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SPUNE NU

dezavantajării
umilinţei
intimidării 
DISCRIMINĂRII
excluderii
abuzului 
hărţuirii
victimizării
stereotipurilor 
auto-blamării
violenţei
inegalităţii
sexismului

ACŢIONEAZĂ PENTRU

încrederea în sine
independenţă
respectul faţă de diversitate 
EGALITATEA DE ŞANSE 
puterea de a alege
egalitate prin diferenţă
afirmarea în viaţa personală
exercitarea dreptului la nediscriminare 
recunoaşterea nevoilor particulare
aprecierea persoanei
dreptul la măsuri speciale
promovarea neîngrădită în carieră
solidaritate împotriva opresiunii 
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DACĂ EŞTI DISCRIMINATĂ APELEAZĂ LA:

 » Constituţia României (art.4,16,41) 
 » Codul Muncii 
 » Legea pentru aprobarea Ordonanţei guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi  sancţionarea tuturor 
 formelor de discriminare (Legea nr.48/2002) 
 » Legea privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (Legea nr.202/2002, republicată 
 » Legea pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (Legea nr.116/15 din 2002 
 » Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Legea nr. 217/2003) 
 » Legea privind protecţia maternităţii la locul de muncă (Legea nr. 25/2004) 
 » Legea  concediului paternal  (Legea nr. 210/1999) 
 » Legea pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discri  
 minare faţă de femei (Legea nr.283/2003)

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
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LEGISLAȚIE

 » Convenţia ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (1979)
 » Convenţia ONU privind  reprimarea  traficului cu fiinţe umane şi a exploatării  prostituţiei (1949)
 » Convenţia ONU asupra drepturilor politice ale femeii (1952)
 » Convenţia ONU privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea 
 căsătoriilor (1962)
 » Convenţia OIM nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru feminine, pentru o 
 muncă de valoare egală
 » Convenţia OIM  nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei 
 » Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Consiliul Europei, 1950)
 » Carta Socială Europeană Revizuită (Consiliul Europei, 1961)
 » Tratatele Uniunii Europene şi directivele în materie de egalitate de tratament

LEGISLAŢIA INTERNAŢIONALĂ
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Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD) 

Este autoritatea de stat în domeniul discriminării, 
independentă, aflată sub control parlamentar cu 
următoarele atribuţii: 
 » prevenirea şi medierea faptelor de discriminare;  
 » investigarea, constatarea şi sancţionarea fapte-
lor de discriminare; 
 » monitorizarea cazurilor de discriminare cu care 
este sesizat; 
 » acordarea de asistenţă de specialitate victimelor 
discriminării (consultanţă).

Termene de sesizare şi soluţionare
Persoana care se consideră discriminată poate sesiza 
CNCD în termen de un an de la data săvârşirii faptei 
sau de la data la care a luat cunoştinţă de săvârşirea ei. 
CNCD desfăşoară o investigaţie proprie cu privire la 

faptele cu care a fost sesizat. Termenul de soluţionare 
a petiţiei este de 90 de zile. Hotărârea poate fi atacată 
în  instanţa de judecată.

Probe
Persoana interesată are obligaţia de a dovedi 
existenţa faptelor de discriminare prin diverse probe: 
documente, declaraţii, martori, înregistrări audio şi 
video, date statistice. Persoanei împotriva căreia s-a 
formulat sesizarea îi revine obligaţia de a dovedi că 
faptele nu constituie discriminare. 

Sancţiuni 
CNCD poate să dea un avertisment sau să aplice 
amenzi contravenţionale în cazul constatării faptelor 
de discriminare (amendă de la 400 RON la 4.000 RON, 
dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respec-
tiv amenda de la 600 lei la 8.000 RON, dacă discrim-
inarea vizează un grup de persoane sau o comuni-

INSTITUŢII NAŢIONALE 

DACĂ EŞTI DISCRIMINATĂ APELEAZĂ LA:
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tate). Pot fi sancţionaţi: persoana care a comis direct 
fapta de discriminare; instituţia în numele căreia s-a 
săvârşit fapta; persoana care a dat ordinul de a se co-
mite fapta.

Agenţia Naţională pentru Egalitate de 
Şanse (ANES)

Organul de specialitate al administraţiei publice cen-
trale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Oportunităţilor Egale. Elaborează şi aplică 
politicile Guvernului în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi şi răspunde de  armonizarea 
cadrului legislativ românesc din acest domeniu cu 
legislaţia UE. 
Poate fi sesizată, de către persoane fizice sau jurid-
ice, în situaţii de încălcare a dispoziţiilor legale cu 

privire la egalitatea de şanse, urmând să le transmită 
instituţiilor competente pentru soluţionarea lor şi 
aplicarea de sancţiuni. Reprezintă şi oferă consiliere 
persoanelor victime ale discriminării, la nivel admin-
istrativ şi în justiţie.

Comisia Naţională în Domeniul Egalităţii 
de Şanse (CONES) şi Comisiile Judeţene în 
Domeniul Egalităţii de Şanse (COJES)

Promovează, la nivel naţional şi judeţean, principiul 
egalităţii de şanse. Controlează modul de aplicare a 
politicii egalităţii de şanse.

 

INSTITUȚII
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Reprezentanţii sindicali sau ai angajatoru-
lui

Persoanele angajate care se consideră discriminate pe 
bază de sex, pot să formuleze sesizări către angajator 
sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat şi să 
solicite sprijinul sindicatului sau al reprezentanţilor 
salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul 
de muncă. Dacă situaţia nu s-a soluţionat favorabil, prin 
mediere, cu angajatorul, persoana interesată se poate 
adresa instanţei de judecată, nu mai târziu de 1 an de 
la săvârşirea faptei. Cererile  în instanţă sunt scutite de 
plata taxei de timbru.

Instanţele de judecată civile 

Persoana care se consideră discriminată poate for-

mula, în faţa instanţei de judecată, cereri pentru 
acordare de despăgubiri civile şi restabilirea situaţiei 
anterioare discriminării prezentînd un minim de 
probe care să susţină acuzaţia. Pe baza acestora, 
judecătorul poate prezuma că a existat o discriminare 
şi poate cere pârâtului să-şi dovedească nevinovăţia. 
Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani de 
la data săvârşirii faptei sau de la data la care persoana 
interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.

Instanţele de judecată penale 

Se poate apela la aceste instanţe dacă fapta de discrim-
inare constituie  infracţiune (de exemplu, hărţuirea 
sexuală, potrivit Codului penal, se pedepseşte cu în-
chisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă). 

DACĂ EŞTI DISCRIMINATĂ APELEAZĂ LA:
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(Consiliul Europei, Strasbourg)

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului protejează 
dreptul la nediscriminare, inclusiv pe criterii de sex şi 
orientare sexuală, în legătură cu drepturile şi libertăţile 
civile şi politice recunoscute de tratat. Orice persoană 
fizică, organizaţie neguvernamentală sau grup de par-
ticulari poate sesiza Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului în cazul în care se poate pretinde victimă a 
unei discriminări bazate, printre altele, pe criteriul 
sexului. Plângerea este admisibilă, în anumite condiţii: 
reclamantul să apeleze, în prealabil,  la toate căile de 
acţiune la nivel naţional şi sa înainteze plângerea în 
termen de 6 luni de la data deciziei interne definitive. 
Hotărârile Curţii sunt obligatorii pentru statul român 
şi, în baza lor, Curtea poate dispune acordarea de 
despăgubiri şi restabilirea dreptului încălcat. 

Curtea Europeană de Justiţie (Uniunea 
Europeană, Luxemburg)

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene pot să 
sesizeze Curtea Europeană de Justiţie în cazul în care se 
consideră victime ale încălcării legislaţiei Uniunii Europene 
referitoare la egalitatea între sexe.

Comitetul privind eliminarea discriminării faţă 
de femei (ONU)

Comitetul poate fi sesizat  în legătură cu fapte de încălcare 
a drepturilor prevăzute în Convenţia asupra eliminării tutu-
ror formelor de discriminare faţă de femei. Pentru ca petiţia 
să fie admisă, reclamantul trebuie să fi epuizat, în prealabil, 
toate căile de acţiune disponibile la nivel naţional.

INSTITUŢIILE INTERNAŢIONALE 

INSTITUȚII
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FUNDAŢIA DESIRE CLUJ
E-mail: desire_cluj@yahoo.com

www.desire.salve.ro

TE AŞTEPTĂM LA PROGRAMELE FUNDAŢIEI DESIRE 
REALIZATE ÎN COLABORARE CU CENTRUL DE STUDII 
DE GEN ŞI CASA TRANZIT DIN CLUJ

PUBLICAȚIE APĂRUTĂ CU SPRIJINUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Text: 
Eniko Magyari-Vincze
Marcela Domuța



Acasă, la şcoală, la medic, 
la locul de muncă, la angajare, la promovare, 
pe stradă, sau acolo unde îţi petreci timpul liber, 
în imaginile pe care le vezi la televizor şi în ziare, 
sau în legile care îţi afectează viaţa 

Ai simţit că eşti umilită, intimidată şi exclusă… N-ai fost luată în considerare… Ai fost tratată mai puţin fa-
vorabil… Te-au împiedicat să te afirmi… Ţi s-a întâmplat să fii dezavantajată… Cineva mai puternic a abuzat 
de tine… Te-a făcut să-ţi pierzi încrederea în tine… Ai fost pusă în situaţia să alegi între familie sau carieră… 
Ţi-au dat de înţeles că trebuie să taci, să accepţi, să rabzi şi să te simţi vinovată… Ţi s-a impus să faci copii, sau 
din contra să nu ai atâţia câţi ţi-ai dori… Au presupus despre tine că eşti incapabilă, slabă, iraţională, isterică… 
Ai fost pusă în situaţia de nu-ţi putea exercita drepturile acordate de lege… 

PENTRU CĂ EȘTI

tânără sau în vârstă, mamă singură sau fără soţ şi fără copii, de o etnie dezavantajată, într-o situaţie materială 
precară, lesbiană, cu dizabilitate corporală, cu alte convingeri decât cele ale bărbaţilor şi femeilor care au mai 
multă putere în jurul tău şi sunt mai favorizaţi,

PENTRU CĂ EȘTI

trebuie să-ţi recunoşti valoarea, să-ţi impui nevoile, să-i schimbi pe cei care nu te apreciază, să capeţi încredere, 
să trăieşti cu dreptul tău la protecţie împotriva discriminării, hărţuirii, victimizării şi la măsuri speciale,

AFIRMĂ-ŢI  EGALITATEA !!!

f




