ca în mai puţin de trei ani după înfiinţarea sa să elaboreze textul unei 

Convenţii semnate de către toate statele-membre ale organizaţiei care stabileşte drepturile 

fundamentale ale omului, precum şi un sistem instituţionalizat al protecţiei lor. Comparată cu 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale apare mai puţin completă, ea omite voluntar anumite drepturi, în special 

drepturile economice şi sociale. 

În schimb, Convenţia cuprinde mai multe precizări asupra drepturilor pe care le enunţă. Mai 

mult, Convenţia completează Declaraţia universală stabilind un sistem de garanţii juridice şi 

instituţionale care până atunci nu mai fuseseră experimentate.  

Au fost create astfel două organisme: Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. În momentul de faţă este în funcţiune numai Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, prin intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11 la Convenţie în septembrie 1998. 

Comisia Europeană a Drepturilor Omului era compusă dintr-un număr de membri egal cu cel 

al statelor-părţi, aleşi de Comitetul Miniştrilor cu majoritate absolută de pe o listă întocmită de 

Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Comisia putea fi sesizată printr-o cerere 

adresată secretarului general al Consiliului Europei de către orice stat-parte la Convenţie, de către 

orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală sau de orice grup de particulari (art. 24 şi 

art. 25 din Convenţie). 
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În ceea ce priveşte sesizarea Comisiei de către persoanele fizice, organizaţiile 

neguvernamentale sau grupul de particulari care se pretind victime ale încălcării de către statul în 

cauză a unuia dintre drepturile recunoscute de Convenţie sau exercitarea acestora în condiţii 

discriminatorii. Convenţia impune o condiţie prealabilă: „Statul-parte să recunoască competenţa 

Comisiei în această materie" (art. 25). Activitatea Comisiei „este deosebit de complexă şi ridică 

probleme juridice având acelaşi caracter".
1
 

Procedura urmată de Comisie îndeplineşte toate condiţiile unei proceduri jurisdicţionale. În 

toate fazele de soluţionare a cererii, după ce aceasta a fost declarată admisă. Comisia încearcă 

soluţionarea pe cale amiabilă a cererii. Rolul Comisiei se opreşte cu elaborarea unui raport în care 

aceasta îşi exprimă punctul de vedere privind vinovăţia statului în cauză de a-şi fi încălcat obligaţiile 

asumate. 

§2. Sistemul interamerican de protecţie a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării 

Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului are la bază următoarele documente: 

a) Carta organizaţiei statelor americane(O.S.A.): b) Declaraţia americană a drepturilor şi 

îndatoririlor omului; c) Convenţia americană privind drepturile omului; d) Convenţia 

interamericană pentru prevenirea şi reprimarea torturii. 

Carta organizaţiei statelor americane a fost adoptată în anul 1948 şi a intrat în vigoare în anul 

1951. 

Potrivit art. 3 lit. k) din Cartă. „Statele americane proclamă drepturile fundamentale ale 

persoanei fără deosebire de rasă, cetăţenie, credinţă sau sex” ca fiind unul dintre principiile care 

le obligă. 

Declaraţia americană a drepturilor şi îndatoririlor omului a fost adoptată de Conferinţa 

internaţională americană de la Bogota la data de 2 mai 1948, cu câteva luni înaintea adoptării 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. 

În preambulul Declaraţiei se proclamă că „toţi oamenii se nasc liberi şi egali din punctul de 

vedere al demnităţii şi drepturilor, ei sunt înzestraţi de la natură cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie 

să se comporte fratern unii faţă de ceilalţi".
2
 Declaraţia proclamă un număr de 27 de drepturi şi 10 

îndatoriri. 

Reuniunea consultativă a miniştrilor afacerilor externe ai Organizaţiei Statelor Americane a 

hotărât în anul 1959 înfiinţarea Comisiei interamericane a drepturilor omului, ca organism de lucru 

al Cartei. Dintre atribuţiile Comisiei menţionăm: a) redactarea documentelor Organizaţiei

                                            
1
 Raluca Miga- Beșteliu, Drept internațional. Introducere în dreptul internațional public.Editura LLL., București. 1997. p.186  

2
 Vezi Declaration americaine des droits et devoirs de l' homme, în Thomas Buergenthal. Alexandre Kiss. La protection internaţionale des 

droits de I'homme. Edition N.P. Engel. Strasbourg, 1991, p. 227. 
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Statelor Americane din domeniul drepturilor omului; b) investigarea situaţiei drepturilor 

omului în statele membre ale organizaţiei; c) soluţionarea comunicărilor primite de la particulari 

care se pretind victime ale încălcării de către statele-părţi la Cartă a drepturilor recunoscute de 

Declaraţie. 

Un alt document din sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului este Convenţia 

americană privind drepturile omului. Convenţia a fost adoptată la San Jose, la data de 20 noiembrie 

1969. A intrat în vigoare la 18 iulie 1978, Convenţia garantează 20 de drepturi civile şi politice. De 

asemenea, prin Protocolul adiţional la Convenţia americană privind drepturile omului, denumit 

„Protocolul de la San Salvador”, din 17 noiembrie 1988, se introduce obligaţia de nediscriminare 

prin care „Statele-părţi la Protocol se angajează să garanteze exercitarea drepturilor, fără 

nicio discriminare fondată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau alte opinii, 

origine naţională sau socială, situaţie economică, naştere sau orice altă condiţie socială”.
1
 

Convenţia prevede înfiinţarea Comisiei interamericane a drepturilor omului şi a Curţii 

interamericane a drepturilor omului.
 
 

Potrivit art. 41 al Convenţiei, Comisia interamericanâ a drepturilor este Comisie comună a 

Cartei şi a Convenţiei, cu singura deosebire că soluţionarea comunicărilor adresate acesteia sunt 

soluţionate fie în temeiul Declaraţiei americane a drepturilor şi îndatoririlor omului, fie în temeiul 

Convenţiei americane privind drepturile omului, în funcţie de statul în cauză care poate fi parte la 

unul sau la celălalt document menţionat. 

Şi Convenţia americană pentru prevenirea şi reprimarea torturii abilitează Comisia 

intcramericană a drepturilor omului să soluţioneze comunicările adresate de particulari care se 

pretind victime ale torturii.
 
 

§3. Sistemul african de protecţie a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării 

Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor a intrat în vigoare la 21 octombrie 1986. În 

preambulul Cartei se proclamă că „libertatea, egalitatea, justiţia şi demnitatea sunt obiective 

esenţiale pentru realizarea aspiraţiilor legitime ale popoarelor africane".
2
 

De asemenea, Carta „garantează oricărei persoane dreptul la folosinţa drepturilor şi 

libertăţilor recunoscute de aceasta fără discriminări".
3
  

Pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute şi garantate de Cartă, precum şi a clauzei 

de nediscriminare în folosinţa acestora. Carta înfiinţează Comisia africană a drepturilor omului

                                            
1
 Ibidem. Vezi textul Protocolului adiţional la Convenţia americană privind drepturile omului, p. 233.  

2
 La Charte africaine des droits de l'homme et dex peuplex, Naition Unies. New York. 1990. p. 5. 

3
 Ibidem. p. 6. art. 2: „orice persoană are dreptul la folosinţa drepturilor şi libertăţilor recunoscute şi garantate în prezenta Cartă fără nicio 

deosebire fondată în special pe rasă, etnie, culoare, sex. limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere, 

sau orice altă situaţie.“ 
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şi popoarelor. Spre deosebire de celelalte sisteme regionale de protecţie, sistemul african nu a 

înfiinţat o Curte eu proceduri jurisdicţionale de contencios, preferând sistemul negocierilor şi 

concilierilor. Comisia soluţionează pe cale amiabilă comunicările formulate de statele-părli la Cartă 

şi comunicările individuale formulate de particulari care se pretind victime ale încălcării de către un 

stat-parte la Cartă a drepturilor şi libertăţilor recunoscute şi garantate de Cartă. 

De asemenea. Comisia analizează rapoartele periodice transmise de statele-părţi prin care 

acestea comunică măsurile luate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Cartă. 

Secţiunea a II-a 

Protecţia prin jurisdicţii 

§1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost înfiinţată prin intrarea în vigoare a Convenţiei 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale la 3 septembrie 1953. 

Mecanismul de control al respectării drepturilor omului stabilit în anii 50 a rămas neschimbat 

până la intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin Convenţie.  

Principalele inconveniente ale mecanismului de control constatate de-a lungul timpului sunt: 

a) durata şi dificultatea procedurilor (soluţionarea unei cauze necesită uneori peste 5 ani): 

b) munca dublă depusă de Comisie (ca filtru), de Curte şi de Comitetul Miniştrilor (ca 

organisme de decizie), ceea ce afectează decizia finală adoptată în soluţionarea cauzei; 

e) dedublarea procedurilor de control (necontencioasă, aplicată de Comisie şi contencioasă. 

aplicată de Curte) ceea ce presupune intervenţia a două organe independente şi complementare: 

c) posibilitatea de a evita o decizie a Curţii, definitivă şi obligatorie. (Statul în cauză are 

posibilitatea de a tergiversa aplicarea deciziei Curţii, chiar cu riscul excluderii sale dintre membrii 

Consiliului Europei). 

Prima propunere de reformă a fost iniţiată de Olanda şi Suedia şi prevedea un sistem judiciar 

cu două grade de jurisdicţie. Hotărârile pronunţate de Comisie, în fond, ca jurisdicţie în primă 

instanţă, sunt susceptibile cu apel în faţa unei curţi de casaţie a drepturilor omului. 

Cea de a doua propunere de reformă a fost iniţiată de Elveţia şi prevedea crearea unei Curţi 

Europene Unice a Drepturilor Omului prin fuziunea Comisiei şi Curţii care, funcţionează în actualul 

sistem de control. 

Această a doua propunere a întrunit majoritatea opiniilor formulate de experţi. Având în 

vedere principiul instituit de Convenţie potrivit căruia „garantarea drepturilor şi libertăţilor 

înscrise în acest document internaţional revine în primul rând autorităţilor publice naţionale 

din statele părţi la Convenţie" rezultă că judecarea cauzei în faţa Curţii europene se constituie 
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într-o ultimă cale de atac pentru orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală sau orice 

grup de particulari care se pretind victime ale unei încălcări de către unul dintre statele-părţi a 

drepturilor recunoscute în Convenţie sau în Protocoalele sale (art. 34 modificat prin Protocolul nr. 

11). 

Curtea europeană actuală este permanentă şi cuprinde un număr de judecători egal cu cel al 

statelor-părţi la Convenţie. Ea are o componentă contencioasă (care se referă la interpretarea şi 

aplicarea Convenţiei) şi o componentă consultativă. 

Prin reforma instituită dreptul de recurs individual nu mai este condiţionat de o declaraţie 

prealabilă prin care un stat-parte recunoaşte jurisdicţia obligatorie a Curţii. 

Reforma instituită menţine condiţiile de admisibilitate a unei cereri, prevăzute şi în Convenţia 

iniţială. Astfel, Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne şi într-un 

termen de 6 luni de la data deciziei interne a celei mai înalte Curţi, rămasă definitivă. O reglementare 

amiabilă a cazului este posibilă pe tot parcursul procedurii. 

Prin modificările aduse, instituţia jurisdicţionalâ de la Strasbourg va dobândi un rol deosebit în 

garantarea internaţională a respectării standardelor europene în domeniul egalităţii în drepturi şi al 

nediscriminării. 

§2. Curtea Interamericană a Drepturilor Omului 

Competenţa contencioasă a Curţii permite acesteia să decidă în cauzele în care statelor-părţi li 

se aduc învinuiri privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie, precum şi a 

clauzei de nediscriminare în exercitarea acestor drepturi. 

Competenţa contencioasă a Curţii devine efectivă numai atunci când potrivit art. 62 al 

Convenţiei un stat-parte declară că recunoaşte ca obligatorie de drept, ipso fado şi fără a fi 

necesară o convenţie specială, jurisdicţia Curţii în toate materiile privind interpretarea sau 

aplicarea Convenţiei. 

În momentul sesizării Curţii, ea are posibilitatea de a reexamina în totalitate constatările de 

fapt şi de drept ale Comisiei interamericane a drepturilor omului. 

Convenţia nu stabileşte un mecanism special pentru punerea în executare a deciziilor Curţii. 

Potrivit art. 65 al Convenţiei, la fiecare sesiune ordinară a Adunării Generale a Organizaţiei Statelor 

Americane. Curtea prezintă un raport în care sunt menţionate statele care nu au pus în aplicare 

deciziile Culţii, formulând recomandări în acest sens.
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ANEXA NR.l 

PREVENIREA ŞI SANCŢIONAREA TUTUROR 

FORMELOR DE DISCRIMINARE
1
 

ORDONANŢA NR. 137 DIN 31 AUGUST 2000 PRIVIND PREVENIREA Şl 

SANCŢIONAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE - REPUBLICATĂ 

Structură: *Capitolul 1. Principii şi definiţii; 

*Capitolul II. Dispoziţii speciale - Secţiunea I. Egalitatea în activitatea economică şi în 

materie de angajare şi profesie; 

Secţiunea a II-a. Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte 

servicii, bunuri şi facilităţi; 

Secţiunea a III-a. Accesul la educaţie; 

Secţiunea a IV-a. Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în 

locurile publice; 

Secţiunea a V-a. Dreptul la demnitatea personală; 

Secţiunea a Vl-a. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; 

*Capitolul III. Dispoziţii procedurale şi sancţiuni; 

*Capitolul IV. Dispoziţii finale.  

 

CAPITOLUL I: Principii şi definiţii 

Art. 1 

(1)  În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate lege.  

(2)  Principiile egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării 

sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: 

a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ 

jurisdicţional; 

b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau 

                                            
1
 Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Publicată în Monitorul Oficial al României. 

Partea I. nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. nr. 90 din 8 februarie 2007. 
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maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie; 

c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa 

publică şi de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice; 

d) drepturile civile, în special: 

(I) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei: 

(II)  dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară; 

(III) dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia română; 

(IV) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul; 

(V) dreptul de proprietate; 

(VI) dreptul la moştenire; 

(VII) dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie; 

(VIII) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare; 

(IX) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere; 

(X) dreptul de petiţionare. 

e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special: 

( I )  dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi 

satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la 

o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare; 

( I I )  dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate: 

( I I I )  dreptul la locuinţă; 

( IV)  dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale; 

( V)  dreptul la educaţie şi la pregătire profesională; 

( VI )  dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive; 

f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice; 

(3)  Exercitarea drepturilor enunţate în cuprinsul prezentului articol priveşte persoanele 

aflate în situaţii comparabile; 

(4)  Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile enunţate la alin (2). 

Art. 2 

( 1 )  Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, 

restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HI V,  

apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 

restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul 

politic, economic, social şi cultural sau in orice alte domenii ale vieţii publice.  

( 2 )  Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) 
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este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe. 

( 3 )  Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile 

aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. ( 1 ) ,  faţă 

de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate 

obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. 

( 4 )  Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează 

sau defavorizează nejustificat ori supune u nu i  tratament injust sau degradant o persoană, un grup 

de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage 

răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale. 

( 5 )  Constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional orice comportament pe criteriu de 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, 

apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statul de refugiat ori azilant sau orice alt 

criteriu care duce la crearea u nu i cadru intimidam, ostil, degradant ori ofensiv. 

( 6 )  Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii 

prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale 

dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidenţa legii penale. 

( 7 )  Constituie victimizare şi se sancţionează contravenţional conform prezentei ordonanţe 

orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea 

principiului tratamentului egal şi ai nediscriminării. 

( 8 )  Prevederile prezentei ordonanţe nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la 

libera exprimare, a dreptului la opinie şi a dreptului la informaţie. 

( 9 )  Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în 

favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării 

lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri 

de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate 

nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe. 

( 1 0 )  În înţelesul prezentei ordonanţe, eliminarea tuturor formelor de discriminare se 

realizează prin: 

a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a 

unor acţiuni afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucură de 

egalitatea şanselor; 

b) mediere prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii unor 

acte/fapte de discriminare: 

c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile alin. (1)-(7). 

( 1 1 )  Comportamentul discriminatoriu prevăzut la alin. (1 )-(7) atrage răspunderea civilă, 

contravenţională sau penală, după caz. în condiţiile legii. 
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Art. 3 

Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau 

private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: 

a) condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, 

accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională; 

b) protecţia şi securitatea socială; 

c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; 

d) sistemul educaţional; 

e) asigurarea libertăţii de circulaţie; 

f) asigurarea liniştii şi ordinii publice; 

g) alte domenii ale vieţii sociale. 

 

Art. 4 

În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care 

fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor 

identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare. 

CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale 

SECŢIUNEA I: Egalitatea în activitatea economică şi în materie de 

angajare şi profesie 

Art. 5 

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea participării la o activitate 

economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţa sa la o 

anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau 

orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa sa la o categorie defavorizată. 

Art. 6 

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei persoane pentru 

motivul că aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei 

categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 

acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, 

manifestată în următoarele domenii: 

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 

b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 
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c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul; 

d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 

e) aplicarea măsurilor disciplinare; 

f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 7 

(1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul unei persoane fizice sau 

juridice de a angaja în muncă o persoană pentru motivul că aceasta aparţine unei anumite rase, 

naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza 

convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de 

lege. 

(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea ocupării unui post 

prin anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o 

anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, de vârsta, 

de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei 

prevăzute la art. 2 alin. (9). 

(3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în muncă vor aplica un 

tratament egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor 

atlate în căutarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa 

muncii, la consultanţa cu privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi de obţinere a unei 

calificări şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajaţilor. Angajatorii vor asigura 

confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală 

sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele atlate în căutarea unui loc de muncă. 

Art. 8 

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea angajaţilor de către 

angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din cauza apartenenţei angajaţilor la o anumită 

rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori pe 

baza vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor promovate de ei. 

Art. 9 

Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a 

refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor ocupaţionale în domeniul respectiv, 

atât t imp  cât refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonanţe, iar aceste 

măsuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim şi metodele de atingere a acelui scop sunt 

adecvate şi necesare. 
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SECŢIUNEA a Il-a. Accesul la serviciile publice administrative şi 

juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi 

Art. 10 

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii 

penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei acestora 

ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, 

categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului 

sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin: 

a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice; 

b) refuzarea accesului unei persoane sau u nu i grup de persoane la serviciile de sănătate 

publică alegerea medicului de familie, asistenţă medicală, asigurările de sănătate, serviciile de 

urgenţă sau alte servicii de sănătate; 

c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă, cu excepţia 

situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de 

atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; 

d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract, cu excepţia 

situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de 

atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; 

e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, 

cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este 

justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi 

necesare; 

f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de 

magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent 

dacă sunt în proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este 

justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi 

necesare; 

g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de 

companiile de transport în comun prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi 

sau prin alte mijloace , cu excepţia situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv de un 

scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; 

h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi. 

SECŢIUNEA a IIl-a. Accesul la educaţie 

Art. 11 

(1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane 
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sau u nu i  grup de persoane la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, 

din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la 

o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 

persoanelor în cauză. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor fazelor sau etapelor din sistemul educaţional, inclusiv 

la admiterea sau la înscrierea in unităţile ori instituţiile de învăţământ si la evaluarea ori examinarea 

cunoştinţelor. 

(3) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, solicitarea unor declaraţii 

doveditoare ale apartenenţei acelei persoane sau acelui grup la o anumită etnie, care să condiţioneze 

accesul unei persoane sau u nu i  grup de persoane la educaţie în limba maternă. Excepţie face 

situaţia în care în învăţământul liceal şi universitar candidaţii concurează pe locuri special acordate 

pentru o anumită minoritate şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal 

constituite a minorităţii respective, a apartenenţei la această minoritate. 

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii ori 

instituţiei de învăţământ de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunoştinţe ori 

rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de înscriere cerute pentru accesul în 

instituţia respectivă, atât t imp  cât refuzul nu este determinat de apartenenţa persoanei în cauză la o 

anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv 

din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia. 

(5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii ori 

instituţiei de învăţământ pentru pregătirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane 

al cărei statut confesional nu corespunde condiţiilor stabilite pentru accesul în instituţia respectivă. 

(6) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice îngrădiri pe criterii de 

apartenenţă la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 

defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor de învăţământ înfiinţate în cadrul 

legislativ în vigoare. 

SECŢIUNEA a lV-a. Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a 

domiciliului şi accesul în locurile publice 

Art. 12 

(1) Constituie contravenţie, confonn prezentei ordonanţe, orice acţiuni constând în 

ameninţări, constrângeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau 

colonizare de persoane, în scopul modificării compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a 

ţării sau a unei localităţi. 

(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament constând în 

determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea condiţiilor de viaţă şi de trai cu
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scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul tradiţional al unei persoane sau ai u nu i  grup de 

persoane aparţinând unei anumite rase, naţionalităţi, etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, 

fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe atât obligarea unui 

grup de persoane aflate în minoritate de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte, cât şi 

obligarea unui grup de persoane aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, ar i i  sau zone 

locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale. 

Art. 13 

(1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament care are ca scop 

mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil 

din cauza apartenenţei acestuia la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la 

o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 

persoanelor in cauză. 

(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul restrângerii dreptului autorităţilor de 

punere în aplicare a planurilor de sistematizare şi amenajare a teritoriului, atât timp cât mutarea se 

face în condiţiile legii, iar măsura luată nu este determinată de apartenenţa persoanei sau a grupului 

de persoane în cauză la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o 

categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 

acestora. 

Art. 14 

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, interzicerea accesului unei persoane 

sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, 

naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la oricare altă categorie defavorizată, respectiv din 

cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. 

SECŢIUNEA a V-a. Dreptul la demnitatea personală 

Art. 15 

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii 

penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină. 

de instigare la ură rasială sau naţională, ori ael comportament care are ca scop sau vizează atingerea 

demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare. 

îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa 

acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 

defavorizată ori de Convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia. 
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SECŢIUNEA a Vl-a. Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării 

Art. 16 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare Consiliul, este 

autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control 

parlamentar şi totodată garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate 

cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte. 

Art. 17 

În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul işi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca 

aceasta să fie îngrădită sau influenţată de către alte instituţii ori autorităţi publice. 

Art. 18 

(1) Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei legi în 

domeniul său de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul 

actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminării. 

(2) Consiliul elaborează şi aplică politici publice în materia nediscriminării. În acest sens, 

Consiliul va consulta autorităţile publice, organizaţiile neguvemamentale, sindicatele şi alte entităţi 

legale care urmăresc protecţia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea 

discriminării. 

Art. 19 

(1) În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul îşi exercită atribuţiile în 

următoarele domenii: 

a) prevenirea faptelor de discriminare; 

b) medierea faptelor de discriminare; 

c) investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare; 

d) monitorizarea cazurilor de discriminare; 

e) acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării. 

(2)  Consiliul îşi exercită competenţele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din 

oficiu. 

Art. 20 

(1)  Persoana care se consideră discriminată poale sesiza Consiliul in termen de un an de la 

data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei. 

(2)  Consiliul soluţionează sesizarea prin hotărâre a Colegiului director prevăzut la art. 23 alin. 

( 1 ) .  
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(3)  Prin cererea introdusă potrivit alin. ( 1 ) ,  persoana care se consideră discriminată are 

dreptul să solicite înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare 

discriminării. 

(4)  Colegiul director al Consiliului dispune măsurile specifice constatării existenţei 

discriminării, cu citarea obligatorie a părţilor. Citarea se poate face prin orice mijloc care asigură 

confirmarea primirii. Neprezentarea părţilor nu împiedică soluţionarea sesizării. 

(5)  Acţiunea de investigare întreprinsă de Colegiul director se desfăşoară la sediul instituţiei 

sau în alt loc stabilit de acesta. 

(6)  Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se 

presupune existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a 

formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. În faţa 

Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau 

date statistice. 

(7)  Hotărârea Colegiului director de soluţionare a unei sesizări se adoptă în termen de 90 de 

zile de la data sesizării şi cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis hotărârea, 

numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, obiectul sesizării şi susţinerile părţilor, descrierea faptei 

de discriminare, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii Colegiului director, 

modalitatea de plată a amenzii, dacă este cazul, calea de atac şi termenul în care aceasta se poate 

exercita. 

(8)  Hotărârea se comunică părţilor în termen de 15 zile de la adoptare şi produce efecte de la 

data comunicării. 

(9)  Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, 

potrivit legii. 

(10) Hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) şi care nu sunt atacate în termenul de 15 

zile constituie de drept titlu executoriu. 

Art. 21 

Prevederile art. 20 se aplică în mod corespunzător în cazul în care Consiliul investighează din 

oficiu fapte sau acte de discriminare. 

Art. 22 

(1) Consiliul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ales de membrii 

Colegiului director din rândul acestora, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele este ordonator 

principal de credite. Preşedintele este ajutat în activitatea sa de un vicepreşedinte, ales de Colegiul 

director dintre membrii acestuia, pentru un mandat de 2 ani şi jumătate. 

(2) Raportul anual de activitate al Consiliului se dezbate şi se aprobă de Parlament. Raportul 

de activitate se depune la birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului până la data de 

15 aprilie a anului următor. 
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Art. 23 

(1)  Colegiul director al Consiliului este organ colegial, deliberativ şi decizional, responsabil 

pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. 

(2)  Colegiul director este compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, propuşi şi numiţi, 

în şedinţă comună, de cele două Camere ale Parlamentului. 

(3)  Poate fi numit membru al Colegiului director oricare cetăţean român ce îndeplineşte 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) are capacitate deplină de exerciţiu; 

b) are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 

c) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie: 

d) are o activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii 

discriminării; 

e) nu a fost agent sau colaborator al poliţiei politice comuniste; 

f) nu a colaborat cu organele de securitate şi nu a aparţinut acestora. 

(4)  La numirea membrilor Colegiului director se va urmări ca minimum două treimi dintre 

aceştia să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice. 

(5)  Membrii Colegiului director pot fi revocaţi sau eliberaţi din funcţie numai în următoarele 

cazuri: 

a) demisie; 

b) expirarea duratei mandatului; 

c) incapacitate de muncă, potrivit legii; 

d) dacă au fost condamnaţi definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală; 

e) dacă nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3); 

f) la propunerea fundamentală a cel puţin două treimi din numărul acestora. 

(6)  în situaţia în care împotriva unui membru al Colegiului director se pune în mişcare 

acţiunea penală, acesta se consideră suspendat de drept din funcţie până la rămânerea definitivă a 

hotărârii judecătoreşti. Dacă prin hotărâre se constată nevinovăţia persoanei în cauză, suspendarea 

ei din funcţie încetează, este repusă în toate drepturile avute anterior suspendării şi i se achită 

drepturile băneşti de care a fost lipsită. 

(7)  În situaţia prevăzută la alin. (5) lit. d) calitatea de membru al Colegiului director încetează 

de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. 

Art. 24 

(1) Propunerile nominale pentru Colegiul director se înaintează birourilor permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului în cel mult 30 de zile de la data la care mandatele au devenit 

vacante. Propunerile vor fi însoţite de: curricnlum vinic. cazier judiciar şi declaraţii pe propria 

răspundere ale candidaţilor, din care să reiasă că nu se încadrează in prevederile art. 23 alin.(3) lit.  



EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR SI NEI)IS( KIMINAREA 343 

 

 

e) şi f). 

(2)  Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului publică pe paginile lor de 

internet candidaturile depuse şi înaintează propunerile comisiilor permanente de specialitate, în 

vederea audierii candidaţilor in şedinţă comună. în termen de 15 zile de la publicarea candidaturilor 

se pot depune la comisiile permanente de specialitate obiecţiuni în scris, argumentate, cu privire la 

candidaturile depuse. 

(3)  În urma audierii candidaţilor, comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz 

comun pe care îl prezintă în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

(4)  Candidaturile se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

Art. 25 

(1)  Membrii Colegiului director al Consiliului sunt garanţi ai interesului public. 

(2)  Durata mandatului membrilor Colegiului director este de 5 ani, iar numirea acestora se 

face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatelor. 

(3)  În cazul în care un loc în Colegiul director devine vacant înaintea expirării mandatului, 

acesta va fi ocupat de o altă persoană numită, conform procedurii reglementate de prezenta 

ordonanţă, pentru restul de mandat rămas vacant.  

(4)  Activitatea depusă de membrii Colegiului director pe perioada exercitării mandatului se 

consideră vechime în specialitate. 

(5)  În soluţionarea cazurilor de discriminare, membrii Colegiului director au calitatea de agent 

constatator care aplică sancţiunile pentru contravenţiile stabilite prin prezenta ordonanţă. Aceştia îşi 

pot delega calitatea de agent constatator persoanelor din aparatul de lucru al Consiliului. 

(6)  La solicitarea preşedintelui, membrii Colegiului director licenţiaţi în ştiinţe juridice pot 

reprezenta Consiliul în instanţele de judecată în cauzele ce privesc fapte de discriminare. 

CAPITOLUL III: Dispoziţii procedurale şi sancţiuni 

Art. 26 

(1)  Contravenţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (7), art. 5-8, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) şi (6), 

art. 12, art. 13 alin. (1), art. 14 şi 15 se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 4.000 lei, dacă 

discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 600 lei la 8.000 lei, dacă 

discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. 

(2)  Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice. 

(3)  La cererea agenţilor constatatori, reprezentanţii legali ai autorităţilor şi instituţiilor publice 

şi ai agenţilor economici supuşi controlului, precum şi persoanele fizice au obligaţia, în condiţiile 

legii: 

a) să pună la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului; 
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b) să dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care 

formează obiectul controlului; 

c) să elibereze copiile documentelor solicitate; 

d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea 

concursul pentru clarificarea constatărilor. 

(4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează 

cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 

Art. 27 

(1)  Persoana care se consideră discriminată poate formula, în faţa instanţei de judecată, o 

cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea 

situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutită de taxă judiciară de 

timbru şi nu este condiţionată de sesizarea Consiliului. 

(2)  Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani şi curge de la data săvârşirii faptei sau 

de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei. 

(3)  Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului. 

(4)  Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se 

presupune existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a 

formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare, în faţa instanţei 

se poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice. 

(5)  La cerere, instanţa poate dispune retragerea sau suspendarea de către autorităţile emitente 

a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatorie, cauzează 

un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat 

prevederile prezentei ordonanţe. 

(6)  Hotărârea pronunţată de instanţa de judecată se comunică Consiliului. 

Art. 28 

(1)  Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului sau care au 

interes legitim In combaterea discriminării au calitate procesuala activă în cazul în care 

discriminarea se manifestă in domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui 

grup de persoane. 

(2)  Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă şi în cazul în care 

discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urmă. 

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale 

Art. 29 

(1) Structura organizatorică şi celelalte atribuţii de funcţionare ale Consiliului şi ale 

Colegiului director vor fi reglementate prin ordin al preşedintelui Consiliului. 



 

 

(2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul îşi constituie structuri teritoriale de control 

şi de monitorizare. 

Art. 30 

(1) Bugetul Consiliului face parte integrantă din bugetul de stat Proiectul de buget se 

întocmeşte de Consiliu, cu avizul Ministerului f inanţelor Publice. 

(2) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului încadrat cu contract individual de 

muncă din cadrul Consiliului se face la nivelul corespunzător celorlalte autorităţi publice autonome 

aflate sub controlul Parlamentului, potrivit anexei nr. I la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind 

reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, 

respectiv anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire 

a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(3) Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de 

care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei, personalul din aparatul Consiliului primeşte lunar un spor 

de confidenţialitate de 15%, calculat la salariul de bază brut. Categoriile de personal care 

beneficiază de acest spor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului. 

Art. 31 

Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

Art. 32 

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

_****_ 

NOTĂ: 

1. Reproducem mai jos prevederile art. II şi III, precum şi menţiunea referitoare la 

transpunerea normelor comunitare în dreptul intern din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 626 din 20 iulie 

2006: 

„Art. II 

Colegiul director se completează potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege, Preşedintele 

Consiliului rămâne în funcţie până la încheierea mandatului. 

 

Art. III 



 

 

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul va elabora 

Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor. 

(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul va elabora Strategia 

naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării. 

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se adoptă de Colegiul director, se aprobă prin 

ordin al preşedintelui Consiliului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I". 

„Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea 

principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. LI80 din 19 iulie 2000, şi 

prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii 

de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea foiţei de muncă, publicată în 

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000". 

*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, 

dându-se textelor o nouă numerotare. 

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. nr. 431 din 2 septembrie 2000 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

48/2002, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2002. 

Ulterior adoptării şi aprobării prin lege. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 a mai fost 

modificată şi completată prin: 

- Ordonanţa Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 27/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 216 din 11 martie 2004; 

- Legea nr. 324/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în 

Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 626 din 20 iulie 2006. 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 8 februarie 2007.



 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 

EGALITATEA DE ŞANSE ŞI DE TRATAMENT 

ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI
1
 

LEGE NR. 202 DINB19 APRILIE 2002 PRIVIND EGALITATEA DE ŞANSE Şl DE 

TRATAMENT ÎNTRE FEMEI Şl BĂRBAŢI - REPUBLICATĂ 

Structură: * Capitolul 1. Dispoziţii generale 

* Capitolul II. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 

* Capitolul III.  Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la 

sănătate, la cultură şi la informare 

* Capitolul IV. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 

luarea deciziei 

* Capitolul V. Autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

* Capitolul VI.  Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe 

criteriul de sex 

* Capitolul VII.  Sancţiuni 

* Capitolul VIII.  Dispoziţii finale 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1)  Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi. în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe 

criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România. 

(2)  În sensul prezentei legi, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se 

înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex 

masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora. 

Art. 2 

Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru 

eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în domeniul muncii, 

educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la 

                                            
1
 Legea nr. 202 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 150 din 1Martie 2007. 



 

 

bunuri şi servicii, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.  

Art. 3 

Prevederile prezentei legi nu au aplicabilitate în cadrul cultelor religioase şi nu aduc atingere 

vieţii private a cetăţenilor. 

Art. 4 

Termenii şi expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definiţii: 

a) prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin 

favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie 

comparabilă; 

b) prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, 

aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt 

sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată 

obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi 

necesare; 

c) prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de 

sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui 

mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

d) prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu 

conotaţie sexuală, exprimai fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea 

demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor 

sau jignitor; 

e) prin acţiuni pozitive se înţelege acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru 

a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate 

acţiuni de discriminare; 

f)  prin munca de valoare egală se înţelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe 

baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor 

cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare 

de dori intelectual şi/sau fizic;  

g) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înţelege discriminarea directă şi 

discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o alta persoană la 

locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea; 

h) prin discriminare multiplă se înţelege orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai 

multe criterii de discriminare. 
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Art. 5 

În materia reglementata de prezenta lege, dispoziţiile prevăzute la art. 4 prevalează asupra 

oricăror prevederi din alte acte normative, iar în caz de conflicte în domeniu prevalează dispoziţiile 

menţionate. 

Art. 6 

(1)  Constituie discriminare dispoziţia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex.  

(2)  Orice ordin de discriminare împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat 

discriminatoriu. 

(3)  Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex. 

(4)  Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de 

către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea sau de hărţuirea sexuală a acesteia. 

(5)  Nu sunt considerate discriminări: 

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării; 

b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi: 

c) o diferenţă de tratament bazată pe o caracteristică de sex când, datorită naturii activităţilor 

profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o 

cerinţă profesională autentică şi determinantă atât timp cât obiectivul e legitim şi cerinţa 

proporţională. 

CAPITOLUL II. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi în domeniul muncii 

Art. 7 

(1)  Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se 

înţelege accesul nediscriminatoriu la: 

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi: 

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale; 

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală; 

d)  informare şi consiliere profesionala, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional: 

f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare; 

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială,  precum şi la sistemele publice şi private de 

securitate socială; 

h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate 
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de acestea; 

i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(2)  În conformitate cu prevederile alin. (1), de egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită o 

activitate independentă, precum şi lucrătorii din agricultură. 

(3)  Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor, funcţionari publici şi personal 

contractual, din sectorul public şi privat, inclusiv din instituţiile publice. 

Art. 8 

(1)  Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei 

şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru 

interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare 

şi în regulamentele interne ale unităţilor. 

(2) Angajatorii sunt obligaţi să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în 

locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de 

şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă. 

Art. 9 

(1)  Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru 

ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu: 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

(2)  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, 

datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o 

caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca 



 

 

obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională. 

(3)  Este considerată discriminare orice dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriu de sex. 

Art. 10 

(1)  Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 

(2)  Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de 

maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi. 

(3)  Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de 

graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinata sau că nu va naşte pe 

durata de valabilitate a contractului individual de muncă. 

(4)  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise 

femeilor gravide şi/sau care alăptează, din cauza naturii ori condiţiilor particulare de prestare a 

muncii. 

(5)  Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: 

a) femeia salariată este gravidă sau se află în concediu de maternitate; 

b) angajatul se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, 

respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. 

(6)  Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (5) concedierea pentru motive ce intervin 

ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.  

(7)  La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a copilului 

în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are 

dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiţii de 

munca echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la 

care ar fi avut dreptul în timpul absenţei. 

Art. 11 

Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept 

hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 

pentru persoana afectată; 

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 

profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa 

sexuală.



 

 

 

Art. 12 

Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe 

criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile 

prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de 

medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, 

definite la art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11; 

b) să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii şi a hărţuirii 

sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentelor 

interne ale unităţilor pentru prevenirea oricărui act de discriminare bazat pe criteriul de sex; 

c) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi 

controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. 

Art. 13 

(1)  Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a 

relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare 

ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. 

(2), la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezenţei legi şi după ce 

sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu 

cauza. 

(2)  Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor organizaţiei sindicale sau 

reprezentanţilor salariaţilor care au competenţa să acorde sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de 

muncă potrivit art. 39 alin. (1). 

Art. 14 

Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât 

la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, de ramură, cât şi la negocierea 

contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de 

clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a 

sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte. 

CAPITOLUL III: Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte 

accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare 

Art. 15 

(1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex in ceea ce priveşte 

accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, inclusiv 

ucenicia la locul de muncă, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continuă. 



 

 

 

(2)  Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implică in procese 

instructiv-educative. precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii dc formare şi de perfecţionare, 

autorizaţi conform legii, vor include in programele naţionale de educaţie teme şi activităţi referitoare 

la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

(3)  Instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a institui, în activitatea lor. practici 

nediscriminatorii bazate pe criteriul de sex. precum şi măsuri concrete de garantare a egalităţii de 

şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform legislaţiei in vigoare. 

(4)  Restricţionarea accesului unuia dintre sexe în instituţii de învăţământ publice sau private se 

face pe criterii obiective, anunţate public, in conformitate cu prevederile legislaţiei antidiscriminare.  

(5)  Este interzis să se solicite candidatelor, la orice formă de învăţământ, să prezinte un test de 

graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu vor rămâne însărcinate sau că nu vor naşte pe 

durata studiilor. 

Art. 16 

(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură, prin mijloace specifice, instruirea, pregătirea şi 

informarea corespunzătoare a cadrelor didactice, la toate formele de învăţământ, public şi privat, pe 

tema egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va promova acele manuale şcolare, cursuri universitare, 

ghiduri pentru aplicarea programelor analitice care să nu cuprindă aspectele de discriminare între 

sexe, precum şi modelele şi stereotipurile comportamentale negative în ceea ce priveşte rolul femeilor 

şi al bărbaţilor în viaţa publică şi familială. 

Art. 17 

Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul 

femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de asistenţă medicală şi la programele de prevenire a 

îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii. 

Art. 18 

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile pentru 

aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 

domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale şi calitatea acestora, precum şi 

sănătatea la locul de muncă. 

Art. 19 

(1)  Instituţiile publice de cultură, precum şi orice alte structuri şi formaţiuni care promovează 

actul cultural sub orice formă au obligaţia să aplice măsurile necesare pentru accesul tuturor 

persoanelor, fără discriminare bazată pe criteriul de sex, la producţiile culturale. 
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(2)  Sursele de cultură menţionate la alin. (1) asigură nediscriminatoriu condiţiile necesare de 

manifestare şi de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi 

tratamentul egal al acestora în domeniul creaţiei culturale. 

Art. 20 

(1)  Publicitatea care prejudiciază după criteriul de sex respectul pentru demnitatea umană, 

aducând atingere imaginii unei persoane în viaţa publică şi/sau particulară, precum şi a unor grupuri 

de persoane este interzisă. 

(2)  Este interzisă utilizarea în publicitate a situaţiilor în care persoanele, indiferent de 

apartenenţa la un sex, sunt prezentate în atitudini degradante, umilitoare şi cu caracter pornografic.  

(3)  Firmele de publicitate au obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta aplicarea principiului 

egalităţii de şanse şi de tratament pentru eliminarea stereotipurilor de gen din producţiile publicitare.  

Art. 21 

(1)  Instituţiile publice, autorităţile publice, precum şi organizaţiile guvernamentale asigura 

accesul la informaţiile din sferele lor de activitate, în limitele legii, solicitanţilor, femei sau bărbaţi. 

fără discriminare. 

(2)  Informaţiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi şi nu vor conţine, promova sau provoca nicio formă de discriminare bazată pe 

criteriul de sex. 

CAPITOLUL IV. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte participarea la luarea deciziei 

Art. 22 

(1)  Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare, unităţile economice şi 

sociale, precum şi partidele politice, organizaţiile patronale şi sindicale şi alte entităţi nonprofit, care 

îşi desfăşoară activitatea în baza unor statute proprii, promovează şi susţin participarea echilibrată a 

femeilor şi bărbaţilor la conducere şi la decizie şi adoptă măsurile necesare pentru asigurarea 

participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi decizie. 

(2)  Prevederile alin. (1) se aplică şi la nominalizarea membrilor şi/sau participanţilor în orice 

consiliu, grup de experţi şi alte structuri lucrative manageriale şi/sau de consultanţă. 

Art. 23 

(1)  Pentru realizarea în fapt a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, instituţiile 

şi autorităţile publice centrale şi locale, structurile de dialog social, patronatele şi sindicatele, 

partidele politice asigură reprezentarea echitabilă şi echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la toate 

nivelurile decizionale. 



 

 

(2)  Toate comisiile şi comitetele guvernamentale şi parlamentare asigură reprezentarea 

echitabilă şi paritară a femeilor şi bărbaţilor în componenţa lor. 

(3)  Partidele politice au obligaţia să prevadă în statutele şi regulamentele interne acţiuni 

pozitive în favoarea sexului subreprezentat la nivel de decizie, precum şi să asigure reprezentarea 

echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în propunerea candidaţilor la alegerile locale, generale şi pentru 

Parlamentul European. 

 

CAPITOLUL V. Autorităţile publice abilitate cu aplicarea 

şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse 

şi de tratament între femei şi bărbaţi 

Art. 24 

(1)  Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), 

denumită în continuare Agenţia, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, finanţată 

de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti. 

(2)  Agenţia elaborează şi propune proiectul de buget propriu şi îl înaintează ministrului 

muncii, solidarităţii sociale şi familiei spre aprobare, în condiţiile legii. 

(3)  Agenţia promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei şi 

asigură integrarea activă a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale. 

(4)  Instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 22 alin. (1): 

a) elaborează semestrial planuri de acţiune pentru aplicarea prevederilor legale privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi atât în politicile interne de gestionare a 

resurselor umane, cât şi în politicile, programele şi proiectele specifice domeniului de activitate; 

b) raportează anual Agenţiei progresele obţinute, 

(5)  Instituţiile, autorităţile şi organizaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) raportează anual 

Agenţiei stadiul privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor la nivel decizional, precum şi măsurile 

propuse şi realizate pentru îmbunătăţirea situaţiilor care nu respectă principiul reprezentării paritare. 

(6)  Planurile de acţiune sunt evaluate şi avizate de Agenţie, care urmăreşte aplicarea lor în 

practică. 

(7)  Agenţia va elabora trimestrial analize şi rapoarte privind participarea femeilor şi bărbaţ ilor 

la activitatea decizională, în administraţia publică, la nivel central şi local, în sfera economică, 

socială şi politică. 

Art. 25 

Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii: 



 

 

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi 

politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său 

de activitate: 

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Statului român, reprezentarea pe plan intern 

şi extern în domeniul său de activitate: 

d) de autoritate de stat, prin care se asigură integrarea activă şi vizibilă a perspectivei de gen în 

toate politicile şi programele naţionale, controlul aplicării şi respectării reglementărilor din 

domeniul său de activitate şi funcţionarea organismelor din subordinea şi coordonarea sa. 

Art. 26 

(1)  În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 25, Agenţia îndeplineşte, în principal, 

următoarele atribuţii: 

a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi: 

b) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiecte de acte normative, 

planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea 

acestora; 

c) avizează, prin intermediul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, proiectele 

de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii 

dc şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

d) elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze independente privind aplicarea principiului 

egalităţii de şanse şi de tratament intre femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate; 

e)  elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe de parteneriat cu finanţare 

internă şi/sau externă; 

f) elaborează, fundamentează şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în 

domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

g) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

h)  este reprezentată în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori programelor 

derulate în România de către instituţiile Uniunii Europene, în vederea respectării principiului 

egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la alocarea resurselor; 

i) reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale din domeniu şi 

colaborează cu structuri similare din alte ţări: 

j) primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la 

principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al discriminării după criteriul de 



 

 

sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private şi le transmite instituţiilor 

competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii; 

k) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu 

organizaţii neguvemamentale: 

l) colaborează permanent cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale 

implicate în domeniul egalităţii de gen, la elaborarea şi implementarea politicilor publice, în vederea 

realizării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

m)  poate contribui financiar la susţinerea proiectelor în parteneriat cu organizaţiile 

neguvemamentale care desfăşoară activităţi în domeniul egalităţii de gen, în condiţiile legii; 

n)  sprijină formarea funcţionarilor publici şi salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice 

ori private în domeniul aplicării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

o) elaborează, tipăreşte şi difuzează, în ţară şi în străinătate, materiale de informare privind 

politicile guvernamentale în domeniu, precum şi materiale publicitare ori publicaţii periodice din 

domeniu; 

p) asigură comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene 

în vederea redactării raportului de implementare a directivelor europene; 

r) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi 

respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în 

domeniul drepturilor omului şi al egalităţii de şanse. Agenţia contribuie la elaborarea rapoartelor 

periodice de evaluare a progreselor în aplicarea documentelor juridice internaţionale. 

(2)  În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale. Agenţia poate solicita informaţii de la autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi autorităţi publice, societăţi comerciale la 

care statul este acţionar sau asociat, organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel 

naţional, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate. 

Art. 27 

(1) Agenţia este condusă dc un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a 

primului-niinistru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în condiţiile 

legii. 

(2)  Mandatul preşedintelui este de 5 ani şi poale fi reînnoit o singură dată. 

(3)  Mandatul preşedintelui încetează înainte de termen numai în caz de demisie, 

incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private ori în caz de deces. 

(4)  Revocarea din funcţie a preşedintelui poate fi dispusă, prin decizie a prim-ministrului, in 

cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor ce derivă din exercitarea mandatului, potrivit 

legii. 
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(5)  Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei şi reprezintă Agenţia în raporturile cu 

Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în 

raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. 

(6)  În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine, norme şi instrucţiuni. Ordinele, 

normele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

în condiţiile legii. 

(7)  Preşedintele este ordonator terţiar de credite. 

(8)  În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei poate consulta experţi/experte în 

domeniul egalităţii de gen, cu recunoaştere la nivel naţional şi internaţional. 

Art. 28 

(1)  Organizarea, funcţionarea, precum şi alte atribuţii ale Agenţiei, în afara celor prevăzute în 

mod expres în prezenta lege, se stabilesc prin statut. 

(2)  Coordonarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui.  

Art. 29 

(1) Agenţia va funcţiona cu un număr maxim de 156 de posturi de funcţionari publici şi 

personal contractual inclusiv preşedintele, din care: 30 de posturi existente la începerea funcţionării 

acesteia, 42 de posturi se asigură prin redistribuire din cadrul numărului maxim de posturi aprobat 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 84 de posturi prin suplimentare ca urmare a 

prezentei legi. 

(2)  Repartizarea numărului de posturi prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al 

preşedintelui Agenţiei. 

(3)  Salarizarea personalului Agenţiei se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile 

personalului din organele de specialitate ale administraţiei publice. 

(4)  Agenţia coordonează activitatea structurilor specifice pentru egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi prevăzute la alin. ( 1 ). 

Art. 30 

(1) Agenţia poate beneficia de donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii. 

(2) Pentru finanţarea activităţii Agenţiei pol fi utilizate şi fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile. 

Art. 31 

(1) Se înfiinţează Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse intre femei şi bărbaţi 

(CONES) a cărei activitate este coordonată de preşedintele Agenţiei care este şi preşedintele 

CONES. 



 

 

(2)  CONES preia, de la data constituirii legale, atribuţiile Comisiei consultative 

interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES). Atribuţiile CONES, 

inclusiv cele stipulate de prezenta lege, sunt prevăzute de regulamentul propriu de organizare şi 

funcţionare, elaborat de către Agenţie şi aprobat de CONES, care va fi publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

(3)  CONES este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autorităţilor administrative 

autonome, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, 

precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscută în 

domeniu, desemnaţi prin consens de acestea. 

(4)  Componenţa CONES este propusă de preşedintele Agenţiei, în termen de maximum 30 de 

zile de la data numirii acestuia, cu consultarea autorităţilor publice, organizaţiilor şi asociaţiilor 

prevăzute la alin. (3), şi se aprobă prin decizie a prim-ministrului. CONES este legal constituită la 

data aprobării de către prim-ministrul a componenţei acesteia. 

(5)  CONES asigură coordonarea activităţii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în 

domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES). 

(6)  Reuniunile CONES se desfăşoară trimestrial la sediul Agenţiei. Secretariatul CONES este 

asigurat de compartimentul desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei. 

(7)  În cadrul şedinţelor trimestriale, CONES analizează rapoartele periodice transmise de 

comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi (CONES) şi decide asupra măsurilor necesare pentru eliminarea deficienţelor în asigurarea 

egalităţii de şanse între sexe, constatate în teritoriu, în anumite domenii de activitate. 

 Preşedintele Agenţiei prezintă, semestrial, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi raportul privind activitatea desfăşurată şi utilizarea fondurilor bugetare şi 

extrabugetare, precum şi planul anual de măsuri adoptat de fiecare instituţie membră a CONES 

pentru promovarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei în domeniul sectorial de activitate. 

Art. 32 

(1)  În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează comisia judeţeană, respectiv a 

municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES). 

(2)  COJES este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor 

organe de specialitate ale administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative locale, a i 

organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai ONG-urilor, de la 

nivel local, desemnaţi de acestea. 
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(3)  Atribuţiile COJES şi programul de activitate se stabilesc de către preşedintele 

Agenţiei. 

(4)  COJES-urile colectează date relevante în vederea elaborării şi publicării, trimestrial, 

a rapoartelor privind condiţia femeilor şi bărbaţilor în diferite domenii de activitate. 

(5)  Rapoartele sunt înaintate de către preşedintele COJES preşedintelui ANES pentru a fi 

dezbătute în şedinţele CONES, precum şi pentru a fi date publicităţii. 

(6)  Preşedintele COJES este reprezentantul în teritoriu al ANES şi este desemnat în 

condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin 

hotărâre a Guvernului. 

Art. 33 

Agenţia asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei 

legi în domeniul său de activitate, prin instituţiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care au în responsabilitate 

aplicarea de măsuri de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de 

eliminare a discriminării directe şi indirecte bazate pe criteriul de sex, după cum urmează:  

a) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură respectarea principiului 

egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul aplicării măsurilor pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi în domeniul protecţiei sociale a persoanelor 

neîncadrate în muncă; 

b) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale asigură aplicarea 

masurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 

administrării şi gestionării sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; 

c) Inspecţia Muncii asigură controlul aplicării măsurilor de respectare a egalităţii de 

şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul sau de competenţă; 

d) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, autoritate administrativă 

autonomă cu rol consultativ, asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor privind formarea 

profesională a adulţilor; 

e) Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei asigură aplicarea masurilor de respectare 

a egalităţii de şanse şi de tratament între fentei şi bărbaţi în domeniul combaterii violenţei în 

familie; 

f) Institutul National de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” - 

Bucureşti, aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, sunt 



 

 

responsabile cu promovarea şi asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi în domeniile lor specifice de activitate şi pun la dispoziţie datele şi informaţiile pe care 

le deţin, necesare elaborării strategiilor şi politicilor în domeniu. 

Art. 34 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare teritoriale, asigură 

includerea în planurile de învăţământ şi în alte instrumente auriculare, precum şi în activitatea 

curentă a unităţilor de învăţământ a măsurilor de respectare a principiului egalităţii de şanse ş i 

de tratament între femei şi bărbaţi. 

Art. 35 

Ministerul Sănătăţii Publice, celelalte ministere şi instituţiile centrale cu reţea sanitară 

proprie asigură, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

respectiv structurile similare ale acestor direcţii, aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii 

de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte accesul 

la serviciile medicale şi calitatea acestora, precum şi sănătatea la locul de muncă. 

Art. 36 

(1) Institutul Naţional de Statistică sprijină activitatea şi colaborează cu Agenţia pentru 

dezvoltarea statisticii de gen şi pentru implementarea în România a indicatorilor de gen 

promovaţi de Comisia Europeană. 

(2) Institutul National de Statistică introduce indicatorul de sex în toate documentele si 

lucrările privind viaţa economică, socială, politică şi culturală şi publică periodic date statistice, 

segregate pe sexe. referitoare la condiţia femeilor şi bărbaţilor în societatea românească.  

Art. 37 

Consiliul Economic şi Social, prin Comisia pentru egalitatea de şanse şi tratament, 

sprijină, în conformitate cu atribuţiile sale, integrarea principiului egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi în actele normative cu implicaţii asupra vieţii 

economico-sociale. 

Art. 38 

(1)  Confederaţiile sindicale desemnează, în cadrul organizaţiilor sindicale din unităţi, 

reprezentanţi cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi la locul de muncă. 

(2)  Reprezentanţii sindicali desemnaţi primesc de la persoanele care se consideră 

discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a 

acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor, în conformitate cu prevederile 
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art. 39 alin. (1). 

(3)  În unităţile în care nu există organizaţie sindicală unul dintre reprezentanţii aleşi ai 

salariaţilor are atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi la locul de muncă. 

(4)  Opinia reprezentanţilor sindicali din unităţi, cu atribuţii pentru asigurarea respectării 

egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă, se menţionează în 

mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor prezentei legi. 

 

CAPITOLUL VI. Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind 

discriminarea bazată pe criteriul de sex 

Art. 39 

(1)  Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului 

de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct 

implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din 

unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă. 

 În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului 

prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia 

existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, 

pe baza prevederilor prezentei legi. are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să 

introducă cerere către instanţa judecătorească competentă in a cărei circumscripţie teritorială 

îşi are domiciliul sau reşedinţa, respectiv la secţia/completul pentru conflicte de muncă şi 

drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau. după caz. instanţa de contencios 

administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei. 

Art. 40 

(1)  Persoana care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei 

discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex, în alte domenii decât cel al muncii, 

are dreptul să se adreseze instituţiei competente sau să introducă cerere către instanţa 

judecătorească competentă, potrivit dreptului comun, şi să solicite despăgubiri materiale şi/sau 

morale, precum şi/sau înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a 

săvârşit. 

(2)  Cererile persoanelor care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex, 

adresate instanţelor judecătoreşti competente, sunt scutite de taxa de timbru. 
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Art. 41 

Instanţa judecătoreasca competentă sesizată cu un litigiu, în vederea aplicării 

prevederilor prezentei legi, poate, din oficiu, să dispună ca persoanele responsabile să pună 

capăt situaţiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte. 

Art. 42 

(1)  Instanţa de judecată competentă potrivit legii va dispune ca persoana vinovată să 

plătească despăgubiri persoanei discriminate după criteriul de sex, intr-un cuantum ce reflectă 

în mod corespunzător prejudiciul pe care aceasta l-a suferit. 

(2)  Valoarea despăgubirilor va fi stabilită de către instanţă potrivit legii. 

Art. 43 

(1) Angajatorul care reintegrează in unitate sau la locul de muncă o persoană, pe baza 

unei sentinţe judecătoreşti rămase definitive, in temeiul prevederilor prezentei legi. este obligai 

să plătească remuneraţia pierdută datorită modificării unilaterale a relaţiilor sau a condiţiilor de 

muncă, precum şi toate sarcinile de plată către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor 

sociale de stat. ce le revin atât angajatorului, cât şi angajatului. 

(2)  Dacă nu este posibilă reintegrarea în unitate sau la locul de muncă a persoanei pentru 

care instanţa judecătorească a decis că i s-au modificat unilateral şi nejustificat, de către 

angajator, relaţiile sau condiţiile de muncă, angajatorul va plăti angajatului o despăgubire egală 

cu prejudiciul real suferit de angajat. 

(3)  Valoarea prejudiciului va fi stabilită potrivit legii. 

Art. 44 

(1)  Sarcina probei revine persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamaţia 

sau, după caz, cererea de chemare în judecată, pentru fapte care permit a se prezuma existenţa 

unei discriminări directe sau indirecte, care trebuie să dovedească neîncălcarea principiului 

egalităţii de tratament. 

(2)  Agenţia, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia 

drepturilor omului, precum şi alte persoane juridice care au un interes legitim în respectarea 

principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi au, la cererea persoanelor 

discriminate, calitate procesuală activă în justiţie şi pot asista în cadrul procedurilor 

administrative aceste persoane. 

CAPITOLUL VII. Sancţiuni 

Art. 45 

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, 

contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate. 



 

 

Art. 46 

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.500 lei 

la 15.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2)-(4), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. ( 1 ) şi 

(3), art. 11-14 şi ale art. 15-23. 

(2)  Discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii, constatată prin acelaşi 

proces-verbal, se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(3)  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către: 

a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul 

contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (3), 

precum şi ale art. 11-14; 

b) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în cazul contravenţiilor constând 

în încălcarea dispoziţiilor an. 6 alin. (2)-(4), precum şi ale art. 15-23. 

 

CAPITOLUL VIII. Dispoziţii finale 

Art. 47 

Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 48 

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

Art. 49 

Prezenta lege transpune: 

a) Directiva Consiliului nr. 76/207/CEE din 9 februarie 1976 pentru implementarea 

principiului egalităţii de tratament pentru bărbaţi şi femei referitor la accesul la ocupare, 

pregătire profesională, promovare şi condiţii de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L .39 din 14 februarie 1976, cu modificările şi 

completările aduse prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/73/CE din 

23 septembrie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 269 

din 5 octombrie 2002; 

b) art. 1, 2, 4, 5, 6 şi 7 din Directiva 75/117/CEE din 10 februarie 1975 pentru aplicarea 

principiului plăţii egale pentru femei şi bărbaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 



 

 

Europene (JOCE) nr. L 45 din 19 febniarie 1975; 

c) art. 10 şi 12 din Directiva Consiliului nr. 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind 

implementarea măsurilor de încurajare a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a 

lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează; 

d) Directiva 97/80/CE din 15 decembrie 1997 privind sarcina probatorie în cazurile de 

discriminare bazată pe criteriul de sex, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. L 14 din 20 ianuarie 1998;  

e) Clauza 2, pct. 5 şi 6 din Directiva Consiliului nr. 96/34/CE din 3 iunie l996 privind 

Acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului, încheiat de UNICEF, CEIP şi 

CES, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 

1996; 

f) Directiva 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii 

de tratament între bărbaţi şi femei angajaţi într-o activitate independentă, inclusiv agricolă, 

precum şi protecţia lucrătoarelor independente în timpul sarcinii şi al maternităţii. 

_****_ 

NOTĂ: 

1. Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 

202/2002 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare: 

- art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

„Art. IV: 

Pe data de 15 aprilie 2005 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind 

constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi (CODES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

583 din 30 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare.” 

- art. II şi III din Legea nr. 340/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: 

„Art. II: 

Prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei 

şi bărbaţi, republicată, astfel cum sunt modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu data 

de 1 ianuarie 2007. 

Art. III: 

Orice dispoziţii care încalcă principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, cuprinse în contractele individuale sau colective de muncă, în regulamentele interne 



 

 

ale unităţilor, în statutele profesiilor independente şi ale organizaţiilor sindicale şi patronale ori 

ale asociaţiilor nonprofit sau ale celor cu scop lucrativ sunt şi rămân abrogate." 

- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: 

„Art. II: 

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii. Solidarităţii Sociale şi Familiei, va aproba prin 

hotărâre Statutul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.” 

*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 768 din 8 septembrie 2006. 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. nr. 10 din 8 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Legea nr. 202/2002 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 

135 din 14 februarie 2005, şi ulterior a mai fost modificată prin Legea nr. 340/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 642 din 25 iulie 2006. 

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 1 martie 2007.
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ANEXA NR. 3 

EGALITATEA ŞI NEDISCRIMINAREA 

ÎN CONSTITUŢIILE ROMÂNE - STUDIU COMPARATIV 

 

 

Constituţia 

României din 

anul 2003 

Constituţia 

Republicii 

Socialiste 

România din 

anul 1965,  

republicată 

în anul 1986 

Constituţia 

Republicii 

Populare 

Române din 

anul 1952 

Constituţia 

Republicii 

Populare 

Române din 

anul 1948 

Constituţia 

Regatului 

României 

din anul 

1938 

Constituţia 

Regatului 

României din 

anul 1923 

Constituţia 

Principatelor 

Unite Române 

din anul 1866 

0 1 2 3 4 5 6 
Art. 4: 

Unitatea 

poporului şi 

egalitatea 

între cetăţeni 

(1) Statul are ca 

fundament 
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unitatea 

poporului român 

şi solidaritatea 

cetăţenilor săi. 

(2) România 

este patria 

comună şi 

indivizibilă a 

tuturor 

cetăţenilor 

săi fără 

deosebire de 

rasă de 

naţionalitate 

de origine 

etnică de 

limbă, de 

religie, de 

sex. de 

opinie, de 

apartenenţă 

politică de 

avere sau de 

origine 

socială. 

Art. 2 

Întreaga putere în 

Republica 

Socialistă 

România aparţine 

poporului, liber şi 

stăpân pe soarta 

sa. 

Puterea poporului 

se întemeiază pe 

alianţa 

muncitorească- 

ţărănească.În 

strânsă unire, 

clasa muncitoare - 

clasa 

conducătoare în 

societate — 

ţărănimea, 

intelectualitatea. 
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 celelalte 

categorii de 

oameni ai 

muncii, 

fără 

deosebire 

de 

naţionalita

te. 

construiesc 

orânduirea 

socialistă, 

creând 

condiţiile 

trecerii la 

eomunism. 

     

     

Art. 5: 

Românii

, fără 

deosebir

e de 

origină 

etnică de 

limbă 

sau de 

religie, 

se 

bucură 

de 

libertatea 

conştiinţ

ei, de 

libertatea 

învăţămâ

ntului, 

de 

libertatea 
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     presei, de 

libertatea 

întrunirilor, de 

libertatea de 

asociaţie şi de 

toate libertăţile şi 

drepturile 

stabilite prin legi. 

Art. 28 Românii 

fără deosebire 

de origine etnică 

de limbă sau de 

religie, au 

dreptul de a se 

aduna paşnici şi 

fără arme, 

conformându-se 

legilor cari 

regulează 

exercitarea 

acestui drept, 

pentru a trata tot 

felul de 

chestiuni: întru 
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aceasta nu este 

trebuinţă de 

autorizare 

prealabilă, 

întrunirile sub 

cerul liber sunt 

permise, afară 

de pieţele şi 

căile publice, 

întrunirile, 

procesiunile şi 

manifestaţiile 

pe căile şi 

pieţele publice, 

sunt supuse 

legilor 

poliţieneşti. 

Art. 29 

Românii, fără 

deosebire de 

origină etnică 

de limbă sun 

de religie, au 

dreptul a se 

asocia,conform 

ându-se 
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       legilor cari 

regulează 

exerciţiul 

acestui drept. 

Dreptul de liberă 

asociaţiune nu 

implică în sine 

dreptul de a crea 

persoane 

juridice. 

Condiţiunile în 

cari se acordă 

personalitatea 

juridică se vor 

stabili prin o 

lege specială. 

 

Art.6 

Dreptul 

la 

identitate 

(1) Statul 

recunoaşte 

şi 

garantează 

persoanel

or 

aparţinând 

minorităţil

or 
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naţionale 

dreptul la 

păstrarea, la 

dezvoltarea şi 

la exprimarea 

identităţii lor 

etnice, 

culturale, 

lingvistice şi 

religioase. 

(2) Măsurile 

de protecţie 

luate de stai 

pentru 

păstrarea, 

dezvoltarea şi 

exprimarea 

identităţii 

persoanelor 

aparţinând 

minorităţilor 

naţionale 

trebuie să fie 

conforme cu 

principiile 

de egalitate 

şi de 

nediscrimin

are în raport 

cu ceilalţi 

cetăţeni 

români. 
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Art. 16: Art. 17 Art. 81 Art. 16 Art. 5 Art. 8 Art. 10 

Egalitatea 

în 

Cetăţenii Oamenilor Toţi 

cetăţeni

i 

Toţi 

cetăţenii 

Nu se admire 

in 

Nu există în Stat 

drepturi Republici

i 

muncii. Republi

cii 

români, 

fără 

Stat nicio nicio deosebire 

(I) Cetăţenii Socialiste cetăţeni ai Popular

e 

deosebire 

de 

deosebire de de clasă. Toţi 

simt egali in 

faţa 

România 

fără 

Republicii Romane 

fără 

origine 

etnică 

naştere sau de Românii sunt 

legii şi a deosebire 

de 

Populare deosebir

e de 

şi credinţă clase sociale. egali înuintea 

autorităţilor 
naţionalit

ate 

Romane, sex 

naţiona

- 

religioasă, 

sunt 

Toţi Romanii legii şi datori a 

publice, 

fără 

rasă. sex 

sau 

fără 

deosebire 

Urate, 

rasă 

egali 

înaintea 

fără deosebire contribui tară 

privilegii şi 

fără 

religie, 

sunt 

de religie 

sau 

grad 

legii. de origină osebire la dările 

discriminări

. 

egali in naţionalita

te 

de 

cultură 

sunt 

datorându

-i 

etnică de 

limbă 

şi sarcinile 

(2) Nimeni 

nu 

drepturi 

în 

sau rasă le 

este 

egali în 

faţa 

respect şi sau de religie. publice. Ei 

este mai 

presus 

toate 

domeniile asigurată legii. supunere. sunt egali singuri sunt 

de lege. vieţii deplina  Nimeni nu 

se 

înaintea legii 

şi 

admisibili in 

(3) Funcţiile 

şi 

economic

e 

egalitate 

de 

 poate 

socoti 
datori a funcţiunile 

demnităţile politice drepturi în  dezlegat de contribui fără publice, civile şi 

publice, 

civile 

juridice, 

sociale 

toate  îndatoririle 

sale 

deosebire la militare. Legi 

sau militare, 

pot 

şi 

culturale. 
domeniile 

 
civile ori dările şi speciale v or 

fi ocupate, în Statul vieţii  militare. sarcinile determina 

condiţiile 

legii. 

garanteaz

ă 

economice

. 

 publice ori publice. condiţiunile de 

de 

persoanele 

egalitatea 

m 

politice şi  particulare, 

pe 

Numai ei sunt admisibilitate si 

care au 

cetăţenia 

drepturi a culturale.  temeiul admisibili in de înaintare în 

română şi cetăţenilo

r. Mei 

Orice fel 

de 

 credinţei 

sale 

funcţiunile şi funcţiunile 

domiciliul 

întară. 

o 

îngrădire 

a 

îngrădire  religioase 

sau 

demnităţile Statului. Streinii. 

Statul român 

garantează 

acestor 

drepturi 

şi nicio 

directă sau 

indirectă u 

 de orice 

altfel. 

publice, civile 

şi militare 

nu pot fi admişi în 

funcţiuni 
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egalitatea de 

şanse între femei 

şi bărbaţi pentru 

ocuparea acestor 

funcţii şi 

demnităţi. 
(4) În condiţiile 

aderării României 

la Uniunea 

Europeană, 

cetăţenii Uniunii 

care îndeplinesc 

cerinţele legii 

organice au 

dreptul de a alege 
şi de a fi aleşi în 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale. 

deosebire în 

exercitarea lor pe 

temeiul 

naţionalităţii, 

rasei, sexului sau 

religiei nu sunt 

îngăduite. Orice 
manifestare 
având ca scop 

stabilirea unor 

asemenea 

îngrădiri 

propaganda 

naţionalist-şovi 

nă. aţîţarea urii 

de rasă sau 

naţionalitate, 

sunt pedepsite 

prin lege. 

drepturilor 

oamenilor 

muncii cetăţeni 

ui Republicii 

Populare 

Romane 

stabilirea de 

privilegii directe 
sau indirecte pe 

temeiul rasei sau 

al 
naţionalităţii 

cărora le aparţin 
cetăţenii orice 

manifestare de 

şovinism, ură de 

rasă ură 

naţională sau 

propagandă 

naţionalistă 
şovină este 

pedepsită de 

lege. 

 Art. 6 
Nu se admite în 

Statul Român 

nicio deosebire 

de clasă socială. 

Privilegiile în 

aşezarea dărilor 

sunt oprite. 
Micşorările şi 
măririle de 
impozite nu pot fi 
decât generale şi 
statornicite prin 
legi. 

Legi speciale vor 
determina 
Statutul 
funcţionarilor 
publici. 
Străinii nu pot ti 

admişi în 

funcţiunile publice 

decât în cazuri 
excepţionale şi 

anume 
statornicite de legi. 

Art. 10 
Toate privilegiile 
de orice natură 

scutirile şi 

monopolurile de 

clasă sunt oprite 

pentru totdeauna 

în Statul Român. 

publice, decât in 

cazuri 
escepţionale şi 

anume 
statornicite de legi. 

Art. 12 
Toate 

privilegiile scutirile 

şi monopolurile de 

clasă, sunt oprire 

pentru totdeauna 

în Statul Roman. 

Titlurile de nobleţe 

streină precum 

principi grafi 

baroni, şi alte 
asemenea, ca 

contrarii vechiului 

aşedement al (erei. 

sunt şi rernân 

neadmise 
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  familia şi 

apără 

interesele 

maniei şi 

copilului. 

Statul acordă 

ajutor 

mamelor cu 

mulţi copii şi 

mamelor 

singure, 

concedii eu 

plata salariului 

femeilor 

însărcinate: 

organizează 

maternităţi, 

creşe şi 

cămine de 

copii. 

  Legi speciale, 

votate cu 

majoritate de 

două treimi, 

vor determina 

condiţiunile 

sub cari 

femeile pot 

avea exerciţiul 

drepturilor 

politice. 

Drepturile 

civile ale 

femeilor se 

vor stabili pe 

baza deplinei 

egalităţi a 

celor două 

sexe. 

Art. 7 

Deosebirea de 

credinţe 

religioase şi 

confesiuni, de 

origină etnică 

şi de limbă nu 

constituie în 

România o 
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     piedică spre a 

dobândi 

drepturile 

civile şi 

politice şi a le 

exercita. 

Numai 

naturalizarea 

aseamănă pe 

străin cu 

Românul 

pentru 

exercitarea 

drepturilor 

politice. 

Naturalizarea 

se acordă in 

mod 

individual de 

Consiliul de 

Miniştri. în 

urma 

constatării 

unei 

comisiuni, 

compusă din: 

primul-preşedi

nt e şi 

preşedinţii 

Cuiţii de apel 

din Capitala 

Ţării, că 

solicitantul 
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     îndeplineşte 

condițiunile 

legale. 

O lege 

specială va 

determina 

condiţitmile şi 

procedura prin 

care străinii 

dobândesc 

naturalizarea. 

Naturalizarea 

nu are efect 

retroactiv. 

Soţia şi copiii 

minori profită, 

în condiţiunile 

prevăzute de 

lege de 

naturalizarea 

soţului sau 

tatălui. 

Art. 22 

Libertatea 

conştiinţei 

este absolută. 
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     Stalul 

garantează 

tuturor 

cultelor o 

deopotrivă 

libertate şi 

protecţiune 

întrucât 

exerciţiul lui 

nu aduce 

atingere 

ordinei 

publice, 

bunelor 

moravuri şi 

legilor de 

organizare ale 

Statului. 

Biserica 

creştină 

ortodoxă şi 

cea 

greco-catolică 

sunt biserici 

româneşti. 

Biserica 

ortodoxă 

română fiind 

religia matei 

majorităţi a 

Românilor 

este biserică 

dominantă în 
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Statul român; 

iar cea 

greco-catolică 

are întâietatea 

faţă de 

celelalte culte. 

Biserica 

ortodoxă 

română este şi 

rămâne 

neatârnată de 

orice 

chiriarchie 

străină, 

păstrându-şi 

însă unitatea 

cu Biserica 

ecumenică a 

Răsăritului în 

privinţa 

dogmelor, în 

tot regatul 

României 

Biserica 

creştină 

ortodoxă va 

avea o 

organizaţie 

unitară cu 

participarea 
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     tuturor 

elementelor ei 

constitutive, 

clerici şi mireni. 

O lege specială 

va statornici 

principiile 

fundamentale ale 

acestei 

organizaţii 

unitare, precum 

şi modalitatea 

după care 

Biserica işi va 

regulamenta. 

conduce şi 

administra, prin 

organele sale 

proprii şi sub 

controlul 

Statului, 

chestiunile sale 

religioase, 

culturale, 

fundaţionale şi 

epitropeşti. 
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0 1 2 3         4 5 6 
     Chestiunile 

spirituale ţi 

canonice ale 

Bisericei 

ortodoxe 

române se vor 

regula de o 

singură 

autoritate 

sinodală 

centrală. 

Mitropoliţii ţi 

episcopii 

Bisericei 

ortodoxe 

române se vor 

alege potrivit 

unei singure legi 

speciale. 

Raporturile 

dintre diferitele 

culte și Stat se 

vor stabili prin 

lege. 

 

Art. 20: 

Tratatele 
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internaţionale 

privind 

drepturile 

omului(1) 

Dispoziţiile 

constituţionale 

privind 

drepturile ţi 

libertăţile 

cetăţenilor vor 

fi interpretate şi 

aplicate in 

concordanţă cu 

Declaraţia 

Universală a 

Drepturilor 

Omului, cu 

pactele şi cu 

celelalte tratate 

la care România 

este parte. 

Dacă există 

neconcordanţe 

intre pactele şi 

tratatele 

privitoare la 

drepturile 
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fundamentale 

ale omului, la 

care România 

este parte, şi 

legile interne, 

au prioritate 

reglementările 

internaţionale, 

cu excepţia 

cazului în care 

Constituţia 

sau legile 

interne conţin 

dispoziţii mai 

favorabile. 

      

Art. 21: 

Accesul liber 

la justiţie 

(I) Orice 

persoană se 

poate adresa 

justiţiei pentru 

apărarea 

drepturilor, a 

libertăţilor şi a 
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0 1 2 3 4 5 6 
intereselor 

sale 

legitime.(2) 

Nicio lege 

nu poate 

îngrădi 

exercitarea 

acestui 

drept.(3) 

Părţile au 

dreptul la 

un proces 

echitabil şi 

la 

soluţionarea 

cauzelor 

într-un 

termen 

rezonabil. 

(4) 

Jurisdicţiile 

speciale 

administrati

ve sunt 

facultative şi 

gratuite. 

      

Art. 30: 

Libertatea 

de 

exprimare 

(1) 

Libertatea 

de 

exprimare a 

gândurilor, 

a opiniilor 

sau a 
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0 1 2 3 4 5 6 
credinţelor şi 

libertatea 

creaţiilor de 

orice fel, prin 

viu grai. prin 

scris, prin 

imagini, prin 

sunete sau 

prin alte 

mijloace de 

comunicare 

în public, 

sunt 

inviolabile. 

(2) Cenzura de 

orice fel este 

interzisă. 

(3) Libertatea 

presei implică 

şi libertatea de 

a înfiinţa 

publicaţii. 

(4)Nicio 

publicaţie nu 

poate fi 

suprimată. 

(5)Legea 

poate impune 

mijloacelor 

de 

comunicare 

în 
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masă 

obligaţia de a 

face publică 

sursa 

finanţării. 

ibertatea de 

exprimare nu 

poate 

prejudicia 

demnitatea, 

onoarea, 

viaţa 

particulară a 

persoanei şi 

nici dreptul 

la propria 

imagine. 

uni interzise 

de lege 

defăimarea 

ţării şi a 

naţiunii, 

îndemnul la 

război dc 

agresiune, la 

ură 

naţională 

rasială de 

dusă sau 

religioasă 

incitarea la 

discriminare

, la 

separatism 

teritorial 

sau la 

  

Art. 17 

Orice 

propovă

duite 

sau 

manifes

tare a 

urii de 

rasă 

sau de 

naţiona

litate se 

pedepse

şte de 

lege. 
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0         1          2          3           4            5             6 
violenţă 

publică, 

precum şi 

manifestările 

obscene, 

contrare 

bunelor 

moravuri. 

(8)Răspunder

ea civilă 

pentru 

informaţia sau 

pentru creaţia 

adusă la 

cunoştinţă 

publică rev ine 

editorului sau 

realizatorului, 

autorului, 

organizatorulu

i manifestării 

artistice, 

proprietarului 

mijlocului de 

multiplicare, 

al postului de 

radio sau de 

televiziune, în 

condiţiile 

legii. 

      0 1         2            3        4         5        6 



502 Nicolae Pavel 

 

 

 mult 8 ore. 

(4)La muncă 

egală, femeile 

au salariu 

egal cu 

bărbaţii. 

(5)Dreptul la 

negocieri 

colective în 

materie de 

muncă şi 

caracterul 

obligatoriu al 

convenţiilor 

colectiv e sunt 

garantate. 

Art. 23 

în 

Republica 

Socialistă 

România. 

femeia are 

drepturi 

egale cu 

bărbatul. 

Statul 

ocroteşte 

căsătoria şi 

familia şi 

apără 

interesele 

mamei şi 

copilului. 

 

Art. 21 

Femeia are 

drepturi egale 

cu bărbatul în 

toate 

domeniile 

vieţii de stat. 

economic, 

social, 

cultural, 

politic şi de 

drept privat. 

La muncă 

egală femeia 

are drept de 

salarizare 

egală cu 

bărbatul. 

   

Art. 44: 

Dreptul de 

proprietate 
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privata 

Dreptul de 

proprietate, 

precum şi 

creanţele 

asupra 

statului, sunt 

garantate. 

Conţinutul 

şi limitele 

acestor 

drepturi sunt 

stabilite de 

lege 

(2)Proprieta

tea privată 

este 

garantată și 

ocrotită în 

mod egal de 

lege. 

indiferent 

de titular. 

Cetăţenii 

străini şi 

apatrizii pot 

dobândi 

dreptul de 

proprietate 

privată 

asupra 

terenurilor 

numai în 

condiţiile 

rezultate din 
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aderarea 

României la 

Uniunea 

Europeană şi 

din alte tratate 

internaţionale la 

care România 

este parte, pe 

bază de 

reciprocitate, in 

condiţiile 

prevăzute prin 

lege organică, 

precum şi prin 

moştenire 

legală. 

Nimeni nu poate 

fi expropriat 

decât pentru o 

cauză de 

utilitate publică, 

stabilită potrivii 

legii, cu dreaptă 

şi prealabilă 

despăgubire. 

(4)Sunt 

interzise 

naţionalizarea 

      

 



 

 

 

0 1_ 

 

        2 

 

3 4 5 6 
sau orice alte 

măsuri de 

trecere silită 

în proprietate 

publică a 

unor bunuri 

pe buza 

apartenenţei 

sociale, 

etnice, 

religioase, 

politice sau de 

altă natură 

discriminatori

e a titularilor. 

(5) Pentru 

lucrări de 

interes 

general, 

autoritatea 

publică poale 

folosi subsolul 

oricărei 

proprietăţi 

imobiliare, cu 

obligaţia de a 

despăgubi 

proprietarul 

pentru daunele 
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aduse solului, 

plantaţiilor 

sau 

construcţiilor, 

precum şi 

pentru alte 

daune 

imputabile 

autorităţii. 

(6)Despăgubir

ile prevăzute 

în alineatele 

(3) şi (5) se 

stabilesc de 

comun acord 

cu proprietarul 

sau în caz de 

divergenţă, 

prin justiţie. 

(7)Dreptul de 

proprietate 

obligă la 

respectarea 

sarcinilor 

privind 

protecţia 

mediului şi 

asigurarea 

bunei 

vecinătăţi, 

precum şi la 

respectarea 
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celorlalte sarcini 

care, potrivit legii 

sau obiceiului, revin 

proprietarului. 

(8)Averea 

dobândită licit nu 

poate fi confiscată. 

Caracterul licit al 

dobândirii se 

prezumă. 

(9)Bunurile 

destinate, folosite 

sau rezultate din 

infracţiuni ori 

contravenţii pot 

fi confiscate numai 

în condiţiile legii. 

      

Art. 48:  

Familia (1) 

Familia se 

întemeiază pe 
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Căsătorie.   de 18 ani. se 

bucură, de 

protecţie 

deosebită, 

stabilită, prin 

lege. Părinţii 

au aceleaşi 

îndatoriri faţă 

de copiii 

născuţi în 

afara 

căsătoriei, ca 

şi pentru cei 

născuţi în 

căsătorie. 

Sunt valabile 

numai actele 

de stat e civilă. 

încheiate de 

organele 

Statului. 

   

Art. 50: 

Protecţia 

persoanelor 

cu handicap 

Persoanele 

cu 

      

 

0 1

i 

2 3 4 3 6 
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handicap se 

bucură de 

protecţie 

specială. 

Statul asigură 

realizarea 

unei politici 

naţionale de 

egalitate a 

şanselor, de 

prevenire şi de 

tratament ale 

handicapului, 

în vederea 

participării 

efective a 

persoanelor 

cu handicap 

în viaţa 

comunităţii. 

respectând 

drepturile şi 

îndatoririle ce 

revin 

părinţilor şi 

tutorilor. 
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Art. 56: 

Contribuţii 

financiare 

Cetăţenii au 

obligaţia să 

contribuie, 

prin impozite 

şi prin taxe, la 

cheltuielile 

publice. 

Sistemul legal 

de 

impuneri 

trebuie să 

asigure 

aşezarea justă 

a sarcinilor 

fiscale. 

Orice alte 

prestaţii sunt 

interzise, în 

afara celor 

stabilite prin 

lege. în situaţii 

excepţionale. 

    

Art. 112 Nu 

se pot 

statornici 

privilegiuri 

în materii 

de impozite. 

Nici o 

excepţiune 

sau 

micşorare 

de impozit 

nu se poate 

statornici 

decât prin o 

lege. 

Monopoluri 

nu 

Art. 111 

Nu se pot 

statornici 

privilegiuri în 

ineterii de 

imposit. Nici o 

escepţiune sau 

micşorare de 

impozit nu se 

pote statornici 

de cat printr-o 

lege. 
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     rezerva ei 

şi miliţiile. 

 

Art. 62: 

Alegerea 

Camerelor 

Camera 

Deputaţilo

r şi Senatul 

sunt alese 

prin vot 

universal, 

egal, direct, 

secret şi 

liber 

exprimat, 

potrivit 

legii 

electorale.

Organizaţii

le 

cetăţenilor 

aparţinând 

minorităţil

or 

naţionale, 

care nu 

întrunesc în 

alegeri 

numărul de 

voturi 

pentru a fi 

reprezentat

e în 

Parlament, 

au 

Art. 4: 

Deţinător 

suveran al 

puterii, 

poporul o 

exercita 

prin 

Marea 

Adunare 

Naţionala 

şi prin 

consiliile 

populare, 

organe 

alese prin 

vot 

universal, 

egal, 

direct şi 

secret. 

Marea 

Adunare 

Naţională 

şi 

consiliile 

populare 

constituie 

baza 

întregului 

sistem de 

organe ale 

statului. 

Marea 

Art. 93: 

Alegerile 

de 

deputaţi 

pentru 

Marea 

Adunare 

Naţional

ă şi 

pentru 

Sfaturile 

Populare 

se fac 

prin vot 

universal

, egal. 

direct şi 

secret. 

Art. 95 

Alegerile 

de 

deputaţi 

se fac 

prin vot 

egal. Toţi 

oamenii 

muncii, 

cetăţeni 

ai 

Republic

ii 

Populare 

Art. 3: 

în 

Republica 

Populară 

Română 

întreaga 

putere de 

Stat 

emană de 

la popor şi 

aparţine 

poporului. 

Poporul 

îşi 

exercită 

puterea 

prin 

organe 

reprezenta

tive, alese 

prin vot 

universal, 

egal, 

direct şi 

secret. 

Art. 18 

Toţi 

cetăţenii. 

fără 

deosebire 

de sex. 

naţionalit

ate. 

 

Art. 64: 

Adunarea 

deputaţilo

r se 

compune 

din 

deputaţi 

aleşi de 

cetăţenii 

Români 

majori, 

prin vot 

universal, 

egal, 

direct, 

obligator 

şi secret pe 

baza 

reprezentă

rii 

minorităţii

. 

Art. 68 

Toţi 

cetăţenii 

României 

dela vârsta 

de 40 ani 

împliniţi 

aleg. pe 

circumscri

pţii 

electorale 

cari nu pot 

fi mai mari 

Art. 8: 

împământe

nirea se dă 

de puterea 

legislativă.

Numai 

împământe

nirea 

aseamănă 

pe strein cu 

Românul 

pentru 

exercitarea 

drepturilor 

politice. 
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0 1 2 3 4 5 6 

dreptul la 

câte un 

Adunare Române, 

iau 

rasă 

religie. 

 decât judeţul.  

loc de 

deputat, în 

Naţională 

este 

parte Iu 

alegeri 

grad de 

cultură 

 prin vot  

condiţiile 

legii 

organul 

suprem 

în 

condiţii 

profesiune.  obligator,egal,  

electorale. al puterii 

de 

egale şi 

fiecare 

inclusiv  direct şi secret,  

Cetăţenii 

unei 

stat. sub are 

dreptul 

la 

militarii.  un număr de  

minorităţi conducer

ea şi 

un 

singur 

vot. 

magistraţii 

şi 

 senatori.  

naţionale 

pot fi 

controlul 

căruia 

 funcţionarii  Numărul  

reprezentaţ

i 

îşi 

desfăşoar

ă 

Art. 96 publici, au  senatorilor de  

numai de o activitate

a toate 

Femeile 

au 

dreptul să 

aleagă 

 ales în fiecare  

singură celelalte 

organe 

dreptul 

de a 

şi să fie 

aleşi in 

 circumscripţie.  

oraanizatie

. 

ale 

statului. 

alege şi 

de a fi 

toate 

organele 

 care nu poate fi  

(3) 

Numărul 

 alese în 

Marea 

Statului. 

Dreptul 

 mai mare decât  

deputaţilor 

şi al 

Art. 25 Adunare de a alege îl 

au 

 un judeţ, se  

senatorilor 

se 

Cetăţenii Naţional

ă şi în 

toţi 

cetăţenii 

 stabileşte de  

stabileşte 

prin 

Republici

i 

Sfaturile care au 

împlinit 

 legea electorală.  

legea 

electorală. 

Socialiste Popular

e la fel 

vârsta de 18 

ani. 

 proporţional cu  

în raport cu România 

au 

cu 

bărbaţii. 

iar dreptul 

de a 

 populaţia.  

populaţia 

ţării. 

dreptul de 

a 

 fi aleşi, cei 

care 

   

 alege şi 

de a fi 

 au împlinit    

 aleşi în 

Marea 

 vârsta de 23 

ani. 

   

 Adunare  Nu se 

bucură de 

   

 Naţională 

şi in 

 dreptul de 

vot 

   

 consiliile  persoanele    

 populare. 

Votul 

 interz-ise, 

lipsite 

   

 este 

universal. 

 de drepturi    

 

egal. 

direct şi 

 

civile şi 

politice 
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 secret. Au 

drept de vot 

toţi cetăţenii 

care au 

împlinit vârsta 

de 18 ani. 

Cetăţenii cu 

drept de vot 

care au 

împlinit vârsta 

de 23 de ani 

pot ti aleşi 

deputaţi în 

Marea 

Adunare 

Naţională şi în 

consiliile 

populare. 

Dreptul de a 

depune 

candidaturi 

aparţine 

Frontului 

Democraţiei şi 

Unităţii 

Socialiste, cel 

mai larg 

organism 

politic 

permanent. 

 şi 

nedemne, 

declarate 

ca atare de 

organele în 

drept, 

conform 

legii. 
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revoluţionar

, 

democratic, 

cu caracter 

reprezentati

v, care 

constituie 

cadrul 

organizatori

c de unire, 

sub 

conducerea 

Partidului 

Comunist 

Român, a 

forţelor 

politice şi 

sociale ale 

naţiunii 

noastre 

socialiste, a 

tuturor 

organizaţiilo

r de masă şi 

obşteşti, 

pentru 

participarea 

întregului 

popor la 

înfăptuirea 

politicii 

interne şi 

externe a 

partidului şi 
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 Statului, la 

conducere

a 

tuturor 

domeniilor 

de 

activitate. 

Alegatorii 

au dreptul 

de a 

revoca 

oricând pe 

deputat 

potrivit 

procedurii 

prevăzute 

de lege. 

Nu au 

dreptul de 

a alege şi 

de a fi 

aleşi 

alienaţii şi 

debilii 

mintali, 

precum şi 

persoanele 

lipsite de 

aceste 

drepturi pe 

durata 

stabilită 

prin 

hotărâre 

judecătore

ască de 

condamna

re. 
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Art. 81: 

Alegerea 

Preşedintel

ui 

Preşedintele 

României 

este ales 

prin vot 

universal, 

egal. direct, 

secret şi liber 

exprimat. 

Este declarat 

ales 

candidatul 

care a 

întrunit. în 

primul tur de 

scrutin, 

majoritatea 

de voturi ale 

alegătorilor 

înscrişi în 

listele 

electorale. 

în cazul in 

care niciunui 

dintre 

candidaţi nu 

a întrunit 

această 
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majoritate, 

se 

organizează 

al doilea tur 

de scrutin, 

între primii 

doi 

candidaţi 

stabiliţi în 

ordinea 

numărului 

de voturi 

obţinute în 

primul tur. 

Este 

declarat ales 

candidatul 

care a 

obţinut cel 

mai mare 

număr de 

voturi. 

Nicio 

persoană nu 

poate 

îndeplini 

funcţia de 

preşedinte 

al României 

decât pentru 

cel mult 

două 

mandate. 

Acestea pot 

fi şi 

succesive. 
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   Art. 77 

Consiliile 

populare 

locale 

sunt 

organe 

reprezent

ative, 

alese pe 4 

ani, prin 

vot 

universal, 

direct. 

egal şi 

secret. 

 Art. 69 

Membrii 

aleşi în 

consiliile 

judeţene şi 

membrii 

aleşi in 

consiliile 

comunale 

urbane şi 

rurale, 

întruniţi 

într-un 

singur 

colegiu, 

aleg. prin 

vot 

obligator 

egal, 

direct şi 

secret, 

câte un 

senator de 

fiecare 

judeţ. 

Art. 108 

Instituţiun

ile 

judeţene şi 

comunale 

sunt 

regulate 

de legi. 

Aceste 

legi vor 

avea de 

bază 

descentral

izarea 

 

 



520 Nicolae Pavel 
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   administra

tivă. 

Membrii 

Consiliilor 

judeţene şi 

consiliilor 

comunale 

sunt aleşi 

de către 

cetăţenii 

români 

prin votul 

universal, 

egal, 

direct, 

secret, 

obligatoriu 

şi cu 

reprezenta

rea 

minorităţii

, după 

formele 

prevăzute 

de lege. La 

aceştia se 

vor putea 

adăoga 

prin lege şi 

membri de 

drept şi 

membri 

cooptaţi 

intre 

membrii 

cooptaţi 

pot fi şi 

femei 

majore. 
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Art. 124: 

înfăptuire

a 

justiţiei 

Justiţia se 

înfăptuieşt

e în numele 

legii. 

Justiţia 

este unică, 

imparţială 

şi egală 

pentru toţi. 

Judecătorii 

sunt 

independen

ţi şi se 

supun 

numai 

legii. 

  

Art. 93 

Judecători

i de orice 

grad se 

supun în 

exercitare

a 

atribuţiilor 

lor numai 

legii şi 

aplică 

legile egal 

faţă de 

toţi 

cetăţenii. 

   

Art. 148: 

Integrarea 

în 

Uniunea 

European

ă 
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(1) 

Aderarea 

României la 

tratatele 

constituit e 

ale Uniunii 

Europene, 

in scopul 

transferării 

unor 

atribuţii 

către 

instituţiile 

comunitare, 

precum şi al 

exercitării 

în comun cu 

celelalte 

state 

membre a 

competenţel

or prevăzute 

in aceste 

tratate, se 

face prin 

lege 

adoptată în 

şedinţa 

comună a 

Camerei 

Deputaţilor 

şi Senatului, 

cu o 

majoritate 

de 
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două treimi 

din numărul 

deputaţilor 

şi 

senatorilor. 

Ca urmare a 

aderării, 

prevederile 

tratatelor 

constitutive 

ale Uniunii 

Europene, 

precum şi 

celelalte 

reglementări 

comunitare 

cu caracter 

obligatoriu, 

au prioritate 

faţă de 

dispoziţiile 

contrare din 

legile 

interne, cu 

respectarea 

prevederilor 

actului de 

aderare. 

(3)Prevederi

le 
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alineatelor 

(1) şi (2) se 

aplică. în 

mod 

corespunzăt

or, şi pentru 

aderarea la 

actele de 

revizuire a 

tratatelor 

constitutive 

ale Uniunii 

Europene. 

Parlamentul, 

preşedintele 

României. 

Guvernul şi 

autoritatea 

judecătoreas

că 

garantează 

aducerea la 

îndeplinire a 

obligaţiilor 

rezultate din 

actul aderării 

şi din 

prevederile 

alineatului 

(2). 

(5) Guvernul 
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transmite 

celor două 

Camere ale 

Parlamentul

ui proiectele 

actelor cu 

caracter 

obligatoriu 

înainte ca 

acestea să fie 

supuse 

aprobării 

instituţiilor 

Uniunii 

Europene. 
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ANEXA NR. 4 

EGALITATEA ŞI NEDISCRIMINAREA ÎN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ŞI ÎN 

STANDARDELE UNIVERSALE ŞI REGIONAL EUROPENE DIN MATERIA 

Constituţia 

României 

Carta 

Organizaţiei 

Naţiunilor 

Unite 

îi 

Declaraţia 

Universală a 

Drepturilor 

Omului 

Pactul 

internaţional 

cu privire la 

drepturile 

civile şi 

politice 

Pactul 

internaţional 

cu privire la 

drepturile 

economice, 

sociale şi 

culturale 

Tratatele 

Uniunii 

Europene 

Convenţia 

pentru 

apărarea 

drepturilo

r omului şi 

a 

libertăţilor 

fundament

ale şi a 

protocoalel

or 

adiţionale 

la această 

convenţie 

Carta socială 

europeană 

revizuită 

       

0 1 2 3 4 5 6 

    Tratatul de la 

Lisabona 2007 

- privind 

modificări la 

 Art. 12: 

Dreptul la 

securitate 

socială 
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Tratatul 

privind 

Uniunea 

Europeană 

Preambul 

considerent

ul al doilea: 

Inspirându-

se din 

moştenirea 

culturală, 

religioasă 

şi umanistă 

a Europei 

din care 

s-au 

dezvoltat 

valorile 

univ ersale 

care 

constituie 

drepturile 

inv iolabile 

şi 

inalienabil

e ale 

persoanei, 

precum şi 

libertatea, 

democraţia

. 

 În vederea 

exercitării 

efective a 

dreptului la 

securitate 

socială, 

pătţile se 

angajează 

2. să 

menţină 

regimul de 

securitate 

socială la 

un nivel 

satisfăcăto

r cel puţin 

egal cu cel 

necesar 

pentru 

ratificarea 

Codului 

european 

de 

securitate 

socială; 
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    egalitatea şi 

statul de 

drept: 

Dispoziţii 

generale 

Art. 1 a 

Uniunea se 

întemeiază 

pe valorile 

respectării 

demnităţii 

umane, 

libertăţii, 

democraţiei, 

egalităţii, 

statului de 

drept, 

precum şi pe 

respectarea 

drepturilor 

omului, 

inclusiv 

drepturile 

persoanelor 

care aparţin 

minorităţilor. 

Aceste 

valori 
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    sunt 

comune 

statelor 

membre 

într-o 

societate 

caracteriz

ată prin 

pluralism, 

nediscrim

inare, 

toleranţă, 

justiţie, 

solidaritat

e şi 

egalitate 

între 

femei şi 

bărbaţi. 

Art. 2 

alin. (3) 

paragraf(

2) 

Uniunea 

combate 

excluziun

ea socială 

şi 

discrimin

ările şi 

promovea

ză justiţia 

şi 

protecţia 

socială, 

egalitatea 

  

 



530 NicoJae Pavel 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4       5 6 

    între femei 

şi bărbaţi. 

solidaritate

a intre 

generaţii şi 

protecţia 

drepturilor 

copilului. 

Art. 6 alin. 

(1) 

Uniunea 

recunoaşte 

drepturile, 

libertăţile 

şi 

principiile 

prevăzute 

în Carta 

drepturilo

r 

fundament

ale a 

Uniunii 

Europene 

din 7 

decembrie 

2000. astfel 

cum a fost 

adaptată la 

12 

decembrie 
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    2007, la 

Strasbour

g. care 

are 

aceeaşi 

valoare 

juridică 

cu cea a 

tratatelor. 

Dispoziţi

ile 

cuprinse 

în Cartă 

nu extind 

în niciun 

fel 

competen

ţele 

Uniunii 

astfel 

cum sunt 

definite 

în tratate. 

Drepturil

e, 

libertăţile 

şi 

principiil

e 

prevăzute 

in Cartă 

se 

interprete

ază în 

conformi

tate cu 

dispoziţii

le 

generale 

din Titlul 

VII al 

Cartei 

privind 

  



532 Nicolae Pavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 
    interpre

tarea şi 

punerea 

sa in 

aplicare 

şi cu 

luarea 

în 

conside

raţie în 

mod 

corespu

nzător a 

explica-

ţiilor 

m

e

nţ

io

n

at

e 

în 

C

ar

tă

, 

ca

re 

pr

e

v

ă

d 

iz

v

o

ar
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membre 

constituie 

principii 

generale ale 

dreptului 

Uniunii, 

alin. (2) 

Uniunea 

aderă la 

Convenţia 

pentru 

apărarea 

drepturilor 

omului şi a 

libertăţilor 

fundamental

e. 

Competenţe

le Uniunii, 

astfel cum 

sunt definite 

în tratate, nu 

sunt 

modificate 

de această 

aderare, 

alin. (3) 

Drepturile 

fundamental

e, astfel 

cum sunt 

garantate 

prin 
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    Convenţia 

europeană 

pentru 

apărarea 

drepturilo

r 

omului şi 

a 

libertăţilor 

fundamen

tale şi 

astfel cum 

rezultă din 

tradiţiile 

constituţio

nale 

comune 

statelor 

membre. 

constituie 

principii 

generale 

ale 

dreptului 

Uniunii. 

  

    Carta 

drepturil

or 

fundame

ntale a 

Uniunii 

Europene 

din 12 

decembri

e 2007 
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    Art. 23 

Egalitate

a 

intre 

femei şi 

bărbaţi 

Egalitate

a 

între 

femei şi 

bărbaţi 

trebuie 

asigurat

ă în 

toate 

domeniil

e, 

inclusiv 

în ceea 

ce 

priveşte 

încadrar

ea în 

muncă, 

munca şi 

remune-

rarea. 

Principi

ul 

egalităţii 

nu 

exclude 

menţiner

ea sau 

adoptare

a de 

măsuri 

care să 

prevadă 

avantaje 

  



536 Nicolae Pavel 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 
    specifice 

în 

favoarea 

sexului 

sub- 

reprezent

at. 

  

Art. 4: 

Unitatea 

poporului 

şi 

egalitatea 

între 

cetăţeni 

Statul are ca 

fundament 

unitatea 

poporului 

român şi 

solidaritatea 

cetăţenilor 

săi. 

România 

este patria 

comună şi 

indivizibilă 

a tuturor 

cetăţenilor 

săi fără 

deosebire 

de rasă, de 

naţionalitat

e, de 

origine 

etnică de 

Art. 1 alin. 

(3) din 

Carta 

O.N.U. 

Art. 2 

alin. (I) 

statele 

părţi la 

prezentul 

pact se 

angajează 

să 

respecte 

şi să 

garanteze 

tuturor 

indivizilo

r care 

Art. 2 

alin. (2) 

statele 

părţi la 

prezentu

l pact se 

angajeaz

ă să 

garantez

e ca 

drepturil

e 

enunţate 

în el vor 

ti 

Carta 

drepturil

or 

fundame

ntale 

a 

Uniunii 

Europen

e din 

12 

decembr

ie 

2007 

Art. 21 

Nediscri

mi- 

narea 

alin. (1) 

Se 

interzice 

discrimi

narea 

Art. 14 

Interzice

rea 

discrimi

nării 

PARTE

A a V-a 

Art. E 

Nediscri

mi- 

narea 

Respecta

rea 

drepturil

or 

recunosc

ute în 

prezenta 

cartă 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 

limbă de 

religie. 

„Să 

realizeze 

se găsesc 

pe 

exercitat

e fără 

de orice 

fel. 

Exercita

rea 

trebuie 

de sex, de 

opinie. 

cooperarea teritoriul 

lor şi 

nicio bazată 

pe 

drepturi

lor şi 

asigurat

ă (ară de 

apartenenţ

ă 

internaţion

ală in 

ţin de discrimi

nare 

motive libertăţil

or 

deosebir

e de politică de 

avere 

rezolvarea competen

ţa lor 

întemeia

tă pe 

precum 

sexul. 

recunosc

ute de 

rasă, sex. 

sau de 

origine 

problemelo

r 

drepturil

e 

rasă. 

culoare. 

rasa, 

culoarea

. 

prezenta limbă, 

religie. socială. internaţion

ale cu 

recunosc

ute în 

sex, 

limbă. 

originea 

etnică 

convenţi

e 

opinii 

politice  caracter prezentul 

pact. 

religie, 

opinie 

sau 

socială. 

trebuie 

să fie 

sau orice 

alte 
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 economic, 

social. 

fără nicio politică 

sau 

caracteri

sticile 

asigurat

ă fără 

opinii, 

origine  cultural sau deosebire

. în 

orice 

altă 

genetice. nicio 

deosebir

e 

naţional

ă sau  umanitar. 

în 

special de 

rasă. 

opinie, 

origine 

limba, 

religia 

bazată, 

în 

socială. 

 promovare

a şi 

culoare, 

sex. 

naţional

ă sau 

sau special, 

pe sex. 

sănătate, 

 încurajarea limbă, 

religie. 

socială, 

avere. 

convinge

rile. 

rasă. 

culoare. 

apartene

nţă la  respectării opinie 

politică 

naştere 

sau 

opiniile limbă, 

religie, 

o 

minoriţa

te 

 drepturilor sau orice 

altă 

orice 

altă 

politice 

sau de 

opinii 

politice 

naţional

ă.  omului şi 

libertăţilor 

fundament

ale pentru 

toţi,fară 

deosebire 

de rasă 

sex. limbă 

sau 

religie"; 

Art. 13 

alin. (1) lit. 

b) din 

Carta 

N.U. 

Adunarea 

opinie, 

origine 

naţională 

sau 

socială, 

avere, 

naştere 

sau 

întemeiat

ă pe orice 

altă 

împrejur

are. 

Art. 4. 

(1)în 

cazul în 

care un 

pericol 

public 

împreju

rare. 

orice 

altă 

natură.a

partenen

ţa la o 

minorita

te 

naţional

ă, 

averea, 

naşterea

, un 

handica

p, vârsta 

sau 

orientar

ea 

sexuală, 

alin. (2) 

sau orice 

alte 

opinii, 

origine 

naţional

ă sau 

socială, 

apartene

nţă la o 

minorita

te 

naţional

ă, avere, 

naştere 

sau orice 

altă 

situaţie. 

naştere 

sau orice 

altă 

situaţie. 
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 Generală 

va iniţia 

studii şi va 

face 

recomandăr

i in scopul: 

b. de â 

promova 

cooperarea 

internaţion

ală în 

domeniile 

economic, 

social, 

cultural, al 

învăţământ

ului şi 

sănătăţii şi 

de a 

sprijini 

înfăptuirea 

drepturilor 

omului şi 

libertăţilor 

fundament

ale pentru 

toţi, fără 

deosebire 

de rasă, sex 

limbă sau 

religie. 

Art. 55 

alin. (1) lit. 

c| din 

Carta 

O.N.U. în 

scopul de a 

excepţion

al 

ameninţă 

existenta 

naţiunii şi 

este 

proclama

t 

printr-un 

aci oficial, 

statele 

părţi la 

rezentul 

pact pot 

ca în 

limita 

strictă a 

cerinţelor 

situaţiei 

să ia 

măsuri 

derogorii 

de la 

obligaţiile 

prevăzute 

în 

prezentul 

pact. cu 

condiţia 

ca aceste 

măsuri să 

nu fie 

incompati

bile cu 

celelalte 

obligaţii 

pe care ie 

au potriv 

it 

dreptului 

 în 

domeniu

l de 

aplicare 

a 

tratatelo

r şi tară 

a aduce 

atingere 

dispoziţii

lor 

speciale 

ale 

acestora, 

se 

interzice 

orice 

discrimi

nare pe 

motiv de 

cetăţenie

. 
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0 1 2 3 4 5 6 
 

crea condiţiile 

de stabilitate şi 

[...] Naţiunile 

Unite vor 

promova: c. 

respectarea 

universală şi 

efectivă a 

drepturilor 

omului şi 

libertăţilor 

fundamentale 

pentru toţi, 

fără deosebire 

de rasă. sex, 

limbă sau 

religie. 

Art. 76 alin. 

(1) lit. c) şi d) 

din Carta 

O.N.U. 

Obiectivele 

fundamentale 

ale sistemului 

de tutelă, în 

conformitate 

cu scopurile 

Naţiunilor 

finite 

internaţional 

şi ca din ele 

să nu rezulte 

o 

discriminare 

întemeiată 

numai pe 

rasă, culoare, 

sex, limbă, 

religie sau 

origine 

socială. 

(1) 

(2) Dispoziţia 

precedentă nu 

autorizează 

nicio derogare 

de la 

prevederile 

art. 

6 (dreptul la 

viaţă), art. 

7(interzicerea 

torturii şi a 

pedepselor 

sau 

tratamentelor 

crude 

inumane ori 

degradante), 

art. 8 
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 [...] din 

prezenta 

Cartă, vor 

fi 

următoarel

e: 

c)de a 

încuraja 

respectarea 

drepturilor 

omului şi 

libertăţilor 

fundament

ale pentru 

toţi, fără 

deosebire 

de rusă. 

sex. limbă 

sau religie, 

şi de a 

dezvolta 

sentimentul 

de 

interdepen

denţă a 

popoarelor 

lumii 

d)de a 

asigura 

egalitatea 

de 

tratament 

în 

domeniile 

social 

economic 

şi 

comercial 

tuturor 

membrilor 

Naţiunilor 

Unite şi 

cetăţenilor 

lor. 

(paragrafel

e 1 şi 2) 

(nimeni nu 

poate fi 

ţinut în 

sclavie sau 

în seni 

tutei. art. 

11 (nimeni 

nu poate li 

întemniţat 

pentru 

singurul 

motiv că 

nu este in 

măsură să 

execute o 

măsură 

contractua

lă) art. 15 

(nimeni nu 

va fi 

condamnat 

pentru 

acţiuni sau 

omisiuni 

care nu 

constituiau 

un act 

delicîuos, 

potrivit 

dreptului 

naţional 

sau 

internaţion

al, în 

momentul 

în care au 

fost 
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 de a asigura, 

de asemenea, 

acestora din 

urmă 

egalitate de 

tratament în 

administrarea 

justiţiei, fără a 

se aduce 

atingere 

realizării 

obiectivelor 

menţionate 

mai sus şi sub 

rezerv a 

dispoziţiilor 

Art. 80. 

Art. 2 din 

Declaraţia 

Universală a 

Drepturilor 

Omului 

(1) Fiecare 

om se poate 

prevala de 

toate 

drepturile şi 

libertăţile 

proclamate în 

prezenta 

săvârşite) 

art. 16 

(orice om 

are dreptul 

de a i se 

recunoaşte 

pretutinde

ni 

personalita

tea 

juridică) şi 

art. 

18 (orice 

persoană 

are dreptul 

la 

libertatea 

gândirii, 

conştiinţei 

şi religiei). 
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 declaraţie 

fără nicio 

deosebire, 

fondată in 

special, pe 

rasă. 

culoare, 

sex limbă 

religie 

opinie 

politică 

sau orice 

altă opinie, 

de origine 

naţională 

sau socială 

avere, 

naştere sau 

pe orice 

altă 

situaţie. 

(2) În afara 

de aceasta, 

nu se va 

face nicio 

deosebire 

bazată pe 

statutul 

politic, 

juridic sau 

internaţion

al al ţării 

sau al 

teritoriului 

al cănii 

resortisant 

este o 

persoană, 

fie că 

această ţară 

     

 

0 1 2 3 4 5 6 
 sau 

teritoriu 

surit 

independen

te, sub 

tutelă, 

n

eaut

ono

me 

sau 

supu

se 

vreu

nei 

alte 

limit

ări 

de 

suve

ranit

ate. 
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 Preambul 

Cartei 

O.N.U. 

„noi, 

popoarele 

naţiunilor 

unite, ［...

］să ne 

reafirmăm 

credinţii în 

drepturile 

fundamenta

le ale 

omului, în 

demnitatea 

şi valoarea 

persoanei 

umane, în 

egalitatea 

în drepturi 

a 

hârburilor 

şi a 

femeilor...” 

Art. 3 

statele 

părţi la 

prezentul 

pact se 

angajează 

sa asigure 

dreptul 

egal al 

bărbaţilo

r şi al 

femeilor 

de a se 

bucura de 

toate 

drepturile 

civile şi 

politice 

enunţate 

în 

prezentul 

pact. 

Art. 3 

Statele 

părţi la 

prezentul 

pact se 

angajeaz

ă să 

asigure 

dreptul 

egal pe 

care îl au 

bărbatul 

şi femeia 

de a 

beneficia 

de toate 

drep-

turile 

econo-

mice. 

sociale şi 

culturale 

care sunt 

enu-

merate 

în 

prezentu

l pact. 
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Art. 16: 

Egalitatea 

în drepturi 

(1)Cetăţenii 

sunt egali 

în faţa legii 

şi a 

autorităţilo

r publice, 

fără 

privilegii şi 

fără 

discriminăr

i. 

(2)Nimeni 

nu este mai 

presus de 

lege. 

(3)Funcţiile 

şi 

demnităţile 

publice, 

civile sau 

militare, pot 

ti ocupate, 

în condiţiile 

legii, de 

persoanele 

care au 

ceiăţenia 

română şi 

domiciliul 

in ţară. 

Statul 

român 

garantează 

egalitatea 

de şanse 

între femei 

Preambul 

Declaraţiei 

Universale 

a 

Drepturilo

r Omului 

Considerân

d că 

recunoaşter

ea 

demnităţii 

inerente 

tuturor 

membrilor 

familiei 

umane şi a 

drepturilor 

lor egale şi 

inalienabil

e constituie 

fundament

ul libertăţii, 

dreptăţii şi 

păcii în 

lume, Art. 

I din 

Declaraţiei 

Universală 

a 

Drepturilo

r Omului 

Toate 

fiinţele 

umane se 

nasc 

Preambul

ul 

Pactului 

Statele 

părţi la 

prezentul 

pact, 

considerân

d că, în 

confonnita

te cu 

principiile 

enunţate 

în Carta 

Naţiunilor 

Unite, 

recunoaşt

erea 

demnităţi

i inerente 

tuturor 

membrilo

r familiei 

umane şi 

a 

drepturil

or lor 

egale şi 

inalienabi

le 

constituie 

fundamen

tul 

libertăţii, 

dreptăţii 

şi păcii în 

lume. Art. 

25 alin. 

(1) lit. c) 

Oricare 

Preamb

ulul 

Pactului 

Statele 

părţi la 

prezentul 

pact. 

considerâ

nd că, in 

conformi

tate cu 

principiil

e 

enunţate 

de Carta 

Naţiunilo

r Unite, 

recunoaş

terea 

demnităţi

i inerente 

tuturor 

membrilo

r familiei 

umane şi 

a 

drepturil

or lor 

egale şi 

inaliena

bile 

constituie 

fundame

ntul 

libertăţii, 

dreptăţii 

şi păcii in 

lume. 
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şi bărbaţi 

pentru 

libere şi egale 

in 

cetăţean are     

ocuparea 

acestor 

demnitate şi 

în 

dreptul şi     

funcţii şi drepturi. Ele 

suni 

posibilitatea.     

demnităţi. înzestrate cu fără niciuna     
(4) În 

condiţiile 

raţiune şi dintre     

aderării 

României 

conştiinţă şi discriminările     

la Uniunea trebuie să se la care se 

referă 

    

Europeană

, 

comporte 

unele 

art. 2 şi fără     

cetăţenii 

Uniunii 

faţă de altele 

în 

restricţii     

care 

îndeplines

c 

spiritul nerezonabile;     

cerinţele 

legii 

fraternităţii. c) de a avea     

organice 

au 

 acces. In     
dreptul de 

a alege 

Art. 7 din condiţii     

şi de a fi 

aleşi în 

Declaraţia generale de     

autorităţile Universală a egalitate, la     

administraţ

iei 

Drepturilor funcţiile 

publice 

    

publice 

locale. 

Omului din ţara sa.     

 Toţi oamenii Art. 26 Toate     

 sunt egali în 

faţa 

persoanele sunt     

 legii şi au 

fără 

egale în faţa     

 nicio 

deosebire 

legii şi au, fără     

 dreptul la o 

egală 

discriminare.     

 protecţie a 

legii. 

dreptul la o     

 Toţi oamenii 

au 

ocrotire egală     
 dreptul la o din partea legii.     

 protecţie 

egală 

în această     
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 împotriva 

oricărei 

discrimină

ri care ar 

încălca 

prezenta 

declaraţie 

şi 

împotriva 

oricărei 

provocări 

la o 

asemenea 

discrimina

re. 

Art. 21 

alin. (2) 

din 

Declaraţia 

Universală 

a 

Drepturilo

r Omului 

(2) Orice 

persoană 

are dreptul 

de acces 

egal la 

funcţiile 

publice din 

ţara sa. 

privinţă 

legea 

trebuie să 

interzică 

orice 

discrimina

re şi să 

garanteze 

tuturor 

persoa-

nelor o 

ocrotire 

egală şi 

eficace 

contra 

oricărei 

discrimină

ri, în 

special de 

rasă, 

culoare, 

sex, limbă, 

religie, 

opinie 

politică 

sau orice 

altă 

opinie, 

origine 

naţională 

sau 

socială, 

avere, 

naştere 

sau 

întemeiată 

pe orice 

altă 

împrejurar

e. 

    

Art. 20: 

Tratatele 

internation

ale 
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privind 

drepturile 

omului 

(1)Dispoziţi

ile 

constituţion

ale privind 

drepturile şi 

libertăţile 

cetăţenilor 

vor fi 

interpretate 

şi aplicate 

in 

concordanţă 

cu 

Declaraţia 

Universală 

a 

Drepturilor 

Omului, cu 

pactele şi cu 

celelalte 

tratate la 

care 

România 

este parte. 

(2)Dacă 

există 

neeoneorda

nţe intre 

pactele şi 

tratatele 

privitoare la 

drepturile 

fundamenta

le ale 

omului, la 

care 
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România 

este parte, şi 

legile 

interne, au 

prioritate 

reglementări

le 

internaţional

e, cu 

excepţia 

cazului în 

care 

Constituţia 

sau legile 

interne 

conţin 

dispoziţii 

mai 

favorabile. 

      

Art. 21: 

Accesul 

liber la 

justiţie 

(1)Orice 

persoană se 

poate adresa 

justiţiei 

pentru 

apărarea 

drepturilor, 

a libertăţilor 

şi a 

intereselor 

sale 

legitime. 

(2)Nicio 

lege nu 

      

 

 

0 1 2 3 4 5 6 



549 Nicolae Pavel 

 

 

poate 

îngrădi 

exercitarea 

acestui 

drept. 

(3)Părţile 

au dreptul 

Iu un 

proces 

echitabil şi 

la 

soluţionarea 

cauzelor 

intr-un 

termen 

rezonabil. 

(4)Jurisdicţi

ile speciale 

administrati

ve sunt 

facultative 

şi gratuite. 

Art. 10 din 

Declaraţia 

Universală 

Orice 

persoană 

are dreptul 

în deplină 

egalitate de 

a fi audiată 

în mod 

echitabil şi 

public de 

către un 

tribunal 

independe

nt şi 

imparţial 

care va 

hotărî fie 

asupra 

drepturilor 

şi 

obligaţiilor 

sale, fie 

asupra 

Art. 14. 

alin. (1) 

Toţi 

oamenii 

sunt egali 

în faţa 

tribunalel

or şi 

curţilor 

de 

justiţie. 

(3) Orice 

persoană 

acuzată de 

comiterea 

unei 

infracţiuni 

penale are 

dreptul, 

în condiţii 

de 

deplină 

egalitate, 

la cel 

puţin 
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 temeiniciei 

oricărei 

acuzări în 

materie 

penală 

îndreptată 

împotriva 

sa. 

următoarel

e garanţii: 

a) să 

fie 

informată în 

cel mai scurt 

termen, 

într-o limbă 

pe care o 

înţelege, şi 

în mod 

detaliat, 

despre 

natura şi 

motivele 

acuzaţiei ce 

i se aduc; 

b) să 

dispună de 

timpul şi de 

înlesnirile 

necesare 

pregătirii 

apărării sale 

şi să 

comunice cu 

apărătorul 

pe care şi-l 

alege; 

c) să fie 

judecată tară 

o întârziere 

excesivă; 

d) să fie 

prezentă la 
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  proces şi să 

se apere ea 

însăşi sau să 

aibă 

asistenţa 

unui 

apărător ales 

de ea; dacă 

nu are 

apărător, să 

fie 

informată 

despre 

dreptul de 

a-1 avea şi, 

ori de cate 

ori interesul 

justiţiei o 

cere, să i se 

atribuie un 

apărător din 

oficiu, tară 

plată, dacă 

ea nu are 

mijloace 

pentru a-l 

remunera; e) 

să 

interogheze 

sau să facă a 

fi interogaţi 

martorii 

acuzării şi să 

obţină 

înfăţişarea şi 

interogarea 

martorilor 

 

• 
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  apărării, în 

aceleaşi 

condiţii cu 

cele ale 

martorilor 

acuzării; 

f) să 

beneficieze de 

asistenţa 

gratuită a unui 

interpret, dacă 

nu înţelege 

sau nu 

vorbeşte 

limba folosită 

la şedinţa de 

judecată; g) să 

nu fie silită să 

mărturisească 

împotriva sa 

însăşi sau să 

se recunoască 

vinovată. 

    

Art. 30: 

Libertatea 

de 

exprimare 

(1) 

Libertatea 

de 
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exprimare a 

gândurilor, 

a opiniilor 

sau a 

credinţelor 

şi libertatea 

creaţiilor de 

orice fel, 

prin viu 

grai, prin 

scris, prin 

imagini, 

prin sunete 

sau prin alte 

mijloace de 

comunicare 

in public, 

sunt 

inviolabile. 

(2)Cenzura 

de orice fel 

este 

interzisă. 

(3)Libertate

a piesei 

implică şi 

libertatea de 

a înfiinţa 

publicaţii. 

(4) Nicio 

publicaţie 

nu poate fi 

suprimată. 

(5)Legea 

poate 

impune 
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mijloacelor 

de 

comunicare 

în masă 

obligaţia de 

a face 

publică 

sursa 

finanţării. 

(6)Libertate

a de 

exprimare 

nu poate 

prejudicia 

demnitatea, 

onoarea, 

viaţa 

particulară a 

persoanei şi 

nici dreptul 

la propria 

imagine. 

(7)Sunt 

interzise de 

lege 

defăimarea 

ţării şi a 

naţiunii, 

îndemnul la 

război de 

agresiune, 

la ură 

naţională, 

rasială, de 

clasă sau 

religioasă 

incitarea tu 

discriminar

e, la 

separatism 

      

 

 



 

 

0

  

1 2 3 4 5 6 
internaţiona

lă. 

Dreptul 

persoanelor 

aparţinând 

minorităţilo

r naţionale 

de a învăţa 

limba lor 

maternă şi 

dreptul de a 

putea fi 

instruite in 

această 

limbă sunt 

garantate; 

modalităţile 

de 

exercitare a 

acestor 

drepturi se 

stabilesc 

prin lege. 

(4)Învăţăm

ântul de 

stat este 

gratuit, 

potrivit 

legii. Statul 

acordă 

burse 

sociale de 

studii 

copiilor şi 

tinerilor 

p

rov 

eniţi 

din 

famil

ii 

să fie de 

asemenea 

egal 

accesibil 

tuturor pe 

bază de 

merit. (2) 

învăţământ

ul trebuie 

să 

urmărească 

dezvoltarea 

deplină a 

personalităţ

ii umane şi 

întărirea 

respectului 

faţă de 

drepturile 

omului şi 

libertăţile 

fundament

ale. El 

trebuie să 

promoveze 

înţelegerea

, toleranţa 

prietenia 

între toate 

popoarele 

fi toate 

grupurile 

rasiale sau 

religioase 

precum şi 
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defavorizat

e şi celor 

instituţiona

lizaţi, în 

condiţiile 

legii. 

(5) 

învăţământu

l de toate 

gradele se 

desfăşoară 

în unităţi de 

stat. 

particulare şi 

confesionale

, în 

condiţiile 

legii. 

(6)Autonom

ia 

universitară 

este 

garantată. 

(7) Statul 

asigură 

libertatea 

învăţământu

lui religios, 

potrivit 

cerinţelor 

specifice 

fiecărui cult. 

În şcolile de 

stat, 

învăţământu

l religios 

este 

organizat şi 

garantat prin 

lege. 

dezvoltare

a activităţii 

Organizaţi

ei 

Naţiunilor 

Unite 

pentru 

menţinerea 

păcii. 

 Art. 13 

alin. 

(2) lit. c) 

învăţămâ

ntul 

superior 

trebuie să 

devină 

accesibil 

tuturor în 

deplină 

egalitate, 

în funcţie 

de 

capacitatea 

fiecăruia, 

prin toate 

mijloacele 

potrivite şi 

în special 

prin 

introducer

ea treptată 

a 

gratuităţii; 
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Art. 41: 

Munca şi 

protecţia 

socială a 

muncii 

(1)Dreptul la 

muncă nu 

poate fi 

îngrădit. 

Alegerea 

profesiei, a 

meseriei sau a 

ocupaţiei, 

precum şi a 

locului de 

muncă este 

liberă. 

(2)Salariaţii 

au dreptul la 

măsuri de 

protecţie 

socială. 

Acestea 

privesc 

securitatea şi 

sănătatea 

salariaţilor, 

regimul de 

muncă al 

femeilor şi al 

tinerilor, 

instituirea 

unui salariu 

minim brut 

Art. 23 alin. 

(1). (2) şi (3) 

din 

Declaraţia 

Universală a 

Drepturilor 

Omului (1) 

Orice 

persoană are 

dreptul la 

muncă, la 

libera 

alegere a 

muncii sale, 

Iu condiţii 

echitabile şi 

satisfăcătoar

e de muncă, 

precum şi la 

ocrotirea 

împotriva 

şomajului 

Toţi oamenii. 

fără nicio 

discriminare

, au dreptul 

la salariu 

egal pentru 

muncă 

egală. 

Orice om 

care 

 

Art. 7 

alin. (1 ( 

lit. a) 

pct. 1 

Statele 

părţi la 

prezentul 

pact 

recunosc 

dreptul 

pe care 
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pe ţară. 

repausul 

săptămânal, 

concediul de 

odihnă plătit, 

prestarea 

muncii în 

condiţii 

deosebite sau 

speciale, 

formarea 

profesională, 

precum şi alte 

situaţii 

specifice, 

stabilite prin 

lege. 

Durata 

normală a 

zilei de lucru 

este, în medie, 

de cel mult 8 

ore. 

(4) LA muncă 

egală, femeile 

au salariu 

egal cu 

bărbaţii 

Dreptul la 

negocieri 

colective în 

materie de 

muncă şi 

caracterul 

obligatoriu al 

munceşte are 

dreptul ta o 

retribuire 

echitabilă şi 

satisfăcătoar

e care să-i 

asigure atât 

lui. cât şi 

familiei sale. 

o existenţă 

conformă cu 

demnitatea 

umană şi 

completată, 

la nevoie, 

prin alte 

mijloace de 

protecţie 

socială. 

 

îl are orice 

persoană 

de a se 

bucura de 

condiţii de 

muncă 

juste şi 

prielnice, 

care să 

asigure 

îndeosebi: 

a) 

remuneraţi

a care 

asigură 

tuturor 

muncitoril

or cel 

puţin: i) un 

salariu 

echitabil 

şi o 

remunera

ţie egală 

pentru o 

muncă de 

valoare 

egală, fără 

nicio 

distincţie: 

în special. 

femeile 

trebuie să 

aibă 

garanţia 

că 

condiţiile 

de 
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convenţiilor 

colective 

sunt 

garantate. 

  muncă 

ce li se 

acordă 

nu sunt 

inferioar

e acelora 

de care 

beneficia

ză 

bărbaţii 

şi să 

primeasc

ă aceeaşi 

remuner

aţie ca ei 

pentru 

aceeaşi 

muncă; 

lit. c) 

posibilit

atea 

egală 

pentru 

toţi de a 

fi 

promova

ţi în 

munca 

lor la o 

categorie 

superioar

ă 

adecvată, 

luându-se 

in 

considera

re numai 

durata 

serviciilo

r 

  

Art. 4: 

Dreptul la 

o 

salarizare 

echitabilă 

În vederea 

asigurării 

exercitării 

efective a 

dreptului la 

o salarizare 

echitabilă, 

părţile se 

angajează: 

3. Să 



562 Nicolae Pavel 
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   îndeplinit

e şi 

aptitudini

le: 

  

recunoasc

ă dreptul 

lucratorilo

r şi al 

lucratoare

lor la 

salarizare 

egală 

pentru 

muncă de 

valoare 

egală; 

Art. 12: 

Dreptul la 

securitate 

sociala 

În vederea 

exercitării 

efective a 

dreptului ia 

securitate 

socială, 

părţile se 

angajează: 

4. să ia 

măsuri, 

prin 

încheierea 

de acorduri 

bilaterale 

sau 

multilatera

le 
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      corespunzăto

ar e sau prin 

alte mijloace 

şi sub rezerva 

condiţiilor 

stipulate în 

aceste 

acorduri, 

pentru a 

asigura: a) 

egalitatea de 

tratament 

între 

cetăţenii 

fiecărei părţi 

şi cetăţenii 

celorlalte 

părţi, in ceea 

ce priveşte 

drepturile de 

securitate 

socială, 

inclusiv 

păstrarea 

avantajelor 

acordate de 

legislaţiile de 

securitate 



564 Nicolae Pavel 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 
      

socială, 

indiferent de 

deplasările 

pe care 

persoanele 

protejate 

le-ar putea 

efectua între 

teritoriile 

părţilor; 

Art. 13 

Dreptul la 

asistenţă 

socială şi 

medicală 

În vederea 

exercitării 

efective a 

dreptului la 

asistenţă 

socială şi 

medicală, 

părţile se 

angajează: 

1. să 

vegheze 

ca orice 
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persoană care 

nu dispune 

de resurse 

suficiente şi 

care nu este 

în măsură să 

şi le procure 

prin propriile 

mijloace sau 

să le 

primească 

dintr-o altă 

sursă, în 

special prin 

prestaţii 

rezultate 

dintr-un 

regim de 

securitate 

socială, să 

poată 

beneficia de 

o asistenţă 

corespunzâto

ar e şi, in caz 

de boală, de 

îngrijirile 

impuse de 

starea sa; 

3. să 

prevadă 
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ca fiecare să 

poată obţine, 

prin serv icii 

competente 

cu caracter 

public sau 

privat, orice 

sfat şi orice 

ajutor 

personal, 

necesare 

pentru a 

preveni, a 

îndepărta sau 

a atenua 

starea de 

nevoie de 

ordin 

personal şi 

de ordin 

familial; 

4. să aplice 

dispoziţiile 

paragrafel

or 1-3 ale 

prezentulu

i articol. în 

condiţii de 

egalitate 

cu propriii 
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      cetăţeni, 

cetăţenilor 

celorlalte 

părţi care 

se află în 

mod legal 

pe 

teritoriul 

acestora, în 

conformita

te cu 

obligaţiile 

pe care 

părţile şi le 

asumă în 

virtutea 

Convenţiei 

europene 

de asistenţă 

socială şi 

medicală, 

semnată la 

Paris la 11 

decembrie 

1953. 

Art. 19 

Dreptul 

lucrato

rilor 

migran

ţi şi al 
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familiilor 

lor la 

protecţie şi 

asistenţă 

În vederea 

asigurării 

exercitării 

efective a 

dreptului 

lucrătorilor 

migranţi şi 

al familiilor 

lor la 

proiecţie şi 

asistenţă pe 

teritoriul 

oricărei alte 

părţi, părţile 

se 

angajează: 

5. să 

asigure 

lucrătoril

or care se 

găsesc în 

mod 

legal pe 

teritoriul 

lor un 

tratamen

t nu mai 

puţin 

favorabil 
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decât cel 

acordat 

cetăţenilor 

lor în ceea 

ce priveşte 

impozitele, 

laxele şi 

contribuţiil

e aferente 

muncii, 

încasate de 

la 

lucrători; 

7. să 

asigure 

lucrători

lor care 

se găsesc 

în mod 

legal pe 

teritoriul 

lor un 

tratament 

nu mai 

puţin 

favorabil 

decât cel 

acordat 

cetăţenilor 

lor pentru 

acţiunile în 
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justiţie 

referitoare 

la 

chestiunile 

menţionate 

în 

prezentul 

articol; 

Art. 20: 

Dreptul la 

egalitate de 

şanse şi de 

tratament 

în materie 

de 

angajare şi 

profesie, 

fără 

discrimina

re în 

funcţie de 

sex. 

În vederea 

exercitării 

efective a 

dreptului 

la 

egalitate 

de şanse şi 

de 

tratament 

in materie 

de 
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      angajare şi de 

profesie,fără 

discriminare 

în funcţie de 

sex, părţile se 

angajează să 

recunoască 

acest drept şi 

să ia măsurile 

adecvate 

pentru a 

asigura şi a 

promova 

aplicarea sa în 

următoarele 

domenii: 

a)accesul la 

angajare, 

protecţia 

împotriva 

concedierii şi 

reintegrarea 

profesională: 

b)orientarea 

şi formarea 

profesională, 

recalificarea 

şi 
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      readaptarea 

profesional

ă: 

c)condiţiile 

de angajare 

şi de 

muncă, 

inclusiv 

salarizarea; 

d) evoluţia 

carierei, 

inclusiv 

promovarea

. 

Art. 27 

Dreptul 

lucrătorilo

r cu 

responsabil

ităţi 

familiale la 

egalitate de 

şanse şi de 

tratament, 

în vederea 

asigurării 

exercitării 

efective a 

dreptului 

la egalitate 

de şanse şi 

de 
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      tratament 

între 

lucrătorii 

celor două 

sexe cu 

responsabil

ităţi 

familiale şi 

între aceşti 

lucrători şi 

ceilalţi 

lucrători, 

părţile se 

angajează: 

1. să ia 

măsuri 

adecvate: a) 

pentru a 

permite 

lucrătorilor 

cu 

responsabili

tăţi 

familiale să 

intre şi să 

rămână in 

viaţa activă 

sau să 

revină la 

aceasta 

după o 

absenţă 

datorată 

acestor | 
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responsabilit

ăţi, inclusiv 

măsuri în 

domeniul 

orientării şi 

formării 

profesionale; 

b) pentru a 

ţine seama de 

nevoile 

acestora în 

ceea ce 

priveşte 

condiţiile 

de angajare 

şi de 

securitate 

socială;  

c) pentru 

dezvoltarea 

sau 

promovarea 

serviciilor 

publice ori 

private, în 

special a 

serviciilor 

preşcolare 

de zi şi a 

altor 

modalităţi 

de 
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      îngrijire; 

2.să prevadă 

posibilitatea 

pentru fiecare 

părinte. în 

cursul unei 

perioade după 

concediul de 

maternitate, 

de a obţine un 

concediu 

parental 

pentru 

îngrijirea 

copilului, ale 

cărui durată şi 

condiţii vor fi 

fixate prin 

legislaţia 

naţională, 

convenţiile 

colective sau 

practica 

naţională; 

3.să 

asigure 

ca 

responsa

bilităţii e 

familiale 

să 
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i 
      nu poată 

constitui, ca 

atare, un 

motiv 

întemeiat de 

concediere. 

Art. 44 

Dreptul de 

proprietat

e privată 

(1) Dreptul 

de 

proprietate, 

precum şi 

creanţele 

asupra 

statului 

sunt 

garantate. 

Conţinutul 

şi limitele 

acestor 

drepturi 

sunt 

stabilite de 

lege. 

Proprieta

tea 

privata 

este 

garantată 

şi ocrotită 

în mod 

egal de 

lege 
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0 1 2 3 4 5 6 

indiferent de 

titular. Cetăţenii 

străini şi apatrizii 

pot dobândi 

dreptul de 

proprietate 

privată asupra 

terenurilor numai 

în 

condiţiile 

rezultate din 

aderarea 

României la 

Uniunea 

Europeană şi din 

alte tratate 

internaţionale la 

care România 

este paite. pe bază 

de reciprocitate, 

în condiţiile 

prevăzute prin 

lege organică, 

precum şi prin 

moştenire legală. 

(3) Nimeni nu 

poate fi 

expropriat decât 

pentru o 
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cauză de 

utilitate 

publică, 

stabilită 

potrivit legii, 

cu dreaptă şi 

prealabilă 

despăgubire. 

(4) Sunt 

interzise 

naţionalizare

a sun orice 

alte măsuri de 

trecere silită 

în proprietate 

publică a 

unor bunuri 

pe baza 

apartenenţei 

sociale, etnice 

religioase 

politice sau de 

altă natură 

discriminatori

e a titularilor. 

(5) Pentru 

lucrări de 

interes 

general, 

autoritatea 

publică poate 

folosi subsolul 

oricărei 

proprietăţi 
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imobiliare, cu 

obligaţia de a 

despăgubi 

proprietarul 

pentru daunele 

aduse solului, 

plantaţiilor sau 

construcţiilor, 

precum şi 

pentru alte 

daune 

imputabile 

autorităţii. 

(6)Despăgubi

rile prevăzute 

în alineatele 

(3) şi (5) se 

stabilesc de 

comun acord 

cu 

proprietarul 

sau, în caz de 

divergenţă, 

prin justiţie. 

(7)Dreptul de 

proprietate 

obligă la 

respectarea 

sarcinilor 

privind 

protecţia 

mediului 
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şi asigurarea 

bunei 

vecinătăţi, 

precum şi la 

respectarea 

celorlalte 

sarcini care, 

potrivit legii 

sau obiceiului, 

revin 

proprietar

ului. 

(8)Averea 

dobândită licit 

nu poate fi 

confiscată. 

Caracterul 

licit al 

dobândirii se 

prezumă. 

(9)Bunurile 

destinate, 

folosite sau 

rezultate din 

infracţiuni ori 

contravenţii 

pot fi 

confiscate 

numai in 

condiţiile 

legii. 

      

Art. 48: 

Familia 

Art. 16 alin. 

(1) din 

Declaraţia 

Art. 23. 

(1)Familia 

este 
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(1) Familia 

se 

Universală a elementul     
întemeiază 

pe 

Drepturilor natural şi     

căsătoria 

iiber 

Omului fundamental al     

consimţită 

intre 

(1) Cu 

începere 

societăţii şi are     

soţi, pe 

egalitatea 

de la 

împlinirea 

drept la 

ocrotire 

    

acestora şi 

pe 

vârstei 

legale. 

din partea     
dreptul şi bărbatul şi societăţii şi a     

îndatorirea femeia, fără 

nicio 

stalului.     

părinţilor de 

a 

restricţie în 

ceea 

(2) Dreptul de 

a 

    

asigura 

creşterea. 

ce priveşte 

rusu 

se căsători şi 

de 

    

educaţia şi naţionalitate

a 

a întemeia o     

instruirea 

copiilor. 

sau religia, 

au 

familie este     

(2) 

Condiţiile de 

dreptul de u 

se 

recunoscut     

încheiere, de căsători şi de 

a 

bărbatului şi     

desfacem şi 

de 

întemeia o femeii, 

începând 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nulitate a familie. Ei 

au 

de la vârsta     

căsătoriei se drepturi 

egale la 

nubilă.     

stabilesc 

prin lege. 

contractarea (3) Nicio     
Căsătoria căsătoriei, în căsătorie nu va     

religioasă 

poate ti 

decursul putea fi     

celebrată 

numai 

căsătoriei şi 

Iu 

încheiată fără     

după 

căsătoria 

desfacerea ei. consimţământ

ul 

    
civilă.  liber şi deplin 

al 

    

(3) Copiii 

din 

 viitorilor soţi.     
afara 

căsătoriei 

 (4) statele părţi     

sunt egali în 

faţa 

 la prezentul 

pact 
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legii cu cei 

din 

căsătorie. 

Art. 25 alin. (2) 

din Declaraţia 

Universală a 

Drepturilor 

Omului (2) 

Mama şi copilul 

au dreptul la 

ajutor şi ocrotire 

deosebite. Toţi 

copiii, fie că 

sunt născuţi în 

cadrul unei 

căsătorii sau în 

afara acesteia, 

se bucură de 

aceeaşi 

protecţie 

socială. 

vor lua 

măsurile 

potriv ite 

pentru a 

asigura 

egalitatea în 

drepturi şi 

răspunderi a 

soţilor în 

privinţa 

căsătoriei, în 

timpul 

căsătoriei şi 

atunci când 

ea se desface. 

În cazul 

desfacerii, se 

vor lua 

măsuri 

pentru a 

asigura 

copiilor 

ocrotirea 

necesară. 

Art. 24. 

(1) Orice 

copil, fără 

nicio 

discriminare 

Art. 10 alin. 

(1) pct. 3 teza 

1 Măsuri 

speciale de 

ocrotire şi de 

asistenţă 

trebuie luate 

în favoarea 

tuturor 

copiilor şi 

adolescenţilor

, fără nicio 

discriminare 

din motive de 

filiaţiune sau 

din alte 

motive. 
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  întemeiată pe 

rasă, culoare, 

sex. limbă 

religie, 

origine 

naţională sau 

socială, avere 

sau naştere, 

are dreptul 

din partea 

familiei sale. 

a societăţii şi 

a statului la 

măsurile de 

ocrotire pe 

care le cere 

condiţia de 

minor. 

    

Art. 50: 

Protecţia 

persoanelor 

cu handicap 

Persoanele cu 

handicap se 

bucură de 

protecţie 

specială. 

Statul asigură 

realizarea 

unei politici 

naţionale 
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de egalitate a 

şanselor, de 

prevenire şi de 

tratament ale 

handicapului, 

în vederea 

participării 

efective a 

persoanelor cu 

handicap în 

viaţa 

comunităţii, 

respectând 

drepturile şi 

îndatoririle ce 

revin părinţilor 

şi tutorilor. 

      

Art. 56: 

Contribuţii 

financiar

e 

(1) Cetăţenii 

au obligaţia să 

contribuie, 

prin impozite 

şi prin taxe. la 
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cheltuielile 

publice. 

(2) Sistemul 

legal de 

impuneri 

trebuie să 

usigure 

aşezarea justă 

a sarcinilor 

fiscale. 

 (3) Orice alte 

prestaţii sunt 

interzise, in 

afara celor 

stabilite prin 

lege, în situaţii 

excepţionale. 

      

 

Art. 21 alin. 

(1) 

și (3) 

(1) Orice 

persoană are 

dreptul de a lua 

parte la 

conducerea 

treburilor 

publice ale 

tării sale, fie 

direct, fie prin 

reprezentanţi 

liber aleşi. 
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6 
 (3) Voinţa 

poporului 

trebuie să 

constituie baza 

puterii de stat: 

această voinţă 

trebuie să fie 

exprimată prin 

alegeri 

ne falsificate, 

care să aibă loc 

periodic prin 

sufragiu 

universul, egal 

şi exprimat 

prin vot secret 

sau urmând o 

procedură 

echivalentă 

care sa asigure 

libertatea 

votului. 

     

Art. 62: 

Alegerea 

Camerelor 

(1) Camera 

Deputaţilor fi 

Senatul sunt 

alese 
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prin vot 

universal. 

egal, direct, 

secret şt liber 

exprimat, 

potrivit legii 

electorale. 

(2)Organizaţii

le cetăţenilor 

aparţinând 

minorităţilor 

naţionale, care 

nu întrunesc în 

alegeri 

numărul de 

voturi pentru a 

fi reprezentate 

în Parlament, 

au dreptul la 

câte un loc de 

deputat, în 

condiţiile legii 

electorale. 

Cetăţenii unei 

minorităţi 

naţionale pot 

fi reprezentaţi 

numai de o 

singură 

organizaţie. 

(3)Numărul 
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deputaţilor şi 

al senatorilor 

se stabileşte 

prin legea 

electorală, în 

raport cu 

populaţia ţării. 

      

Art. 81: 

Alegerea 

preşedintelui 

Preşedintele 

României este 

ales prin vot 

universal, 

egal, direct, 

secret şi liber 

exprimat. 

(2) Este 

declarat ales 

candidatul 

care a 

întrunit, in 

prunul tui
-
 de 

scrutin, 

majoritatea de 

voturi ale 

alegătorilor 

înscrişi în 

listele 

electorale. 
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(3) În cazul în 

care niciunul 

dintre 

candidaţi nu a 

întrunit 

această 

majoritate, se 

organizează al 

doilea tur de 

scrutin, intre 

primii doi 

candidaţi 

stabiliţi în 

ordinea 

numărului de 

voturi 

obţinute în 

primul tur. 

Este declarat 

ales 

candidatul 

care a obţinut 

cel mai mare 

număr de 

voturi. 

(4) Nicio 

persoană nu 

poate îndeplini 

funcţia de 

preşedinte al 

României decât 

pentru cel mult 

două mandate. 
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Acestea pot 

fi şi 

succesive. 

      

  
Art. 25 alin. 

(1) lit. b) 

Oricare 

cetăţean are 

dreptul şi 

posibilitatea, 

fără niciuna 

dintre 

discriminăril

e la care se 

referă art. 2 

şi fără 

restricţii 

nerezonabile: 

b) de a alege 

şi de a fi ales. 

în cadrul 

unor alegeri 

periodice, 

oneste, cu 
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  sufragiu 

universal şi 

egal şi cu 

scrutin 

secret, 

asigurând 

exprimarea 

liberă a 

voinţei 

alegatorilor. 

    

Art. 124: 

înfăptuirea 

justiţiei 

(1) Justiţia se 

înfăptuieşte 

în numele 

legii. 

(2) Justiţia 

este unică, 

imparţială şi 

egală pentru 

toţi. 

(3) Judecătorii 

sunt 

independenţi şi 

se supun numai 

legii. 
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Art. 148: 

Integrarea în 

Lnumea 

Europeană 

(1) Aderarea 

României la 

tratatele 

constitutive 

ale Uniunii 

Europene, în 

scopul 

transferării 

unor atribuţii 

către 

instituţiile 

comunitare, 

precum şi al 

exercitării în 

comun cu 

celelalte state 

membre a 

competenţelor 

prevăzute în 

aceste tratate, 

se face prin 

lege adoptată 

în şedinţa 

comună a 
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Camerei 

Deputaţilor 

şi Senatului, 

cu o 

majoritate de 

două treimi 

din numărul 

deputaţilor şi 

senatorilor. 

(2) Ca Urmare 

a aderării, 

prevederile 

tratatelor 

constitutive 

ale Uniunii 

Europene, 

precum şi 

celelalte 

reglementări 

comunitare cu 

caracter 

obligatoriu, au 

prioritate faţă 

de dispoziţiile 

contrare din 

legile interne, 

cu respectarea 

prevederilor 

actului de 

aderare. (3) 

Prevederile 
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alineatelor 

(1) și (2) se 

aplică, în 

mod 

corespunzăt

or, şi pentru 

aderarea la 

actele de 

revizuire a 

tratatelor 

constitutive 

ale Uniunii 

Europene. 

(4)Parlamentul

, preşedintele 

României. 

Guvernul şi 

autoritatea 

judecătorească 

garantează 

aducerea la 

îndeplinire a 

obligaţiilor 

rezultate din 

actul aderării şi 

din prevederile 

alineatului (2). 

(5)Guvernul 

transmite celor 

două Camere 

ale 
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Parlamentului 

proiectele 

actelor cu 

caracter 

obligatoriu 

înainte ca 

acestea să fie 

supuse 

aprobării 

instituţiilor 

Uniunii 

Europene. 
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ANEXA NR. 5 

EGALITATEA ŞI NEDISCRIMINAREA ÎN 

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ŞI ÎN ALTE 

STANDARDE REGIONALE DIN MATERIA 

DREPTURILOR OMULUI - STUDIU 

COMPARATIV 

Constituţia 

României 

Convenţia americană 

privind drepturile omului 

Carta africană a 

drepturilor omului şi 

popoarelor 

0 1 2 

 Art. 23. Drepturile politice. 

1. Toţi cetăţenii trebuie să 

se bucure de drepturile şi 

libertăţile enumerate mai 

jos: 

a) să participe la con-

ducerea problemelor 

publice, direct sau prin 

intermediul unor 

reprezentanţi liber aleşi; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în 

cadrul unor consultări 

periodice autentice, ţinute 

prin vot universal şi egal, şi 

prin scrutin secret care să 

garanteze libera exprimare 

a voinţei alegătorilor, şi 

c) să acceadă în condiţii 

generale de egalitate. la 

funcţiile publice din ţara 

lor. 

2. Legea poate regle- 

Preambul Cartă 

Conştienţi de îndatorirea lor 

de a elibera total Africa, ale 

cărei popoare continuă să 

lupte pentru independenţa 

veritabilă şi demnitatea lor 

angajându-se să elimine 

acolonialismul, neocolonia- 

lismul, apartheidul, sio-

nismul, bazele militare 

străine de agresiune şi toate 

formele de discriminare, 

în special cele care sunt 

bazate pe rasă, etnie, 

culoare, sex, limbă, religie 

sau opinie politică: 
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 menta exercitarea drepturilor 

şi posibilităţilor menţionate la 

alineatul precedent, şi aceasta 

numai pentru motive de 

vârstă, cetăţenie, reşedinţă, 

limbă, capacitate de a citi şi de 

a scrie, capacitate civilă sau 

mentală, sau în cazul unei 

condamnări a criminalului 

pronunţată de un tribunal 

competent. 

 

Art. 4 

Unitatea poporului şi 

egalitatea între 

cetăţeni 

(1) Statul are ca 

fundament unitatea 

poporului român şi 

solidaritatea cetăţenilor 

săi. (2) Româniit este 

pat rin comunii şi 

indivizibilă ti tuturor 

cetăţenilor săi. Jară 

deosebire de rusă de 

naţionalitate. de origine 

etnică, de limbă de 

religie, de sex. de opinie 

de apartenenţă politică, 

de avere sau de origine 

socială. 

Art. 1. Obligaţia de a 

respecta drepturile 

1. statele părţi se angajează să 

respecte drepturile şi libertăţile 

recunoscute în prezenta 

Convenţie şi să garanteze 

oricărei persoane care ţine de 

competenţa lor liberă şi 

deplina lor exercitare, fără 

nicio deosebire bazată pe 

rasă, culoare, sex, limbă, 

religie, opinii politice sau 

altele, origine naţională sau 

socială, situaţie economică, 

naştere sau orice altă 

condiţie socială. 

2. În sensul prezentei 

Convenţii, orice fiinţă umană 

este o persoană. 

Art. 2. 

Orice persoană are dreptul 

de folosinţă a drepturilor şi 

libertăţilor recunoscute şi 

garantate în prezenta 

Cartă fără nicio deosebire, 

în special de rasă, etnie, 

culoare, sex, limbă, religie, 

opinie politică sau orice 

altă opinie, de origine 

naţională sau socială, de 

avere, de naştere sau de 

orice altă situaţie. 

Art.16 Egalitatea în 

drepturi 

(1) Cetăţenii sunt egali 

în faţa legii şi a 

autorităţilor 

Art. 24. Egalitatea în faţa 

legii. 

Toate persoanele sunt egale 

în faţa legii. În 

Art. 3. 

1.Toate persoanele 

beneficiază de o egalitate 

totală în faţa legii. 
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publice, fără privilegii și fără 

discriminări. 

(2)  Nimeni nu este mai presus 

de lege. 

(3)  Funcţiile și demnităţile 

publice, civile sau militare, pot 

fi ocupate, în condiţiile legii, 

de persoanele care au cetăţenia 

română şi domiciliul în ţară. 

Statul român garantează 

egalitatea de şanse între femei 

şi bărbaţi pentru ocuparea 

acestor funcţii şi demnităţi. 

(4) În condiţiile aderării 

României la Uniunea Euro- 

peană, cetăţenii Uniunii care 

îndeplinesc cerinţele legii 

organice au dreptul de a alege 

şi de a fi aleşi în autorităţile 

administraţiei publice locale. 

consecinţă, toate au 

dreptul la o protecţie 

egală a legii, fără 

niciun fel de discri-

minare. 

2. Toate persoanele au 

dreptul la o protecţie egală 

a legii. 

Art. 13: 

1. Toţi cetăţenii au dreptul de 

a participa liber la 

conducerea problemelor 

publice din ţara lor, fie direct, 

fie prin intermediul unor 

reprezentanţi liber aleşi, 

aceasta conform regulilor 

prevăzute de lege. 

2. Toţi cetăţenii au dreptul 

de acces egal la funcţiile 

publice din ţara lor. 

3. Orice persoană are 

dreptul de acces la bunurile 

şi serviciile publice în 

strictă egalitate a tuturor 

persoanelor în faţa legii. 

Art. 20 

Tratatele internaţionale 

privind drepturile omului 

(1) Dispoziţiile constituţionale 

privind drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor vor li interpretate şi 

aplicate în concordanţă cu 

Declaraţia Universală a 

Drepturilor  Omului, cu pactele 

şi cu celelalte tratate la care 

România este parte. 

(2)  Dacă există neconcordanţe 

între pactele şi tratatele 

privitoare la drepturile 

fundamentale ale 
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omului, la care România este 

parte, şi legile interne, au 

prioritate reglementările 

internaţionale, cu excepţia 

cazului în care Constituţia sau 

legile interne conţin dispoziţii 

mai favorabile. 

  

Art. 21 

Accesul liber la justiţie 

(1)  Orice persoană se poate 

adresa justiţiei pentru apărarea 

drepturilor, a libertăţilor şi a 

intereselor sale legitime. 

(2)  Nicio lege nu poate în- 

grădi exercitarea acestui drept. 

(3)  Părţile au dreptul la un 

proces echitabil şi la solu-

ţionarea cauzelor într-un ter-

men rezonabil. 

(4) Jurisdicţiile speciale 

administrative sunt facultative 

şi gratuite. 

  

Art. 30 Libertatea de 

exprimare 

(1)  Libertatea de exprimare a 

gândurilor, a opiniilor sau a 

credinţelor şi libertatea 

creaţiilor de orice fel, prin viu 

grai, prin scris, prin imagini, 

prin sunete sau prin alte 

mijloace de comunicare în 

public, sunt inviolabile. 

(2)  Cenzura de orice fel este 

interzisă. 

(3)  Libertatea presei implică şi 

libertatea de a înfiinţa 
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publicaţii. 

(4)  Nicio publicaţie nu poate fi 

suprimată. 

(5)  Legea poate impune 

mijloacelor de comunicare în 

masă obligaţia de a face publică 

sursa finanţării. 

(6)  Libertatea de exprimare nu 

poate prejudicia demnitatea, 

onoarea, viaţa particulară a 

persoanei şi nici dreptul la propria 

imagine. 

(7)  Sunt interzise de lege 

defăimarea ţării şi a naţiunii, 

îndemnul la război de agresiune, 

la ură naţională, rasială, de clasă 

sau religioasă, incitarea la 

discriminare, la separatism 

teritorial sau la violenţă publică, 

precum şi manifestările obscene, 

contrare bunelor moravuri. 

(8) Răspunderea civilă pentru 

informaţia sau pentru creaţia 

adusă la cunoştinţă publică revine 

editorului sau realizatorului, 

autorului, organizatorului 

manifestării artistice, 

proprietarului mijlocului de 

multiplicare, al postului de radio 

sau de televiziune, în condiţiile 

legii. Delictele de presă se 

stabilesc prin lege. 

  

Art. 41 

Munca şi protecţia socială a 

muncii 

(1) Dreptul la muncă nu poate fi 

îngrădit. Alegerea profesiei, a 

meseriei sau a 

 

Art. 15 

Orice persoană are dreptul 

de a munci în condiţii 

echitabile şi satisfăcătoare 

şi să primească un salariu 
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ocupaţiei, precum şi a locului de 

muncă este liberă. 

(2)  Salariaţii au dreptul la măsuri 

de protecţie socială. Acestea 

privesc securitatea şi sănătatea 

salariaţilor, regimul de muncă al 

femeilor şi al tinerilor, instituirea 

unui salariu minim brut pe ţară, 

repausul săptămânal, concediul de 

odihnă plătit prestarea muncii în 

condiţii deosebite sau speciale, 

formarea profesională, precum şi 

alte situaţii specifice, stabilite prin 

lege. 

(3)  Durata normală a zilei de 

lucru este, în medie, de cel mult 8 

ore. 

(4)  La muncă egală, femeile au 

salariu egal cu bărbaţii. 

(5)  Dreptul la negocieri colective 

în materie de muncă şi caracterul 

obligatoriu al convenţiilor 

colective sunt garantate. 

 egal pentru o muncă 

egală. 

Art. 44 

Dreptul de proprietate privată 

(1) Dreptul de proprietate, 

precum şi creanţele asupra 

statului, sunt garantate. 

Conţinutul şi limitele acestor 

drepturi sunt stabilite de lege. 

(2) Proprietatea privată este 

garantată şi ocrotită în mod egal 

de lege, indiferent de titular. 

Cetăţenii străini şi apatrizii pot 

dobândi dreptul de proprietate 

privată asupra 
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terenurilor numai în condiţiile 

rezultate din aderarea României la 

Uniunea Europeană şi din alte tratate 

internaţionale la care România este 

parte, pe bază de reciprocitate, în 

condiţiile prevăzute prin lege 

organică, precum şi prin moştenire 

legală. 

(3) Nimeni nu poate fi expropriat 

decât pentru o cauză de utilitate 

publică, stabilită potrivit legii, cu 

dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

(4) Sunt interzise naţionalizarea 

sau orice alte masuri de trecere 

silită în proprietate publică a unor 

bunuri pe baza apartenenţei sociale, 

etnice, religioase, politice sau de 

altă natură discriminatorie a 

titularilor. 

(5) Pentru lucrări de interes general, 

autoritatea publică poate folosi 

subsolul oricărei proprietăţi 

imobiliare, cu obligaţia de a 

despăgubi proprietarul pentru 

daunele aduse solului, plantaţiilor 

sau construcţiilor, precum şi pentru 

alte daune imputabile autorităţii, 

(6) Despăgubirile prevăzute în 

alineatele (3) şi (5) se stabilesc de 

comun acord cu proprietarul sau, în 

caz de divergenţă, prin justiţie. 

(7) Dreptul de proprietate 

obligă la respectarea sarcinilor 

privind protecţia mediului şi 

asigurarea bunei 
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vecinătăţi, precum şi la respectarea 

celorlalte sarcini care, potrivit legii 

sau obiceiului, revin proprietarului. 

(8) Averea dobândită licit nu poate fi 

confiscată. Caracterul licit al 

dobândirii se prezumă. 

(9)  Bunurile destinate, folosite sau 

rezultate din infracţiuni ori 

contravenţii pot fi confiscate numai în 

condiţiile legii. 

   

Art. 48 Familia 

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria 

liber consimţită între soţi, pe 

egalitatea acestora şi pe dreptul şi 

îndatorirea părinţilor de a asigura 

creşterea, educaţia şi instruirea 

copiilor. 

(2) Condiţiile de încheiere, de 

desfacere şi de nulitate a căsătoriei se 

stabilesc prin lege. Căsătoria 

religioasă poate lî celebrată numai 

după căsătoria civ ilă. 

(3)  Copiii din afara căsătoriei sunt 

egali în faţa legii cu cei din căsătorie. 

 Art. 18 

1. familia este elementul 

natural şi baza societăţii, l a 

trebuie să fie protejată de 

stat. care trebuie să vegheze 

la sănătatea sa fizică şi 

morală. 

2. Stalul are obligaţia să 

asiste familia în misiunea sa 

de păstrătoare a moralei şi a 

valorilor tradiţionale 

recunoscute de comunitate. 

3. Statul are îndatorirea să 

vegheze la eliminarea 

oricărei discriminări 

împotriva femeii şi să 

asigure protecţia 

drepturilor femeii şi a 

copilului aşa cum sunt 

stabilite în declaraţiile şi 

convenţiile internaţionale. 

 

Art. 50 Protecţia persoanelor cu 

handicap 
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Persoanele cu handicap se bucură de 

proiecţie specială. Statul asigură 

realizarea unei politici naţionale de 

egalitate a şanselor, de prevenire şi de 

tratament ale handicapului, în vederea 

participării efective a persoanelor cu 

handicap în viaţa comunităţii, respec-

tând drepturile şi îndatoririle ce revin 

părinţilor şi tutorilor. 

  

Art. 56 Contribuţii financiare 

(1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, 

prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile 

publice. 

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie 

să asigure aşezarea justă a sarcinilor 

fiscale. 

(3) Orice alte prestaţii sunt interzise, în 

afara celor stabilite prin lege,în situaţii 

excepţionale. 

  

Art. 62 Alegerea Camerelor 

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul 

sunt alese prin vot universal, egal, 

direct, secret şi liber exprimat, potrivit 

legii electorale. 

(2)  Organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, care nu 

întrunesc în alegeri numărul de voturi 

pentru a fi reprezentate în Parlament, au 

dreptul la câte 
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un loc de deputat, în condiţiile legii 

electorale. Cetăţenii unei minorităţi 

naţionale pot fi reprezentaţi numai de o 

singură organizaţie.  

(3) Numărul deputaţilor şi al senatorilor 

se stabileşte prin legea electorală, în 

raport cu populaţia ţării. 

  

Art. 81 Alegerea preşedintelui 

(1) Preşedintele României este ales 

prin vot universal, egal, direct, secret şi 

liber exprimat. 

(2) Este declarat ales, candidatul care a 

întrunit, în primul tur de scrutin, majo-

ritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi 

în listele electorale. 

(3) În cazul în care niciunul dintre 

candidaţi nu a întrunit această 

majoritate, se organizează al doilea tur 

de scrutin între primii doi candidaţi 

stabiliţi în ordinea numărului de voturi 

obţinute în primul tur. Este declarat ales 

candidatul care a obţinut cel mai mare 

număr de voturi. 

(4) Nicio persoană nu poate îndeplini 

funcţia de preşedinte al României decât 

pentru cel mult două mandate. Acestea 

pot fi şi succesive. 
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Art. 124 înfăptuire;) justiţiei 

(1) Justiţia se înfăptuieşte în 

numele legii. 

(2) Justiţiii este unică, imparţială 

şi egală pentru toţi. 

(3) Judecătorii sunt independenţi 

şi se supun numai legii. 

  

Art. 148 Integrarea în 

Uniunea Europeană  

(1) Aderarea României la tratatele 

constitutive ale Uniunii Europene, 

în scopul transferării unor atribuţii 

către instituţiile comunitare, 

precum şi al exercitării în comun cu 

celelalte state membre a 

competenţelor prevăzute în aceste 

tratate, se face prin lege adoptată în 

şedinţa comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, cu o 

majoritate de două treimi din 

numărul deputaţilor şi senatorilor. 

(2) Ca urmare a aderării, 

prevederile tratatelor constitutive 

ale Ununii Europene, precum şi 

celelalte reglementări comunitare 

cu caracter obligatoriu, au prioritate 

faţă de dispoziţiile contrare din 

legile interne, cu respectarea 

prevederilor actului de aderare. 

(3) Prevederile alineatelor (1) şi 

(2) se aplică, în mod corespunzător, 

şi pentru aderarea la actele de re-

vizuire a tratatelor consti- 
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tutive ale Uniunii Europene. 

(4) Parlamentul, preşedintele 

României, Guvernul şi autoritatea 

judecătorească garantează aducerea 

la îndeplinire a obligaţiilor 

rezultate din actul aderării şi din 

prevederile alineatului (2). 

(5) Guvernul transmite celor două 

Camere ale Parlamentului 

proiectele actelor cu caracter 

obligatoriu înainte ca acestea să fie 

supuse aprobării instituţiilor 

Uniunii Europene. 

  

 



 

 

ANEXA NR. 6 

EGALITATEA ÎN DECIZII ALE CURŢII 

CONSTITUŢIONALE DE CONSTATARE A 

NECONSTITUŢIONALITĂŢII ÎN PERIOADA 

1992-2007 

(Aspecte selective) 

I. EGALITATEA ÎN FAŢA LEGII ŞI A AUTORITĂŢILOR PUBLICE 

1. Soluţionarea obiecţiilor de neconstituţionalitate a legilor, ridicate înainte de 

promulgarea acestora 

1.1. Decizia nr. 4/1992 din 3 iulie 1992 cu privire la constituţionalitatea art. 27 şi art. 

34 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere: 

(10) De aceea, constituţionalitatea unei dispoziţii dintr-o lege trebuie apreciată nu numai 

prin prisma faptului că limitează expres exerciţiul unor drepturi, ci şi a faptului dacă limitările 

se încadrează, sub aspectul cauzelor lor, în termenii art. 49 din Constituţie. 

Aşa văzute lucrurile, este firesc că revine legii stabilirea restrângerilor exerciţiului 

dreptului la grevă, pentru că legiuitorul are dreptul constituţional de a realiza concilierea 

necesară între apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor şi apărarea 

interesului general căruia greva i-ar putea dăuna. Aceste restrângeri însă nu pot fi altele decât 

cele ce rezulta din art. 49 coroborat cu art. 49 din Constituţie. 

Or, din aceste articole rezultă clar ca limitările pot fi întemeiate pe interese de serviciu, 

stări, drepturi şi nu pe motive teritoriale. De altfel, Legea nr. 15 din 11 februarie 1991 pentru 

soluţionarea conflictelor colective de muncă este clară şi îndestulătoare în ceea ce priveşte 

restrângerea exerciţiului dreptului la grevă, ea valorificând regulile juridice din pactele 

internaţionale privind drepturile omului. 

Art. 34 din Legea privind regimul zonelor libere introduce o limitare nouă a dreptului la 

grevă, care se fondează pe un criteriu teritorial (regional). 
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criteriu ce vine în evidentă contradicţie cu art. 49 din Constituţie şi chiar cu Legea nr. 15/1991. 

Această restrângere vine în contradicţie şi cu art. 16 din Constituţie, care garantează 

egalitatea cetăţenilor în faţa legii, deoarece condiţionează aceasta egalitate de porţiunea de 

teritoriu pe care un cetăţean s-ar afla. Mai mult, art. 34 este în contradicţie cu art. 2 din aceeaşi 

lege, care stabileşte că „zonele libere fac parte integrantă din teritoriul Statului român şi 

acestora li se aplică legislaţia naţională". 

1.2. Decizia nr. 6/1993 din 25 februarie 1993 cu privire la constituţionalitatea Legii 

de modificare a Legii nr. 58/1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute în Legea nr. 

53/1991. Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile 

comerciale şi regiile autonome: 

(8) Aprecierea constituţionalităţii art. 1 din lege, care introduce o majorare de impozit de 

30% pentru veniturile obţinute din cumul pentru categoriile de persoane stabilite prin legile nr. 

40,52 şi 53 din anul 1991, se poate realiza prin confruntarea prevederilor sale cu dispoziţiile 

cuprinse în art. 16 alin. (1), precum şi în art. 53, (îndeosebi alin. 2) din Constituţie. Art. 16 alin. 

(1) stabileşte că „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 

discriminări". 

(9)  În structura normativă a Constituţiei, criteriile nediscriminării sunt nominalizate prin 

art. 4 alin. (2). acestea fiind rasa. naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, 

apartenenţa politică, averea, originea socială. 

Dar, şi acest lucru este deosebit de important, dispoziţiile constituţionale trebuie corelate 

şi interpretate în raport cu dispoziţiile cuprinse în instrumentele juridice internaţionale în 

domeniul drepturilor omului, numai astfel putându-se stabili egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor sensurile şi dimensiunile sale juridice. Aceasta rezulta expres chiar din Constituţie, 

care prin art. 20 alin. (1) stabileşte că „dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte". 

Astfel, devin aplicabile, în speţă, dispoziţiile cuprinse în art. 26 din Pactul internaţional 

privitor la drepturile civile şi politice, intrat în vigoare la 23 martie 1976, potrivit căruia „toate 

persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul, fără discriminare, la o egală protecţie a legii. În 

această privinţă, legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor 

persoanelor o protecţie 
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 egală şi eficace împotriva oricărei discriminări, îndeosebi de rasă, culoare, sex, limbă, 

religie, opinie politică şi orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau 

întemeiată pe orice altă împrejurare 

1.3. Decizia nr. 47/1994 din 17 mai 1994 cu privire la constituţionalitatea unor 

prevederi din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război: 

(6)  În legătură însă cu definirea statutului juridic de veteran de război al celor care s-au 

înrolat voluntar în armate străine este o necorelare între prevederile art. 2 lit. a) din lege, care se 

referă numai la cei care au luptat împotriva armatei române, cu prevederile art. 7 lit. b) teza 1 

din lege, care se referă la cei care au luptat împotriva ţării, ceea ce este susceptibil de a fi 

interpretat într-un sens mai larg, nu numai ca o luptă directă împotriva armatei române, şi cu 

prevederile art. 2 lit. c) din lege care, întrucât nu mai instituie nicio condiţie, este în totală 

contradicţie cu art. 7 lit. b) teza 1 din lege, ce se referă, aşa cum s-a arătat, la România, dar şi la 

Naţiunile Unite. 

Această necorelare poate conduce la interpretări arbitrare cu privire la acordarea 

calităţii de veteran de război, ceea ce este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie 

privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii, în acelaşi timp, cu referire la art. 2 lit. c). această 

necorelare are şi semnificaţia unui privilegiu interzis de prevederile aceluiaşi text 

constituţional, întrucât in perioada avută in vedere armata germană lupta împotriva Naţiunilor 

Unite. 

(7)  Întrucât prevederile ce au făcut obiectul sesizării de la art. 2 lit. a) nu pot fi disociate 

de prevederile lit. c) a aceluiaşi articol şi de cele ale art. 7 lit. b) teza 1 din lege. Curtea a 

considerat, în temeiul art. 20 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, că toate aceste texte sunt 

neconstituţionale, urmând a fi corelate în cadrul procedurii de reexaminare pentru a se asigura 

egalitatea de tratament faţă de toţi cei care s-au înrolat voluntar în armate străine. 

1.4. Decizia nr. 44/1995 din 2 mai 1995 cu privire la constituţionalitatea art. 16 lit. b) 

şi g) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale:  

 

(1)  În principiu, absolvenţii unui profil de învăţământ superior nu pot fi puşi în situaţii diferite. 

Între esenţa specializării, dată de aceea a profilului, şi regimul legal al exercitării profesiei trebuie să 

fie o corespondenţă firească. 

Existenţa în cadrul Facultăţii de Drept a mai multor specializări, de la începutul studiilor 

universitare, cum a fost în trecut, sau numai în anii III şi IV, cum este în prezent, aşa cum rezultă din 

opinia Facultăţii de Ştiinţe 
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Juridice din Sibiu, nu reprezintă argumente cure să justifice un tratament diferenţiat pentru 

absolvenţii fiecărei specializări, ca şi cum ar fi absolvenţi cu profiluri diferite. În fond, 

specializarea este, indiferent de natura sa, în ştiinţe juridice, care se conturează ca o pregătire 

universitară de profil pentru viitorii jurişti, deosebindu-se de pregătirea în ştiinţe economice, în 

ştiinţe tehnice, în ştiinţe medicale etc. 

(3)  Primii 2 ani de studii, la ora actuală, sunt identici, specializarea apare numai în anii 

III şi IV, ani în care. de asemenea, există un număr de materii care sunt identice, atât ca 

număr de ore, cât şi ca denumire: Drept civil, Dreptul mediului înconjurător, Drept comercial, 

Drept de proprietate intelectuală, pentru anul III, respectiv. Drept internaţional privat, Dreptul 

muncii şi protecţiei sociale. Dreptul transporturilor, Protecţia juridică a drepturilor omului, 

pentru anul IV. 

(4)  Deosebit de relevant pentru cauza de faţă este faptul că disciplina facultativă 

„Activitate notarială” este cuprinsă în programa pentru anul IV, numai la specializarea „Drept 

economic şi administrativ”. În aceste condiţii, interdicţia instituită de textul în discuţie este nu 

numai discriminatorie, ci şi lipsită de un suport faptic şi legal adecvat. 

(5)  Este evident că legea nu poate fi în consonanţă cu substanţa formaţiunii profesionale a 

absolvenţilor Facultăţii de Drept, dacă nu dă dreptul, deopotrivă, absolvenţilor ambelor 

specializări de a ocupa funcţia de notar, părând chiar mai îndreptăţiţi pentru această funcţie dacă 

se are în vedere disciplina facultativă menţionată absolvenţii specializării „Drept economic şi 

administrativ”. 

(8)  Prin urmare, prevederile art. 16 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii 

notariale, atacate, intră în consonanţă cu principiile art. 1 alin. (3). art. 16 alin. (1) şi art. 38 

din Constituţie, numai dacă se înţelege că ele vizează profilul „Ştiinţe juridice” şi nu numai o 

specializare din cadrul acestuia. 

1.5. Decizia nr. 62/1995 din 13 iunie 1995 cu privire la constituţionalitatea Legii nr. 

55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare: 

(28) În legătură cu ultima critică adusă, privind investitorii care au cumpărat certificate de 

proprietate, într-adevăr măsura legislativă adoptată nu este în favoarea lor, deoarece, deşi pot 

valorifica toate certificatele pe care le deţin, valoarea acestora este fixă, de 25.000 lei. 

Aşa cum se arată în una dintre sesizări, „valoarea la care au fost negociate certificatele a 

fost derizorie". Indiferent din ce motive s-a ajuns la o asemenea situaţie, nu poate fi 

considerată neconstituţională o măsura având  

 

 

 



 

 

ca scap reimtituirea egalităţii de şanse a cetăţenilor în privatizarea, ca titlu gratuit, a 30% din 

capitalul societăţilor comerciale supuse privatizării, drept cuvenit potrivit Legii nr. 15/1990 

şi Legii nr. 58/1991. Privatizarea, în măsura în care este concepută ca un proces democratic, 

nu poate fi numai în favoarea celor care au acumulat certificate de proprietate, mai ales că 

pe baza lor transferul este gratuit, iar concepţia iniţială a legii a fost aceea de a se asigura 

acest transfer tuturor cetăţenilor îndreptăţiţi. 

De aceea, soluţia adoptată se justifică, pe plan constituţional, atât în considerarea art. 16 

din Constituţie, potrivit căruia cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără privilegii şi fără 

discriminări, cât şi a art. 1 alin. (3), potrivit căruia România este un stat de drept, democratic şi 

social. 

(30) Aceste măsuri sunt restrictive, dar nu neconstituţionale. Cuponul nominativ de 

privatizare reprezintă o ofertă publică, astfel încât cel care îl acceptă, implicit achiesează la 

condiţiile pentru folosirea lui. De aceea, în cazul de faţă, nu se poate susţine că ar exista o 

restrângere a unui drept, prin ipoteza acesta dobândindu-se numai după ridicarea cuponului. 

Critica formulată are în vedere regimul de circulaţie a certificatelor de proprietate potrivit 

Legii nr. 58/1991. Or, din acest punct de vedere, problema legată de regimul cupoanelor ţine 

strict de politica legislativă. Condiţiile restrictive de folosire se justifică tocmai prin 

necesitatea evitării fenomenelor produse de circulaţia certificatelor de proprietate şi 

reprezintă măsuri de protecţie în vederea asigurării egalităţii de şanse a cetăţenilor în 

procesul privatizării. 

1.6. Decizia nr. 124/1995 din 5 decembrie 1995 cu privire la constituţionalitatea 

Legii nr. 122/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, 

referitor la art. 6 lit. g) din ordonanţă:  

(2)  Cât priveşte fondul, obiecţia de neconstituţionalitate vizând teza I a art. 6 lit. g) din 

ordonanţă, potrivit căreia beneficiază de scutirea de impozite invalizii de gradul I sau II şi persoanele 

handicapate încadrabile în aceste grade de invaliditate, doar dacă starea lor îi împiedică în 

exercitarea profesiei sau a funcţiei, este nefondată. 

În cazul în care aceste persoane prestează, ca şi oricare alt salariat, o activitate pentru care 

invaliditatea lor nu constituie un impediment, reducerea de impozit ar avea exclusiv semnificaţia 

unui avantaj contrar prevederilor art. 16 din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii sunt egali în fata 

legii, fără privilegii şi fără discriminări. 
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1.7. Decizia nr. 35/1996 din 2 aprilie 1996 privind constituţionalitatea unor 

prevederi ale Legii partidelor politice nr. 27/1996: 

(23) Principiul egalităţii cetăţenilor, prevăzut de art. 16 din Constituţie, se aplică şi 

persoanelor juridice, în măsura în care prin intermediul acestora cetăţenii îşi exercită un 

drept constituţional, cum este asocierea în partide politice. 

Potrivit art. 4 alin. (2) din Constituţie, este interzisă orice discriminare în funcţie de 

apartenenţa politică. Or, dacă noua reglementare nu s-ar aplica şi partidelor existente, s-ar 

crea inevitabil o asemenea discriminare, ca urmare a privilegiului de care ar beneficia unele 

dintre aceste partide, ce nu ar întruni condiţia de reprezentativitate prevăzută de noua lege. 

În conformitate cu principiul constituţional al art. 51, respectarea supremaţiei Constituţiei 

este obligatorie. Acest principiu impune ca noua reglementare a partidelor politice, adoptată în 

temeiul an. 72 alin. (3) lit. b) din Constituţie, cu respectarea art. 30 şi a celorlalte prevederi 

constituţionale referitoare la partidele politice, să fie obligatorie şi pentru partidele existente, a 

căror înfiinţare s-a făcut potrivit unei legi preconstituţionale - Decretul-lege nr. 8/1989 care, 

evident, nu putea reflecta cerinţele democraţiei constituţionale actuale. 

2. Soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor 

Guvernului ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti 

2.1. Decizia nr. 35/1993 din I iulie 1993 pri\ itnl admiterea excepţiei de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor:  

(4) Rezultă că, pentru contravenţiile săvârşite de persoanele fizice, legea stabileşte un 

control judecătoresc cu privire la respectarea condiţiilor legale de aplicare a sancţiunii, pe când 

pentru contravenţiile săvârşite dc persoanele juridice există doar calea unei jurisdicţii 

administrative. 

Sunt astfel încălcate prevederile art. 16 din Constituţie potrivit căruia cetăţenii sunt egali 

în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, ceea ce implică un 

regim egal între cetăţenii români organizaţi în persoane juridice şi aceiaşi cetăţeni dacă se 

prezintă, proprio nomine, ca subiecte de drept.



 

 

2.2. Decizia nr. 60/1993 din 14 octombrie 1993 privind soluţionarea excepţiei de 

neconstituţionalitate a prevederilor ari. 60 lit. c) alin. 2 şi a altor dispoziţii cuprinse în 

Statului disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, aprobat prin Decretul 

nr. 360/1976: 

(23) Faţă de art. 16 alin. (1) din Constituţie, care consacră egalitatea cetăţenilor în faţa 

legilor şi a autorităţilor publice, art. 60 lit. c) din Decretul nr. 360/1976 nu introduce o 

discriminare. 

Este în afara oricărei îndoieli că regulile de disciplină pot diferi în funcţie de domeniul 

de activitate sau de categorii de demnităţi sau funcţii publice. O asemenea diferenţiere sau 

nuanţare este constituţională. Extinderea acestor diferenţieri şi nuanţări şi la procedurile 

legale prin care cetăţenii işi revendică drepturile şi solicită protecţia lor nu este contrară 

Constituţiei, mai ales că ele introduc garanţii în plus. 

Ca atare. art. 60 lit. c) şi ultima parte din Decretul nr. 360/1976 urmează a fi considerat că 

nu încalcă dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie, el introducând doar unele garanţii 

juridice suplimentare pentru personalul care concură direct la siguranţa circulaţiei. Aceeaşi 

caracterizare priveşte şi art. 63 şi 64 în măsura în care consacră structura jurisdicţională care 

pune în practică aceste garanţii. 

2.3. Decizia nr. 3/1994 din 6 ianuarie 1994 privind soluţionarea excepţiei de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 58/1992 cu privire la 

corelarea salariilor prevăzute de Legea nr. 53/1991. Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 

52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome:  

(7) Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 58/1992, salariile realizate prin cumul de funcţii, 

precum şi veniturile realizate în afara funcţiei de bază., indiferent de unitatea în care acestea se obţin, 

se impozitează separat, aplicându-se impozitul prevăzut de lege, majorat cu 100%. 

Această impozitare majorată se referă numai la salariaţii care cumulează funcţii din 

instituţiile publice, deoarece textul sus-menţionat nu se aplică salariaţilor agenţilor economici 

sau altor persoane juridice şi nici celor angajaţi la persoane fizice. În acest fel se face o 

discriminare între salariaţii care realizează venituri prin cumul la instituţiile publice şi 

salariaţii care realizează venituri prin cumul la agenţii economici, la alte persoane juridice 

ori la persoane fizice. 
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Această discriminare este contrară egalităţii în drepturi a cetăţenilor prevăzută de art. 

16 alin. (1) din Constituţie şi principiului de aşezare a impozitelor stabilit de art. 53 alin. (2) din 

Constituţie. 

(8)  Potrivit art 16 alin. (1) din Constituţie, „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări". În sensul art. 4 alin. (2) din Constituţie, 

criteriile nediscriminării sunt rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, 

apartenenţa politică, averea, originea socială. 

(9)  Dispoziţiile constituţionale menţionate trebuie corelate şi interpretate în raport cu 

prevederile cuprinse în instrumentele juridice internaţionale în domeniul drepturilor 

omului. Într-adevăr, potrivit art. 20 alin. (1) din Constituţie „Dispoziţiile constituţionale 

privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanta cu 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România 

este parte". 

În acest fel sunt aplicabile dispoziţiile art. 26 din Pactul internaţional privitor la drepturile 

civile şi politice, intrat în vigoare la 23 martie 1976, potrivit cărora: „Toate persoanele sunt 

egale în faţa legii şi au dreptul, fără discriminare, la o egală protecţie a legii. 

În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor 

persoanelor o protecţie egală şi eficace împotriva oricăror discriminări, îndeosebi de rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, opinie politică şi orice altă opinie, origine naţională sau socială, 

avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare". 

(10) Dispoziţii similare sunt cuprinse în art. 2 alin. 2 din Pactul internaţional privitor la 

drepturile economice, sociale şi culturale, intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976. 

(11) În raport cu dispoziţiile legale menţionate, se poate observa că art. 3 alin. {2) din 

Legea nr. 58/1992 stabileşte un spor de impozit de 100% doar pentru o anumită categorie de 

salariaţi cu cumul de funcţii, respectiv cei care realizează venituri prin cumul la instituţiile 

publice, nu şi în alte locuri de muncă, ceea ce înseamnă o încălcare a principiului egalităţii 

cetăţenilor în fata legii şi a autorităţilor publice. 

Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 58/1992 introduce deci o excepţie de la dispoziţiile comune 

în materie de impozite, şi anume cele cuprinse în Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe 

salarii, care în art. 7 alin. 4 stabileşte ca „veniturile sub formă de salarii şi alte venituri salariate, 

provenite din munca prestată în mai multe locuri de muncă, se impune separat, pe fiecare loc de 

muncă, cu cotele şi în condiţiile prevăzute la primul alineat al acestui articol”. 

 

 

 

 



 

 

 

Rezultă că Legea nr. 32/1991 are în vedere veniturile sulariale obţinute și nu vreo 

diferenţiere pe criterii sociale sun categorii de funcţionari. 

3. Deciziile Plenului Curţii Constituţionale pronunţate în baza Regulamentului de 

organizare și funcţionare a Curţii Constituţionale 

3.1. Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1994 din 8 februarie 1994 privind 

liberul acces la justiţie al persoanelor în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 

lor legitime: 

(5) În legătură cu cea de-a treia problemă, privind asigurarea egalităţii cetăţenilor în 

exercitarea drepturilor lor procesuale, inclusiv a căilor de atac. Curtea Constituţională consideră 

că în instituirea regulilor de acces al justiţiabililor la aceste drepturi, legiuitorul este ţinut de 

respectul principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prevăzut de art. 

16 alin. (1) din Constituţie. 

De aceea nu este contrar acestui principiu instituirea unor reguli speciale, inclusiv în 

ceea ce priveşte căile de atac, cât timp ele asigură egalitatea juridică a cetăţenilor în 

utilizarea lor. Principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal 

pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude ci, 

dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. 

În consecinţa, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a 

legiuitorului, ci trebuie sa se justifice raţionai în respectul principiului egalităţii cetăţenilor 

în faţa legii şi a autorităţilor publice. 

În temeiul acestor considerente, prin decizia nr. 60/1993 Curtea Constituţională a apreciat 

că instituirea accesului parţial, doar la prima instanţă, al salariaţilor din sectorul siguranţei 

circulaţiei este neconstituţională, cât timp celorlalţi salariaţi din sectorul transporturi, în litigiile 

lor de muncă, le este asigurat accesul la toate mijloacele procedurale prevăzute de lege.  

Aceasta nu înseamnă însă că, în toate cauzele, accesul liber la justiţie presupune să fie 

asigurat accesul la toate structurile judecătoreşti judecătorii, tribunale, curţi de apel. Curtea 

Supremă de Justiţie şi la toate căile de atac prevăzjite de lege, deoarece competenţa şi 

procedura de judecată sunt stabilite de legiuitor, iar acesta, asigurând posibilitatea de a 

ajunge în faţa instanţelor judecătoreşti în condiţii de egalitate, poate stabili reguli deosebite. 

(9)  Liberul acces la justiţie se realizează numai în respectul egalităţii cetăţenilor în faţa 

legii şi a autorităţilor publice, astfel încât orice excludere care ar avea semnificaţia încălcării 

egalităţii de tratament juridic este neconstituţională.



 

 

ANEXA NR. 7 

DISCRIMINAREA ÎN DECIZII ALE CURŢII 

CONSTITUŢIONALE DE CONSTATARE A 

NECONSTITUŢIONALITĂŢII ÎN PERIOADA 

1992-2007 

(Aspecte selective) 

1. Soluţionarea obiecţiilor de neconstituţionalitatc a legilor, ridicate înainte de 

promulgarea acestora: 

1.1. Decizia nr. 6/1993 cu privire la constituţionalitatea Legii de modificare a Legii 

nr. 58/1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute în Legea nr. 53/1991. Legea nr. 

40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile 

autonome: 

(13) Aşa văzute lucrurile, urmează să se aprecieze că o fiscalitate care se îndepărtează de 

la regulile general admise, cât priveşte baza şi cotele impozabile, categoriile de venituri etc., 

devine o fiscalitate discriminatorie dacă introduce criterii care afectează egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor, fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă 

şi să nu diferenţieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni, în aceasta 

viziune juridică, prevederea legală care introduce un spor de impozit de 30% numai pentru o 

anumită categorie de funcţionari este discriminatorie şi contrară prevederilor art. 16 alin. (1) şi 

art. 53 alin. (2) din Constituţie. 

1.2. Decizie nr. 47/1994 din 17 mai 1994 cu privire la constituţionalitatea unor 

prevederi din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război:  

(2) Curtea Constituţională constată că persoanele la care se referă sesizarea au fost încorporate 

sau mobilizate obligatoriu în armata maghiară, întrucât locuiau pe un teritoriu vremelnic ocupat în 

baza Dictatului de la Viena din 1940, care este nul şi neavenit. În această situaţie, Statul român era, la 

acea dată, în imposibilitate de a dispune înrolarea sau mobilizarea lor, iar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

dacă, în prezent, din această împrejurare istorică s-ar deduce o incapacitate, ar însemna să se 

recunoască, în limitele menţionate, efecte juridice unui act nul şi neavenit. Tocmai de aceea, 

exceptarea persoanelor respective constituie o discriminare, întrucât nimănui nu i se poate 

imputa neîndeplinirea unei obligaţii imposibil de executat, mai ales că prin art. 1 lit. b) din 

Legea nr. 772/1946 s-a considerat că „au satisfăcut obligaţiile militare către Statul român”. 

Între persoanele care sunt considerate, potrivit legii, ca au îndeplinit obligaţiile militare, 

orice excludere este o discriminare. 

(3)  La aceeaşi concluzie conduc şi prevederile art. 3 pct. 3 din Tratatul de pace încheiat de 

România cu puterile aliate şi asociate, potrivit cărora statul nostru se obliga ca legile în vigoare 

să nu stabilească sau să nu implice în conţinutul sau în aplicarea lor vreo deosebire de 

natură discriminatorie între persoanele de cetăţenie română. 

Această obligaţie corespunde principiului constituţional prevăzut de art. 4 alin. (2) 

potrivit căruia România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără 

deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 

apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. 

1.2. Decizie nr. 44/1995 din 2 mai 1995 cu privire la constituţionalitatea art. 16 lit. b) 

şi g) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale: 

(4)  Deosebit de relevant pentru cauza de faţă este faptul că disciplina facultativă 

„Activitate notarială” este cuprinsă, în programa pentru anul IV. numai la specializarea „Drept 

economic şi administrativ”. În aceste condiţii, interdicţia instituită de textul în discuţie este nu 

numai discriminatorie, ci și lipsită de un suport faptic fi legal adecvat. 

1.3. Decizia nr. 45/1995 din 2 mai 1995 cu privire la constituţionalitatea unor 

prevederi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat:  

(2) Aşa cum rezultă din dispoziţiile legale în materie, profilul pregătirii celor specializaţi în 

cele două secţii ale Facultăţii de Drept este acelaşi. De aceea, vocaţia lor pentru exercitarea 

profesiei de avocat nu poate fi diferită. 

Ca atare, excluderea absolvenţilor specializaţi în drept economic și administrativ de la 

statutul de avocat, deşi au o pregătire juridică universitară, constituie o discriminare. 

 

 

 

 

 



 

 

Evident că, în situaţii diferite, norma juridică nu poate fi aceeaşi. În cazul de faţă însă 

pregătirea pentru materiile de bază de cure depinde exercitarea profesiei de avocat fiind în 

esenţă aceeaşi, nu se poate justifica o diferenţă de tratament care ar avea semnificaţia unei 

măsuri juridice diferite pentru situaţii identice. 

Absolventul unei specializări de drept economic şi administrativ, potrivit practicilor 

actuale, poate îndeplini funcţii de consilier juridic, notar în administraţia publică, în arbitraj 

etc., profesii care toate implică vocaţia sa de a soluţiona, în interesul structurilor în care este 

încadrat, cât şi al cetăţenilor, probleme juridice similare şi, câteodată, chiar identice cu cele cu 

care se confruntă un avocat. 

Nu poate fi acceptat ca un jurist care apără, de exemplu, interesele patrimoniale şi 

nepatrimoniale ale unei societăţi comerciale sau regii autonome în faţa instanţelor judecătoreşti, 

a altor jurisdicţii naţionale, străine sau internaţionale, să fie, ape legis, eliminat de la 

posibilitatea de a apăra aceleaşi interese sau interese similare ale cetăţenilor ori ale persoanelor 

juridice, ca avocat, mai ales că, în concepţia noii reglementări, avocatura cuprinde şi activitatea 

de consultanţă juridică, nu numai de reprezentare. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât avocatul poate selecta cauzele, pe câtă vreme consilierul 

juridic este obligat să dea asistenţă juridică şi să pledeze în orice fel de cauză cu care este 

confruntat. 

(3) Deci discriminarea prevăzută în art. 9 lit. b) şi în art. 14 alin. 2 lit. b). potrivit cărora 

numai licenţiaţii Facultăţii de Drept specializarea „Drept" pot fi avocaţi, este nejustificată, 

atât în funcţie de faptul ca licenţiaţii acestei facultăţi, specializarea „Drept economic şi 

administrativ", au acelaşi profil de pregătire juridică superioară, cât şi în funcţie de 

activităţile similare sau identice cu ale profesiei de avocat pe care aceşti din urmă absolvenţi 

le pot îndeplini, îndeosebi în calitate de consilieri juridici, notari sau arbitri. 

De principiu, specializarea nu poate înlătura profilul pregătirii, iar vocaţia comună a 

licenţiaţilor celor două specializări de a îndeplini anumite activităţi, ce se regăsesc şi in 

problematica generală a profesiei de avocat, impune acelaşi regim juridic. 

(8)  În legătură cu art. 12 alin. 1 lit. d) şi art. 12 alin. 2, care stabilesc o incompatibilitate 

între exercitarea profesiei de avocat şi calitatea de pensionar pentru limita de vârstă, grupul de 

deputaţi, cât şi Curtea Supremă de Justiţie apreciază că ele cuprind o interdicţie absolută, ce 

instituie o discriminare vădită a avocaţilor pensionari comparativ cu toţi ceilalţi pensionari 

reîncadraţi care pot cumula salariile, pentru orice alte funcţii, cu pensiile, în sensul Legii nr. 

2/1991 privind cumulul de funcţii, precum şi că sunt în 



 

 

contradicţie cu principiul neîngrădiţii dreptului la muncă, prevăzut de art. 38 din Constituţie. 

(9)  Obiecţia de neconstituţionalitate este întemeiată. 

(10) Regula instituită prin Legea nr. 2/1991 este aceea că pensionarii se pot reîncadra, caz 

în care cumulează pensia cu salariul. De aceea reprezintă o discriminare în defavoarea 

pensionarului pentru limită de vârstă incompatibilitatea, prevăzută în art. 12 alin. 1 lit. d) din 

lege, de a fi avocat, precum şi obligaţia avocatului pensionar de a cere suspendarea plăţii 

pensiei prevăzute de art. 12 alin. 2. 

Prevederile ce fac obiectul sesizării nu ţin seama de faptul ca pensia se primeşte pentru 

munca depusă anterior, astfel încât nu poate impieta asupra continuării muncii şi în profesia de 

avocat, atât timp cât libertatea muncii, cât şi dreptul la pensie au fost instituite ca drepturi 

fundamentale, prin art. 38 alin. (1) şi art. 43 alin. (2) din Constituţie. 

Deci admiterea fără restricţii a cumulului pensiei cu salariul, ca regula generală, 

exclude posibilitatea interzicerii acestui cumul pentru avocaţi, neexistând niciun motiv 

întemeiat şi special care să justifice o asemenea derogare. În acest sens este şi Decizia Curţii 

Constituţionale nr. 32 din 13 aprilie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 259 din 15 septembrie 1994. 

1.4. Decizia nr. 73/1995 din 19 iulie 1995 cu privire la constituţionalitatea unor 

prevederi ale Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 

destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului: 

(29) Scopul legii este acela de a statornici măsuri reparatorii - restituiri şi despăgubiri - în 

interesul foştilor proprietari, ale căror locuinţe au fost trecute în proprietatea statului, iar nu 

astfel cum se afirmă acela de a „împroprietări” pe chiriaşi. 

Posibilitatea vânzării către chiriaşi a locuinţelor ce nu se restituie în natură foştilor 

proprietari este reglementată, prin art. 9 alin. (1) din lege, ca o formă în care statul, în calitate de 

proprietar, statorniceşte regimul juridic al bunurilor ce-i aparţin, astfel cum a făcut-o şi cu 

privire la cea mai mare parte a fondului său locativ, deja vândută, potrivit legii, persoanelor care 

ocupau locuinţele cu titlu de chiriaşi. 

Este vorba, totodată, despre recunoaşterea, prin lege, a unei îndreptăţiri egale a 

persoanelor cărora li s-au repartizat cu chirie locuinţe ale statului, de a le cumpăra, 

indiferent de modul în care locuinţele au fost dobândite în proprietate de către stat, 

înlăturându-se discriminarea actuală  

 

 

 

 



 

 

dintre chiriaşii din locuinţele construite de stat şi cei care ocupă locuinţe dobândite în 

proprietate în alte moduri, de către acesta. 

Și esle vorba, în acelaşi timp, de o măsura menită să asigure realizarea scopului legii, 

acela de a acoperi o parte a cheltuielilor necesitate de despăgubirea foştilor proprietari, în 

condiţiile în care resursele bugetare ce pot fi alocate cu această destinaţie simt, evident, 

neîndestulătoare. 

(51) Condiţia cuprinsă în art. 4 din lege trebuie deci să fie înlăturată din textul acestui 

articol care ar urma să prevadă expres faptul că de prevederile legii beneficiază şi cetăţenii 

români domiciliaţi în străinătate. Referirea din acest articol la cetăţenii români este 

constituţională, deci numai excluderea celor cu domiciliul în străinătate este contrara 

prevederilor art. 16 din Constituţie. 

1.5. Decizie nr. 124/1095 din 5 decembrie 1995 eu privire la constituţionalitatea 

Cegii nr. 122/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru 

modificarea şi completarea Cegii nr. 52/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, 

referitor la art. 6 lit. g) din ordonanţă:  

(6) Potrivit Cegii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991. Legii nr. 77/1994 privind 

asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează, Legii nr. 

55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, cât şi principiilor generale ale economiei de 

piaţă, orice salariat poate să dobândească acţiuni la societatea unde este încadrat. Legea nr. 77/1994 

chiar presupune ca unică ipoteză o asemenea situaţie. 

Or, dacă salariaţii ar fi, din cauza invalidităţii de care suferă, decăzuţi de la reducerea de 

impozit, ca urmare a dobândirii calităţii de asociaţi, s-ar crea o discriminare între aceştia şi ceilalţi 

salariaţi, care, prin exercitarea drepturilor lor de a dobândi acţiuni, nu suferă niciun neajuns de ordin 

fiscal, ca o consecinţa a opţiunilor lor. 

În fond, persoana salariată având o asemenea incapacitate, dar care este şi asociat, 

se găseşte în aceeaşi situaţie cu salariatul aflat în incapacitate, dar care însă nu are şi 

calitatea de asociat. De aceea diferenţierea între aceste două categorii este contrară 

prevederilor art. 16 din Constituţie privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii 

şi nu se încadrează în nici una dintre ipotezele prevăzute în art. 49 din Constituţie, 

referitoare la restrângerea unor drepturi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. Decizia nr. 35/1996 din 2 aprilie 1996 privind constituţionalitatea unor 

prevederi ale Legii partidelor politice nr. 27/1996: 

(23) Principiul egalităţii cetăţenilor, prevăzut de art. 16 din Constituţie, se aplică şi 

persoanelor juridice, în măsura în care prin intermediul acestora cetăţenii îşi exercită un drept 

constituţional, cum este asocierea în partide politice. 

Potrivit art. 4 alin. (2) din Constituţie, este interzisă orice discriminare în funcţie de 

apartenenţa politică. Or, dacă noua reglementare nu s-ar aplica şi partidelor existente, s-ar 

crea inevitabil o asemenea discriminare, ca urmare a privilegiului de care ar beneficia unele 

dintre aceste partide, ce nu ar întruni condiţia de reprezentativitate prevăzută de noua lege. 

În conformitate cu principiul constituţional al art. 51, respectarea supremaţiei Constituţiei este 

obligatorie. 

Acest principiu impune ca noua reglementare a partidelor politice, adoptată în temeiul art. 

72 alin. (3) lit. b) din Constituţie, cu respectarea art. 30 şi a celorlalte prevederi constituţionale 

referitoare la partidele politice, să fie obligatorie şi pentru partidele existente, a căror înfiinţare 

s-a făcut potrivii unei legi preconstituţionale Decretul-lege nr. 8/1989 care, evident, nu putea 

reflecta cerinţele democraţiei constituţionale actuale. 

2. Soluţionarea excepţiilor de neeonstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor 

Guvernului ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti: 

2.1. Decizia nr. 60/1993 privind soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. 60 lit. c) alin. 2 şi a altor dispoziţii cuprinse în Statutul disciplinar al 

personalului din unităţile de transporturi, aprobat prin Decretul nr. 360/1976: 

(25) Caracterul definitiv al hotărârii judecătoreşti, potrivit art. 64 alin. final din Decretul 

nr. 360/1976, constituie o discriminare a salariaţilor din siguranţa circulaţiei feroviare faţă 

de ceilalţi salariaţi ai căilor ferate, întrucât primii sunt privaţi de caile de atac de care ceilalţi 

beneficiază. În acest sens deci, textul de lege respectiv este contrar principiului egalităţii 

cetăţenilor în faţa legii, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie. 

2.2. Decizia nr. 3/1994 privind soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 58/1992 cu privire la corelarea salariilor 

prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991.



 

 

Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu privire la nivelul salariilor de la societăţile 

comerciale şi regiile autonome: 

(7)  Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 58/1992, salariile realizate prin cumul de funcţii, 

precum şi veniturile realizate în afara funcţiei de bază, indiferent de unitatea în care acestea se 

obţin, se impozitează separat, aplicându-se impozitul prevăzut de lege, majorat cu 100%. 

Această impozitare majorată se referă numai la salariaţii care cumulează funcţii din 

instituţiile publice, deoarece textul sus menţionat nu se aplică salariaţilor agenţilor economici 

sau altor persoane juridice şi nici celor angajaţi la persoane fizice. 

În acest fel se face o discriminare între salariaţii care realizează venituri prin cumul la 

instituţiile publice şi salariaţii care realizează venituri prin cumul la agenţii economici, ta 

alte persoane juridice ori la persoane fizice. Această discriminare este contrară egalităţii în 

drepturi a cetăţenilor prevăzută de art. 16 alin. (1) din Constituţie şi principiului de aşezare a 

impozitelor stabilit de art. 53 alin. (2) din Constituţie. 

(8)  Potrivit art. 16 alin. (1) din Constituţie „Cetăţenii sunt egali în fata legii şi a 

autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări . În sensul art. 4 alin. (2) din 

Constituţie, criteriile nediscriminării sunt rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, 

sexul, opinia, apartenenţa politică, averea, originea socială. 

(9)  Dispoziţiile constituţionale menţionate trebuie corelate şi interpretate în raport cu 

prevederile cuprinse în instrumentele juridice internaţionale în domeniul drepturilor omului. 

Într-adevăr, potrivit art. 20 alin. (1) din Constituţie: „Dispoziţiile constituţionale privind 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte". 

În acest fel sunt aplicabile dispoziţiile art. 26 din Pactul internaţional privitor la drepturile 

civile fi politice, intrat în vigoare la 23 martie 1976, potrivit cărora. „ Toate persoanele sunt 

egale în faţa legii şi au dreptul, fără discriminare, la o egală protecţie a legii. În această 

privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o 

protecţie egală şi eficace împotriva oricăror discriminări, îndeosebi de rasă, culoare, sex, 

limbă, religie, opinie politică şi orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere 

sau întemeiată pe orice altă împrejurare 

(10) Dispoziţii similare sunt cuprinse în art. 2 alin. 2 din Pactul internaţional privitor la 

drepturile economice, sociale şi culturale, intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976. 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Decizia nr. 59/1994 privind soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. 175 alin. 1 lit. b) din Codul muncii: 

(3)  Din însăşi examinarea prevederilor art. 175 alin. 1 lit. b) din Codul muncii rezultă că 

acestea fiind aplicabile numai unei categorii de salariaţi - şi anume cadrelor cu funcţii de 

conducere - se încalcă principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice 

prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât, în ce priveşte contestaţiile legate de 

desfacerea contractului de muncă, nu există un motiv suficient care sa justifice o diferenţă de 

tratament cu referire la organul de jurisdicţie competent. 

Aceasta concluzie se impune ţinând seama de faptul că motivele legale pentru desfacerea 

contractului de muncă, prevăzute în art. 130 din Codul muncii, nu disting între salariaţii cu 

funcţii de conducere şi ceilalţi salariaţi. 

De aceea jurisdicţia instituită prin art. 175 alin. 1 lit. b) din Codul muncii este 

discriminatorie şi, deci,  neconstituţională, nu numai în funcţie de prevederile art. 16 alin. 

(1) din Constituţie, ce se referă la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, fără discriminări, ci şi 

în funcţie de prevederile art. 6 pct. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 şi 8 şi completată prin Protocolul 

nr. 2, la care România a aderat prin Legea nr. 30/1994. Potrivit acestor din urmă prevederi, orice 

persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil, a 

cauzei sale de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege. 

2.4. Decizia nr. 69/1996 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări 

sociale de stat şi asistenţa socială: 

(14) „Condiţionarea, prin lege, a acordării reparaţiei pentru locuinţele trecute în 

proprietatea statului de obligaţia de a domicilia în ţară, reprezintă fără îndoială" se arată în 

această decizie „o măsură care înfrânge egalitatea cetăţenilor, statornicind, în detrimentul 

celor ce domiciliază în străinătate, o discriminare inacceptabilă în lumina art. 16 din 

Constituţie. 

O asemenea condiţie poate apărea, în prezenţa textelor constituţionale, ca o veritabilă 

sancţiune pentru cei care nu au domiciliul în ţară. Nu se poate considera, pe de altă parte, nici că 

faptul de a domicilia în străinătate ar fi, practic, incompatibil cu dreptul de a primi despăgubirile 

prevăzute de lege". 

(16) Curtea Supremă de Justiţie Secţia de contencios administrativ a statuat, la rândul său, 

prin decizia nr. 41 din 17 ianuarie 1996, pronunţată în Dosarul nr. 1.473/1995, în acelaşi sens: 

„Or", se arată în această decizie. „art. 

 



 

 

60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 conţine o evidentă discriminare, privându-l de 

drepturi câştigate prin muncă şi contribuţie de o viaţă pe cetăţeanul român care doreşte să-şi 

stabilească domiciliul în altă ţară şi,  în acelaşi timp, aduce atingere drepturilor 

fundamentale ce se referă la pensie şi la libera circulaţie, fără a exista vreunul dintre 

cazurile limitativ prevăzute în art. 49 din Constituţie, în care exerciţiul unor drepturi poate fi 

restrâns. 

Rezultând că dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 contravin 

prevederilor constituţionale sus-menţionate şi, pe cale de consecinţă, sunt abrogate în temeiul 

art. 150 alin. (1) din Constituţie, se apreciază ca nefondată critica prin care reclamanta susţine 

că sunt încă în vigoare textele de lege în temeiul cărora a suspendat plata pensiei 

reclamantului”. 

2.5. Decizia nr. 463/1997 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 81 alin. 4 din Codul penal: 

(3) Inculpatul care nu are posibilitatea obiectivă de acoperire a prejudiciului înaintea 

pronunţării hotărârii de condamnare nu poate avea acces la condamnarea cu suspendarea 

executării pedepsei. Această reglementare legală determină o discriminare pe criteriul 

averii. 

(5) Pe lângă discriminarea pe criteriuI averii, pe care o creează dispoziţia legală atacată, 

constrângerea inculpatului de a repara un prejudiciu pe care nu l-a creat ori nu l-a produs în 

măsura pretinsă de persoana vătămată, ca preţ al accesului la o măsură de politică penală, la 

care este îndreptăţit, este contrară şi principiului consacrat în Constituţie şi în convenţii 

internaţionale, şi anume dreptul la un proces echitabil care să-i asigure posibilitatea de a 

dovedi în mod exact întinderea drepturilor şi obligaţiilor în cazul conflictului adus în justiţie. 

2.6. Decizia nr. 3/1998 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 

art. 175 alin. (I) lit. d) din Codul muncii:  

(4) În ceea ce priveşte lit. d) a alin (1) al art. 175 din Codul muncii, există aceeaşi 

contradicţie. Competenţa exclusivă a unui organ de conducere administrativă pentru 

soluţionarea contestaţiei privind acordarea de trepte şi gradaţii de salarizare, diminuarea 

salariului tarifar pentru neindeplinirea integrală a sarcinilor de serviciu sau acordarea premiilor 

şi gratificaţii lor este contrară dispoziţiilor art. 21 şi 125 din Constituţie. 

De asemenea, aşa cum s-a arătat în punctul de vedere al Guvernului, în concordanţă, de 

altfel, şi cu cele reţinute în considerentele deciziilor sus-menţionate, prevederea legală atacată 

este discriminatorie, creând o 



 

 

situaţie dezavantajoasă pentru salariaţii sectorului public şi, în cadrul acestora, pentru 

salariaţii Guvernului şi ai autorităţilor administrative autonome. 

2.7. Decizia nr. 81/1998 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor 

şi reintegrarea lor profesională, republicată: 

(5)  Principiul egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice se aplică, prin natura lui, 

tuturor drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie sau lege. Acest principiu este 

prevăzut şi la art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a fost 

consacrat şi în practica jurisdicţionalâ a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, in cazul 

Marekx contra Belgiei, Curtea Europeană a adoptat o soluţie în temeiul articolului 

sus-menţionat. reţinând că orice diferenţă de tratament făcută de stat între indivizi aflaţi în 

situaţii analoage trebuie să-şi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă. 

(9)  Legea nr. 1/1991, fiind anterioară Constituţiei, potrivit art. 150 alin. (2) din legea 

fundamentală, ar fi necesar să facă parte din legislaţia asupra căreia Consiliul Legislativ 

urmează să propună măsuri pentru punerea ei de acord cu normele şi principiile Constituţiei.  

Având în vedere această obligaţie, se impune ca această analiză să aibă în vedere şi 

eliminarea din legislaţie a discriminării ce face obiectul excepţiei de faţă, spre a se adopta o 

reglementare corespunzătoare.



 

 

ANEXA NR. 8 

EGALITATEA Şl NEDISCRIMINAREA 

ÎN JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE 

A DREPTURILOR OMULUI - ASPECTE 

SELECTIVE
1
 

1. Hotărârea din 30 noiembrie 2005 în cauza Moldovan şi alţii împotriva României: 

(136) Discriminare bazată pe origine etnică: Curtea reiterează că art. 14 din Convenţie 

completează celelalte dispoziţii substanţiale ale Convenţiei şi ale protocoalelor adiţionale. El 

nu are o existenţă independentă, ci ponte fi invocat numai cu privire la drepturile şi 

libertăţile pe care acestea le reglementează. Deci incidenţa art. 14 nu presupune o încălcare a 

acestor drepturi şi libertăţi iar astfel poate apărea ca autonom -, aplicarea art. 14 se poate face 

numai în legătură cu un fapt care intră în sfera de aplicare a unui alt drept apărat de 

Convenţie (a se vedea, printre multe altele, Hotărârea Abdulaziz, Cabelas şi Balkandali 

împotriva Regatului Unit al Marii Britanii din 28 mai 1985, Seria A nr. 94. p. 35 paragraful 71, 

şi Hotărârea Karlheinz Schmidt împotriva Germaniei din 18 iulie 1994. seria A nr. 291 

B, p. 32 paragraful 22). 

(137) În ceea ce priveşte sfera de aplicare a garanţiei instituite de art. 14 din Convenţie, 

conform unei jurisprudenţe constante, o diferenţă de tratament are natură discriminatorie 

dacă nu se bazează pe o justificare rezonabilă şi obiectivă, adică dacă nu urmăreşte un scop 

legitim sau dacă nu există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi 

scopul urmărit. Mai mult, statele contractante dispun de o anumită marjă de apreciere 

pentru a determina dacă şi în ce măsură diferenţele dintre situaţii analoage sunt de 

natură să justifice un tratament diferit (a se vedea în acest sens cauzele Gavgusuz împotriva 

Austriei, Hotărârea din 16 

 

 

 

septembrie 1996, Reports 1996 – IV, p. 1. 142, paragraful 42, şi Fette împotriva Franţei, 

                                            

1 Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Cazuri cu privire la România. Institutul Român pentru Drepturile Omului, 

Bucureşti, 2006; Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Institutul Român pentru Drepturile Omului. Bucureşti, 

2005. 



 

 

Cererea nr. 36.515, paragraful. 34 ECHR 2002 - 1). 

(138) Curtea reţine că circumstanţele cauzate cad sub incidenţa art. 6 şi art. 8 din 

Convenţie (a se vedea paragrafele 105, 109, 126 şi 131 de mai sus) şi în consecinţă, art. 14 este 

aplicabil. 

(139) Ea constată că atacurile au fost îndreptate împotriva reclamanţilor datorită 

originii lor etnice. Curtea nu este competentă ratione temporis să examineze incendierea 

locuinţelor reclamanţilor şi nici uciderea unor rude ale acestora. Constată însă că originea 

etnică a reclamanţilor pare a fi fost decisivă în durata şi modul de soluţionare a cauzei de către 

instanţele naţionale după ratificarea Convenţiei de către România. 

Reţine în continuare existenţa remarcilor discriminatorii repetate, formulate de 

către autorităţi pe tot parcursul soluţionării cauzei al cărei obiect cădea în sfera de 

aplicare a art. 8 din Convenţie, prin respingerea capetelor de cerere privind acordarea de 

despăgubiri aferente distrugerii bunurilor mobile şi a pieselor de mobilier, precum şi 

respingerea cererii de acordare de daune morale în urma distrugerii locuinţelor reclamanţilor. 

În ceea ce priveşte decizia din 24 februarie 2004, menţinută de înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie în data de 25 februarie 2005, considerentele reducerii cuantumului daunelor morale 

priveau în mod direct caracteristicile etniei reclamanţilor. 

(140) Curtea constată că Guvernul nu a prezentat nicio justificare a diferenţei de 

tratament aplicat reclamanţilor şi, în, consecinţă, constată o încălcare a art. 14 din 

Convenţie, raportat la art. 6 şi 8. 

2. Hotărârea din 16 martie 2000 — Protecţia organelor de presă — Cazul Ozgur 

Giidem împotriva Turciei - Campanie de agresiune şi de hărţuire împotriva unui cotidian 

şi a colaboratorilor săi:  

(5) Discriminare bazată pe apartenenţa la o minoritate naţională: Curtea reaminteşte 

că, pentru a ajunge la concluzia că măsurile aplicate din cauza a 29 de articole şi reportaje 

nu erau necesare într-o societate democratică: ea a declarat că este convinsă că aceste măsuri 

urmăreau nişte scopuri legitime, anume protecţia securităţii naţionale şi a integrităţii 

teritoriale, sau scopul prevenirii crimelor şi al apărării ordinii. Nimic nu o face să creadă că 

restricţiile aduse libertăţii de exprimare care au rezultat de aici pot fi atribuite unei diferenţe de 

tratament bazate pe originea naţională a petiţionarilor sau pe legăturile lor cu o minoritate 

naţională. Curte a ajuns ia concluzia inexistenţei unei violări a articolului 14.



 

 

3. Hotărârea din 2 martie 1997 - Sistemele electorale - Cazul Mathieu - Mohin  şi 

Clerfay împotriva Belgiei - Mod de desemnare a reprezentanţilor în Consiliul Flamand: 

(3)  Discriminare bazată pe limbă şi pe apartenenţa la o minoritate naţională 

În ceea ce priveşte modul de desemnare a „corpului legislativ", art. 3 din Protocolul nr. 1 

adiţional la Convenţie nu prescrie niciun sistem determinat. Aici, de asemenea, statele 

contractante dispun de o largă marjă de apreciere, având în vedere diversitatea în speţă 

şi variabilitatea în timp a legilor lor în acest domeniu. Sistemele electorale caută să 

răspundă unor obiective, câteodată puţin compatibile între ele (să reflecte opiniile poporului şi 

să favorizeze formarea unei voinţe politice); ele trebuie, în acelaşi timp, să asigure, în afară 

de libertatea de exprimare, principiul egalităţii de tratament a tuturor cetăţenilor, fără ca 

toate buletinele să trebuiască să aibă, pentru aceasta, o greutate egală în ceea ce priveşte 

rezultatul şi nici oricare candidat şanse egale de a câştiga. Altfel, niciun sistem nu ar şti să 

evite fenomenul „voturilor pierdute" (nule). 

(5) Doamna Mathieu-Mohin şi Clerfayt denunţau, de asemenea, o discriminare bazată pe 

limbă şi apartenenţa la o minoritate naţională. Constatând că alegaţia se bazează pe argumente 

care coincid cu cele deja examinate. Curtea se limitează a face trimitere la motivaţiile pe care ea 

le-a înlăturat şi care dovedesc absenţa oricărei „distincţii” în detrimentul celor interesaţi. 

Nu a existat deci o violare a art. 14 al Convenţiei, combinat cu art. 3 din Protocolul nr. 1. 

4. Hotărârea din 21 februarie 1986 — Cesiunile de locuinţe — Cazul James şi alţii 

împotriva Regatului Unit — Abilitarea locatarilor. în Anglia şi în Ţara Galilor, de a-şi 

răscumpăra locuinţa în anumite condiţii: 

(5) Discriminare bazată pe avere: Conform petiţionarilor, legislaţia atacată a 

introdus discriminări bazate pe „bogăţie” şi deci contrare art. 14 din Convenţie combinat cu 

art 1 al Protocolului nr. 1: ar fi vorba de o măsură de redistribuire care loveşte numai o categorie 

restrânsă de imobile; în afară de aceasta, proprietarul s-ar vedea cu atât mai mult dezavantajat, 

cu cât proprietatea sa are valoare mai mică. Curtea consideră, din contră, că diferenţele de 

tratament se bazează pe o justificare obiectivă şi raţională. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Hotărârea din 26 februarie 2002 - Homosexualitatea - Cazul Fretté împotriva 

Franţei — Respingerea cererii de agrement a unui homosexual în vederea adoptării unui 

copil: 

(3) Discriminare bazată pe comportamentul sexual: Curtea cercetează mai întâi 

pentru a 

şti dacă faptele litigiului se situează în cadrul domeniului de aplicare al art. 8 şi, 

deci,  şi al art. 14. 

Ea notează că un drept de a adopta nu este garantat ca atare de Convenţie. Dreptul la 

respectarea unei vieţi familiare, presupunând existenţa unei familii, art. 8 nu protejează 

simpla dorinţă de a întemeia o familie. Cu toate acestea, dreptul francez autorizează orice 

persoană celibatară bărbat sau femeie să facă o cerere de adopţie şi se pare că autorităţile 

franceze au respins cererea de agrement a petiţionarului bazându-se implicit, însă în mod cert, 

numai pe orientarea sa sexuală. De aici, Curtea a ajuns la concluzia că a existat o diferenţă 

de tratament bazată pe orientarea sexuală a petiţionarului, noţiune care, fără nicio 

îndoială, intră Sub incidenţa art. 14. Dreptul care îi este garantat petiţionarului prin art. 343 - 1 

din Codul civil, care intră în domeniul de aplicare al art. 8 este, prin urmare, nesocotit, din 

raţiunea hotărâtoare a orientării sale sexuale, iar din acest motiv art. 14 îşi găseşte aplicare.  

Examinând fundamentarea acuzaţiei. Curtea constată mai întâi că deciziile de respingere 

a cererii de agrement urmăreau un scop legitim: protecţia sănătăţii şi drepturilor copiilor 

supuşi unei proceduri de adopţie, pentru care acordarea agrementului constituia în principiu o 

condiţie prealabilă. 

Ea reaminteşte că statele contractante beneficiază de o anumită marjă de apreciere 

pentru a se pronunţa dacă - şi în ce măsură - diferenţele dintre anumite situaţii în alte 

privinţe asemănătoare justifică o tratare juridică diferită. Această marjă este destul de largă 

într-o cauză de felul acestei speţe, unde problemele delicate ce se ridică ating domenii în care nu 

există comunitate de vederi între statele membre ale Consiliului Europei şi unde, în general, 

dreptul pare a se afla într-o fază de tranziţie. 

Având în faţă interesele concurente ale petiţionarului şi ale copiilor ce pot fi adoptaţi. 

Curtea este silită să constate că însăşi comunitatea ştiinţifică - în mod deosebit specialiştii în 

domeniul copilului, psihiatri şi psihologi - este împărţită cu privire la consecinţele eventuale ale 

adopţiei asupra unui copil încredinţat unui părinte sau unor părinţi homosexuali, ţinând cont în 

special de numărul restrâns de studii ştiinţifice realizate până în prezent pe această temă.  

 

 

 

 



 

 

La aceasta se adaugă profundele divergenţe ale opiniilor publice naţionale şi 

internaţionale, fără a mai lua în calcul şi constatarea insuficienţei numărului de copii de adoptat 

în raport cu cererile. 

În aceste condiţii, autorităţile franceze au putut considera în mod legitim şi rezonabil că 

dreptul de a putea adopta, de care petiţionarul se prevala în baza art. 343-1 din codul civil, îşi 

găsea o limitare în interesul copiilor susceptibili de a fi adoptaţi, în pofida aspiraţiilor 

legitime ale petiţionarului şi fără ca opţiunile sale personale să fie puse în cauză. Nu a avut 

loc, deci, o violare a art. 14 combinat cu art. 8. 

(4)  Principiul egalităţii armelor: Curtea reaminteşte că principiul egalităţii armelor 

-unul dintre elementele noţiunii mai largi de proces echitabil cere ca fiecărei părţi să i se ofere 

o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie 

net dezavantajoasă faţă de adversarul său. Aceasta implică în principiu dreptul pentru 

părţile la un proces de a lua cunoştinţă de orice piesă sau observaţie supusă 

judecătorului. 

Curtea constată că petiţionarul, care susţine că a telefonat în repetate rânduri la Grefa 

Consiliului de Stat pentru a afla data audierii fără a primi un răspuns clar şi fără a fi informat cu 

privire la posibilitatea de a cere să fie anunţat în scris despre aceasta, nu a fost convocat la 

audierea de la Consiliul de Stat. În consecinţă, el, nu a putut lua cunoştinţă de concluziile 

comisarului Guvernului. Nefiind reprezentat, el nici nu a putut să obţină, înainte de audiere, 

sensul general al acestor concluzii. Aceasta l-a privat de posibilitatea de a depune o notă în 

deliberare, ca replică la aceste concluzii, deci nu a avut loc o examinare echitabilă a cauzei sale 

în cadrul unui proces contradictoriu, încălcându-se astfel art. 6 alin. (1).
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- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 

comerciale, a fost publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 381 din 29 decembrie 1997. 

- Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 

bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, a fost 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 266 din 16 iulie 1998. 

- Legea nr. 189/1998 - Legea finanţelor publice locale, a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I. nr. 104 din 22 octombrie 1998. 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, a fost 

publicată în Monitorul Oficial. Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998. 

- Legea nr. 36/1999 Legea bugetului de stat pe anul 1999, a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 97 din 8 martie 1999. 

- Codul familiei. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997. 

- Codul penal. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994. 

- Codul de procedură civilă. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997. 

- Codul de procedură penală al României, republicat, în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 

78 din 30 aprilie 1997.
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V.2. Documente internaţionale din domeniul drepturilor omului 

- Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite: România a devenit parte la Cartă, la 14 decembrie 

1955, în momentul admiterii sale ca membră O.N.U. 

- Declaraţia universală a drepturilor omului: a fost adoptată de Adunarea Generală a 

O.N.U., la 10 decembrie 1948. 

- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile si politice: România a semnal Pactul 

la 27 iunie 1968, şi l-a ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 212/1974, publicat în 

Buletinul Oficial nr. 146 din 20 noiembrie 1974. 

- Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale si culturale: România a 

semnat Pactul la 27 iunie 1968 şi l-a ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 212/1974, 

publicat în Buletinul Oficial nr. 146 din 20 noiembrie 1974. 

- Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.  

România a aderat la Convenţie prin Decretul nr. 345 din 14 iulie 1970, publicat în Buletinul 

Oficial al României, Partea I. nr. 92 din 28 iulie 1970. 

- Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului, ratificată 

de România prin Decretul nr. 149/1964, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 20 aprilie 1964. 

- Convenţia nr. 111/1958 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind discriminarea 

în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei, ratificată de România prin 

Decretul nr. 284. publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 6 iunie 1973. 

- Convenţia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină 

şi a mâinii de lucru feminină, pentru o munca de valoare egală, ratificata de România prin 

Decretul nr. 213/1957, publicat în Buletinul Oficial nr. 4 din 18 ianuarie 1958. 

- Convenţie asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei: România a 

semnat Convenţia la 4 septembrie 1980 şi a ratificat-o prin Decretul nr. 342/1981 publicat în 

Buletinul Oficial. Partea I. nr. 94 din 28 noiembrie 1981. 
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- Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite: România a aderat la Convenţie prin 

Decretul nr. 339/1960, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 22 septembrie 1960. 

- Declaraţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, 

religioase şi lingvistice, adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. la 19 decembrie 1992. 

- Convenţia nr. 151/1978 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la protecţia 

drepturilor de organizare şi procedurile de stabilire a condiţiilor de angajare în funcţia publică, 

adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la 27 iunie 1978. 

- Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii, ratificată de România prin Decretul 

nr. 222/1954. publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 10 iulie 1954. 

- Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 

18/1990, publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 199 din 28 septembrie 1990. 

- Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată 

de România prin Legea nr. 30/1994, publicata în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 135 din 31 mai 

1994. Prin aceeaşi lege au fost ratificate şi Protocoalele nr. 1 -10 la Convenţie. 

- Protocolul nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin convenţie, 

ratificat de România prin Legea nr. 79/1995, publicată în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 147 din 

13 iulie 1995. 

- Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, ratificată de România prin Legea nr. 

15/1993, publicată în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 67 din 31 martie 1993. 

- Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei. 

România a aderat la Convenţie prin Legea nr. 101/1992, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I. nr. 243 din 30 septembrie 1992. 

- Convenţia europeană de extrădare, ratificată de România prin Legea nr. 80/1997, 

publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 89 din  
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- 14 mai 1997. Prin aceeaşi lege au fost ratificate şi cele două protocoale adiţionale la 

Convenţie. 

- Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, ratificată de România prin 

Legea nr. 33/1995, publicată în Monitorul Oficial. Partea I, nr. 82 din 4 mai 1995. 

- Carta socială europeană, semnată de România la 4 octombrie 1994. 

- Carta socială europeană revizuită, semnată de România la 15 mai 1997. A fost 

ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, publicată în Monitorul Oficial, Partea I din 4 mai 

1999. 

- Carta europeană a autonomiei locale, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997. 

publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 331 din 26 noiembrie 1997. 

- Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, semnată de România la 17 iulie 

1995. A fost ratificată de România prin Legea nr. 282/2007, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I din 6 noiembrie 2007. 
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Monografia prezentată astăzi se adresează unei palete largi de cititori, de 

la specialişti în drept până la cei de altă specializare care au legătură cu, sau 

sunt interesaţi să cunoască problematica analizată. Lucrarea reprezintă 

rezultatul unui intens efort de cercetare ştiinţifică realizat de autor în cadrul 

studiilor doctorale efectuate la Universitatea din Bucureşti, sub îndrumarea 

reputatului profesor loan Muraru. 

Studiul este structurat pe trei mari titluri. Titlul I este consacrat 

consideraţiilor teoretice generale privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi 

nediscriminarea. Titlul II tratează unele aspecte particulare pe care le ridică 

egalitatea în drepturi şi nediscriminarea în celelalte ramuri ale dreptului public 

şi privat. Titlul III tratează protecţia juridică internă şi internaţională a egalităţii 

în drepturi a cetăţenilor şi a nediscriminării. 

Faţă de varianta iniţială, monografia prezentată astăzi este actualizată cu 

definirea conceptelor de egalitate în drepturi şi de nediscriminare abordate din 

perspectiva teoriei valorilor juridice, cu un număr de 8 anexe care cuprind 

câteva dintre principalele acte normative incidente în materia egalităţii şi a 

nediscriminării, precum şi tabele comparative instructive care ilustrează 

evoluţia istorică a reglementarilor constituţionale române în acest domeniu sau 

comparaţii între documente internaţionale relevante, până la extrase de 

jurisprudenţă a Curţii Constituţionale a României sau a Curţii Europene a 

Drepturilor Omului. 


