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Executive Summary
This study summarizes the international legal framework on hate speech and xenofobia
and underlines the list of criteria identified in the European Court of Human Rights’
jurisprudence for judging what constitutes hate speech. The analysis also describes the
national legal provisions applicable in the field of hate speech from Romania, France and
the Republic of Moldova, for a comparative view.
In order to understand how these legal standards work or do not work in practice,
the analysis includes nine criminal court judgments and nine decisions of the Romanian
National Council for Combating Discrimination (NCCD) in relevant cases of hate speech
considered in light of international human rights standards. Finally, the paper formulates a
number of policy recommendations for improving the legal standards and their application.
Among the public policy recommendations, at the legislative level we identified the need
to clarify which discourse constitutes administrative offence or criminal offence, to clarify
and unify the jurisprudence of the NCCD with respect to what constitutes discriminatory
discourse sanctioned by the Anti-discrimination Law, and to amend Article 369 of the New
Penal Code in order to enumerate explicitly the list of grounds of discrimination sanctioned
by the criminal offence of “incitement to hatred and discrimination”. At the level of the
implementation of the existing legislation we recommend: training the judiciary and
law enforcement on incitement to hatred and discrimination and the criminal offences
prescribed by Government Emergency Ordinance (GEO) 31/2002 on banning fascist, racist
or xenophobic symbols and organizations; raising awareness about the degree of social
danger that these criminal offences pose to society, as well as establishing a list of criteria
for the evaluation of their degree of social danger. It seems that an effective measure in
practice is to organize thematic inspections of the courts and prosecutor’s offices carried
out by the Judiciary Inspection of the Supreme Council of Magistracy with respect to how
courts interpret and apply the legal provisions in the field of hate speech. Another need
identified at the level of the judiciary and the law enforcement, especially from Harghita
and Covasna counties is to define the concept of “national extremism” and the typology
of acts that are actually sanctioned by GEO 31/2002 (extremist organizations as opposed
to individual acts). Moreover, it is important to clarify, for the general public and the
judiciary, the impact of the 2015 amendments to GEO 31/2002 regarding the sanctions for
promoting legionary ideology and symbols.
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I.

Introducere

În cadrul acestei lucrări vor fi prezentate şi discutate standardele internaţionale precum
şi legislaţia din România cu privire la definirea şi sancţionarea discursului discriminatoriu
sau instigator la ură. Expunerea va include şi criteriile avute în vedere de Curtea Europeană
a Drepturilor Omului la examinarea cauzelor de discurs motivat de ură. De asemenea, vor
fi analizate, ca și termen de comparație, două alte modele naționale de reglementare și
sancționare a acestui discurs, respectiv Franța și Republica Moldova. Vor fi identificate şi
discutate nouă spețe ale instanțelor penale din România și nouă hotărâri ale Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării în cazuri privind afirmaţii discriminatorii la adresa
romilor, cu scopul de a analiza aplicarea prevederilor legislative din domeniu. În cele din urmă,
vor fi elaborate concluzii şi formulate propuneri de îmbunătăţiri a legislaţiei şi implementării
acesteia la nivel naţional.
Iustina Ionescu

II.

Prezentarea standardelor internaţionale

Discursul motivat de ură, ca formă de discriminare, este condamnabil în baza prevederilor care
interzic discriminarea pe diferite criterii din tratatele internaţionale; fiecare instrument juridic de
acest tip conţine o astfel de interdicţie privind discriminarea. În acelaşi timp, există prevederi din
tratate şi instrumente juridice de tip soft law care abordează explicit tema discursului motivat de
ură. Organismele internaţionale de protecţie a drepturilor omului, printre care Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, au aplicat la rândul lor aceste prevederi legale în jurisprudenţa lor, creând
liste de criterii de identificare a discursului motivat de ură. În cele ce urmează vom aborda pe
rând cele mai importante surse ale standardelor internaţionale pentru drepturile omului aplicate
discursului motivat de ură.
La nivelul tratatelor internaţionale elaborate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, discursul
motivat de ură este interzis explicit în Pactul internaţional pentru drepturi civile şi politice1.
Articolul 20.(2) din pact prevede că orice formă de promovare a urii pe motiv de naţionalitate,
rasă sau religie care constituie incitare la discriminare, ostilitate sau violenţă trebuie să fie
interzisă prin lege. Comitetul pentru drepturile omului, care veghează la corecta aplicare a
pactului, a statuat că interdicţia prevăzută în art.20 este complet compatibilă cu dreptul la
liberă exprimare prevăzut la art.19 din pact. În plus Comitetul a subliniat că este nevoie de
adoptarea unei legislaţii care să interzică şi să sancţioneze propaganda sau promovarea urii pe
motiv de naţionalitate, rasă sau religie, indiferent dacă aceste comportamentele ilegale slujesc
un obiectiv din interiorul sau din afara statului respectiv2.
Articolul 4 din Convenţia internaţională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială este mult mai explicit cu privire la ce înseamnă discursul motivat de ură, inclusiv incitarea
1
2

La nivelul continentului american Convenţia americană a drepturilor omului prevede de asemenea o interdicţie explicită (art.13.(5)).
Comitetul pentru drepturile omului, Comentariul General nr.11 din 29 iulie 1983, paragf.2.
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la ură rasială. Astfel, articolul 4 condamnă orice formă de propagandă şi toate organizaţiile, care
se bazează pe ideile şi teoriile superiorităţii rasiale sau ale superiorităţii unui grup de persoane
care au în comun culoarea sau originea etnică. De asemenea, sunt considerate ilegale acţiunile
care încearcă să justifice sau să promoveze ura rasială şi discriminarea în orice formă. Comitetul
pentru eliminarea discriminării rasiale a adoptat recomandări privind corecta aplicare a
articolului 4 în două instrumente de tip soft law. În Recomandarea Generală nr. XV, Comitetul
statutează că prevederile care condamnă discursul motivat de ură sunt obligatorii pentru toate
statele semnatare ale convenţiei, printre care şi România; obligativitatea presupune pe lângă
adoptarea de legislaţie, vegherea la aplicarea acestei legislaţii în practică, pentru a se evita
escaladarea unei atmosfere de ostilitate şi violenţă în societate3. Şi acest Comitet statuează
că interzicerea discursului motivat de ură este compatibilă cu dreptul la liberă exprimare
deoarece exercitarea acestui drept presupune asumarea unor obligaţii şi responsabilităţi,
printre care şi obligaţia de a nu disemina idei rasiste4. Recomandarea Generală nr.XXX prevede
că statele trebuie să ia măsuri pentru a combate atitudinile şi comportamentele xenofobe
îndreptate împotriva străinilor, în special incitarea la ură rasială şi violenţă. Prin incitarea la
ură rasială şi violenţă, Comitetul înţelege orice tendinţă de vizare, stigmatizare, stereotipare
şi profilare pe bază de rasă, culoare, descendenţă, origine naţională sau etnică, în special din
partea politicienilor, funcţionarilor, educatorilor şi media, pe internet şi prin alte mijloace de
comunicare electronică şi în general în societate5.
Legislaţia românească în domeniul sancţionării discursului motivat de ură preia din
formulele de protecţie propuse în art. 4 din Convenţia internaţională pentru eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială, atât în ceea ce priveşte prevederile art.369 din Noul Cod penal
(fostul art.317 din Codul penal), cât şi cele din OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor,
simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime
de război, precum şi definiţia încălcării dreptului la demnitate prin discursul discriminatoriu
(art.15 din OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare).
La nivelul Consiliului Europei, art.10.(2) din Convenţia europeană a drepturilor omului
prevede că exercitarea libertăţii de exprimare nu se face în mod absolut, ci comportă îndatoriri
şi responsabilităţi şi poate fi supusă unor restrângeri sau sancţiuni, dacă sunt îndeplinite
condiţiile clasice pentru limitarea drepturilor omului6. Acesta este temeiul juridic principal
în baza căruia se sancţionează discursul motivat de ură. În condiţiile răspândirii discursului
motivat de ură care are loc pe internet, un rol important îl joacă Protocolul Adiţional cu privire
la criminalizarea faptelor rasiste, xenofobe săvârşite prin sisteme informatice ataşat Convenţiei
privind infracţiunile pe internet. Protocolul sancţionează faptele săvârşite cu intenţie şi fără
drept, prin intermediul sistemelor informatice, prin care se distribuie sau se pune la dispoziţia
publicului material cu caracter rasist sau xenofob, se ameninţă cu săvârşirea unor infracţiuni
grave împotriva unor persoane sau grupuri de persoane din cauza legăturii lor cu un grup
identificat prin rasă, culoare, descendenţă, origine naţională sau etnică, precum şi religie sau
se distribuie sau se pune la dispoziţia publicului, material care neagă, trivializează, aprobă sau
justifică faptele care constituie genocid sau crime împotriva umanităţii, aşa cum sunt definite
de dreptul internaţional şi recunoscute ca atare prin decizii finale şi obligatorii ale Tribunalului
3 Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale, Recomandarea Generală nr.XV, din 23 martie 1993, paragf.2.
4 Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale, Recomandarea Generală nr.XV, din 23 martie 1993, paragf.4.
5 Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale, Recomandarea Generală nr.XXX din 1 octombrie 2004, paragf.12.
6 Convenţia europeană a drepturilor omului, art.10.(2): „...prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri
necesare pentru apărarea unor valori precum securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi
prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora”.
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Militar Internaţional sau ale oricărei curţi internaţionale create prin instrumente internaţionale
relevante.
Instrumentele de tip soft law adoptate la nivelul Consiliului Europei detaliază aceste
prevederi din tratate. Astfel, recomandările Comitetului de miniştri definesc discursul motivat
de ură ca fiind orice formă de expresie care incită la ură rasială, xenofobie, anti-semitism şi toate
formele de intoleranţă7. Jurnaliştii care oferă calea de comunicare a discursurilor unor terţi către
public sunt apăraţi de libertatea de exprimare a jurnaliştilor, corelată dreptului la informaţie,
însă atunci când jurnaliştii sunt autorii unui discurs defăimător motivat de ură, aceştia pot
fi sancţionaţi în ciuda calităţii de jurnalişti8. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a
adoptat şi ea o serie de rezoluţii şi recomandări pe tema incitării la ură. Documentele insistă
asupra nevoii de a găsi un echilibru între libertatea de exprimare şi drepturile fundamentale ce
pot fi afectate de un anumit tip de discurs, incriminând discursul motivat de ură 9, dar numai
acel discurs care îndeamnă la ură, discriminare sau violenţă şi tulbură liniştea publică în mod
grav şi intenţionat 10. Comisia Europeană pentru Democraţie prin Lege (Comisia de la Veneţia)
a explicat unde trebuie trasată linia între criticile care se încadrează în libertatea de exprimare
şi discursul motivat de ură sancţionabil: atunci când este vorba despre insulte intenţionate şi
gratuite, despre incitarea la violenţă, dezordine publică şi discriminare 11.
Comisia Europeană Împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI), defineşte rasismul ca
fiind „credinţa că un temei precum rasa, culoarea, limba, religia, naţionalitatea sau originea
naţională sau etnică justifică dispreţul faţă de o persoană sau un grup de persoane sau
noţiunea de superioritate a unei persoane sau a unui grup de persoane”12; discursul rasist
reprezintă incitarea publică la violenţă, ură sau discriminare, insultele publice, calomnierea sau
ameninţarea unei persoane din cauza rasei, culorii, limbii, religiei, naţionalităţi sau originii lor
naţionale sau etnice13.
La nivelul Uniunii Europene a fost adoptată Decizia cadru a Consiliului privind combaterea
rasismului şi xenofobiei care stabileşte standarde minimale privind discursul motivat de ură,
printre alte fapte de rasism şi xenofobie14. Articolul 4 statuează asupra necesităţii ca statele
membre UE să sancţioneze penal comportamentele intenţionate prin care se incită public
la violenţă sau ură pe motiv rasist sau xenofob, insultele publice sau ameninţările la adresa
persoanelor sau a grupurilor în scop rasist sau xenofob, aprobarea publică pe motiv rasist sau
xenofob a crimelor de genocid, a crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război aşa cum
sunt definite în Statutul Curţii Penale Internaţionale, negarea publică sau trivializarea crimelor
definite în art.6 din Carta Tribunalului Militar Internaţional completat cu Acordul de la Londra din
8 aprilie 1945 într-o manieră de natură a tulbura pacea în societate, diseminarea în public sau
distribuirea de materiale care conţin expresii ale rasismului şi xenofobiei, coordonarea, susţinerea
sau participarea la activităţi rasiste sau xenofobe ale unui grup, cu intenţia de a contribui la
activităţile criminale ale organizaţiei.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat asupra cauzelor care priveau discursul
7

8

Comitetul de miniştri, Recomandarea (97)20 privind “discursul motivat de ură”, 30 octombrie 1997.

Declaraţia Comitetului de Miniştri privind libertatea dezbaterii politice în mass media, 12 februarie 2004.

9 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Rezoluţia 1510(2006) privind libertatea de expresie şi respectarea credinţelor
religioase, 28 iunie 2006.
10 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Recomandarea 1805(2007) privind blasfemia, insultele religioase şi discursul
motivate de ură impotriva persoanelor pe motive care ţin de religia lor, 29 iunie 2007.
11 Comisia de la Veneţia, Raport, Sesiunea plenară nr.70, 16-17 martie 2007.
12 ECRI, Recomandarea de Politică Generală nr.7.
13 ECRI, Recomandarea de Politică Generală nr.7.
14 Decizia cadru a Consiliului 2008/913/JHA din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi
xenofobiei prin intermediul dreptului penal.
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motivat de ură în două modalităţi: fie sub incidenţa art.17 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO), fie sub incidenţa art.10.(2) din CEDO.
Art.17 din CEDO prevede că articolele din Convenţie nu pot fi interpretate în sensul de
a proteja acţiuni care au ca scop distrugerea altor drepturi din Convenţie sau limitarea lor
în mai mare măsură decât este permis în Convenţie. Cu alte cuvinte, art.17 din CEDO
sancţionează abuzul de drept – acele acţiuni prin care se invocă în mod abuziv protecţia
unui drept din Convenţie pentru a proteja comportamente îndreptate împotriva sistemului
de valori democratice stabilit prin Convenţie. În cadrul acestui sistem de valori, Curtea a
inclus democraţia15, justiţia, pacea16, toleranţa, pacea socială şi nondiscriminarea17. Au fost
excluse pe rând de la protecţia Convenţiei şi incluse în art.17 din CEDO discursurile care vizau
restabilirea Partidului Comunist prin revoluţia proletariatului în Republica Federală Germania
în timpul Războiului Rece 18, orice discurs inspirat din Naţional Socialism, considerat o „doctrină
totalitară, incompatibilă cu democraţia şi drepturile omului, a căror partizani urmăresc în mod
neechivoc scopuri precum cele prevăzute în art.17”19 şi discursurile de o gravitate deosebită
precum negaţionismul şi discursul motivat de ură rasială. În cele ce urmează vom prezenta care
au fost criteriile avute în vedere de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a încadra la
art.17 ultimele două tipuri de discurs, de interes pentru analiza de faţă.
Prin discursul negaţionist se înţeleg comentariile rasiste prin care se neagă Holocaustul
şi se incită la ură împotriva evreilor. Pornind de la ideea că există un adevăr istoric în ceea
ce priveşte exterminarea sistematică a evreilor în timpul Holocaustului, au fost sancţionate
ca negaţioniste publicaţiile formulate într-o manieră părtinitoare şi polemică, lipsite de orice
formă de obiectivitate ştiinţifică 20. Faptele de negare a crimelor împotriva umanităţii au fost
sancţionate deoarece sunt considerate de către Curte ca fiind unele dintre cele mai grave forme
de defăimare rasială a evreilor şi de incitare la ură împotriva lor şi constituie o ameninţare la
adresa ordinii publice21.
Celelalte tipuri de discurs motivat de ură sancţionat de Curte în temeiul art.17 din CEDO au
fost încadrate într-un set de criterii precum: promovarea explicită a supremaţiei unui grup22,
atacul general la adresa unui grup, îndemnarea la alungarea unui grup din ţară, formularea
vehementă, condamnarea întregului grup pentru acte grave săvârşite de persoane care aparţin
grupului23.
Tot din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului reiese un set de criterii avute
în vedere de Curte la examinarea cauzelor de discurs motivat de ură în lumina art.10.(2) din
CEDO:
1) Scopul
Scopul se poate determina indirect prin examinarea amănunţită a conţinutului afirmaţiilor
şi a contextului în care au fost făcute. Se urmăreşte să se lămurească dacă autorul afirmaţiilor
a intenţionat să disemineze idei şi opinii rasiste prin intermediul discursului motivat de ură sau
a încercat să informeze publicul pe o temă de interes public.
15 CEDO, Partidul Comunist (KPD) c. Republica Federală Germania, dec.21 iulie 1957.
16 CEDO, Honsik c. Austria, nr.25062/94, dec. Comisiei, 18 octombrie 1995, Marais c. Franţa, nr.31159/96, dec. Comisiei 24 iunie 1996.
17 CEDO, Norwood c. Marea Britanie, nr., Pavel Ivanov c. Rusia, ne.35222/04, dec. 20 februarie 2007.
18 CEDO, Partidul Comunist (KPD) c. Republica Federală Germania, dec.21 iulie 1957.
19 CEDO, B.H., M.W. şi G.K c. Austria, No.12774/87, dec. Comisiei 12 octombrie 1989, Nachtmann c. Austria, dec.
Comisiei 9 septembrie 1998, Schimanek c. Austria, dec., nr.32307/96, 1 februarie 2000.
20 CEDO, B.H., M.W. şi G.K c. Austria, No.12774/87, dec. Comisiei 12 octombrie 1989, Nachtmann c. Austria, dec.
Comisiei 9 septembrie 1998, Schimanek c. Austria, dec., nr.32307/96, 1 februarie 2000.
21 CEDO, Garaudy c. Franţa, nr.65831/00, dec. 24 iunie 2003.
22 CEDO, Glimmerveen şi Hagenbeek c. Olanda, nr8348/78 şi 8406/78, dec. Comisiei 11 octombrie 1979.
23 CEDO, Norwood c. Marea Britanie, nr.23131/03, dec. 16 noiembrie 2004.
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Pe de o parte, Curtea a considerat că faptele unui jurnalist care redă un interviu desfăşurat în
mod nepărtinitor, prin care se expun publicului declaraţiile rasiste ale unor grupuri extremiste
sunt apărate de libertatea de exprimare (art.10)24. Pe de altă parte, Curtea a considerat unele
afirmaţii ca fiind în afara libertăţii de exprimare chiar dacă aparent intenţia autorului nu a fost
de a incita la ură, rezultatul fiind acela de încercare de reabilitare a regimului Naţional Socialist
şi de acuzare a victimelor acestui regim că falsifică istoria. De asemenea, Curtea a catalogat
ca incitare la glorificarea violenţei „comentariile care ... incită instinctele primare şi întăresc
prejudecăţi înrădăcinate deja [în societate], care se manifestă prin violenţă extremă”25.
2) Conţinutul exprimării
Pe de o parte faţă de discursul politic sau care are legătură cu teme de interes public sau
aflate în dezbatere publică există o mai mare permisivitate. Pe de altă parte, discursul de natură
religioasă trebuie sancţionat mai strict, inclusiv când este vorba despre afirmaţii care sunt în
mod gratuit ofensatoare şi nu contribuie la nicio formă de dezbatere publică capabilă să ducă
la progres în treburile publice26.
De asemenea, declaraţiile de fapte sunt privite mai strict, cerându-se probarea lor, în timp
ce simplelor opinii li se acordă mai multă permisivitate, deşi acestea trebuie să aibă şi ele o
bază minimală27. Curtea face o distincţie între temele care sunt încă în dezbatere între istorici
şi adevărul istoric clar stabilit28.
3) Autorul afirmaţiilor
Atunci când discursul este făcut de un politician sau de un jurnalist, persoane implicate în
mod activ în dezbaterea publică, aceştia se bucură de mai multă permisivitate în comparaţie
cu un funcţionar public care are obligaţii şi responsabilităţi speciale în raport cu politicile
publice împotriva discriminării şi incitării la ură29. Cu toate acestea şi politicienii au o anumită
responsabilitate în a lupta împotriva intoleranţei30, aşa cum jurnaliştii au obligaţia să se
disocieze de discursul care instigă la violenţă şi ură şi să nu ofere pur şi simplu un mediu de
comunicare grupurilor extremiste31.
4) Contextul în care se face exprimarea
În funcţie de mediul în care apare discursul motivat de ură acesta este sancţionabil sau nu
– presa scrisă şi audiovizuală, în funcţie de tipul de publicaţie sau de program, sunt privite mai
strict deoarece ele au o audienţă mai mare şi formează opinia publică32 – în timp ce formele
artistice de exprimare precum pamfletul sunt privite mai permisiv33.
Important este şi contextul din societate în care se fac afirmaţiile respective, abordarea
urmând a fi mai strictă atunci când există „probleme legate de prevenirea terorismului” sau
când afirmaţiile sunt făcute într-un mediu în care avem de a face cu un public captiv, precum
o şcoală34.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

CEDO, Jersild c. Danemarca, nr.15890/89, 23 septembrie 1994.
CEDO, Halis Dogan c. Turcia (nr.3), nr.4119/01, paragf.35, 10 octombrie 2006.
CEDO, Gunduz c. Turcia, 35071/97, 4 decembrie 2003.
CEDO, Pedersen şi Baadsgaard c. Danemarca, nr.49017/99, 17 decembrie 2004.
CEDO, Lehideux şi Isorni c. Franţa, nr.55/1997/839/1045, 23 septembrie 1998.
CEDO, Seurot c. Franţa, nr.57383/00, dec. 18 mai 2004.
CEDO, Erbakan c. Turcia, nr.59405/00, 6 iulie 2006.
CEDO, Jersild c. Danemarca, nr.15890/89, 23 septembrie 1994.
CEDO, Jersild c. Danemarca, nr.15890/89, 23 septembrie 1994.
CEDO, Vereinigung Bildender Kunstler c. Austria, nr.68354/01, 25 ianuarie 2007.
CEDO, Seurot c. Franţa, nr.57383/00, dec. 18 mai 2004.
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III. Descrierea prevederilor legislative din România
Legislația românească în domeniul combaterii discursului discriminatoriu sau instigator la
ură cuprinde o serie de prevederi, atât în cuprinsul Noului Cod Penal, cât și în legea specială
pentru combaterea discriminării, Ordonanța Guvernului 137/2000. Faptul că discursul
instigator la ură poate atrage atât răspunderea penală, cât și cea contravențională creează
serioase probleme de încadrare a unei fapte într-una dintre cele două tipuri de răspundere. De
asemenea, discursul instigator la ură este reglementat separat în ceea ce privește transmisiile
audiovizuale. Sancționarea acestui discurs revine, în cazul în care fapta a atras răspunderea
penală, sistemului de justiție, pe când constatarea unei contravenții comisă prin discurs
instigator la ură este de competența Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,
corp administrativ-jurisdicțional cu atribuții de agent constatator. Sancționarea discursului
instigator la ură comis de reprezentantul unui post de televiziune sau radio este de competența
Consiliului Național al Audiovizualului (generând, în practică confuzii în situația în care un invitat
la o emisiune poate fi sancționat de către CNCD pentru un astfel de discurs, dar moderatorul
respectivei emisiuni, care a participat la acest discurs, este deferit Consiliului Național al
Audiovizualului35). Constatarea contravențiilor în domeniul publicității revine, conform legii
148/200036, reprezentanților împuterniciți ai autorităților publice locale.
Articolul 36937 al Noului Cod Penal, incriminează incitarea la ură sau discriminare, definită
drept „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii
de persoane”. Infracțiunea se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Conținutul acestei infracțiuni a fost preluat fără modificări din forma anterioară a codului penal
(art. 317), fără însă a se mai enumera lista criteriilor de discriminare, legiuitorul făcând referire
la criteriile și temeiurile discriminării prevăzute de OG. 137/2000.
Principala reglementare a discursului instigator la ură în legislația românească se regăsește în
cuprinsul Ordonanței Guvernului 137/2000, care cuprinde mai multe articole ce pot fi aplicabile
acestui fenomen. Astfel, conform articolului 2, discriminarea este o „deosebire, excludere,
restricție sau preferință” care „are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale
sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în
orice alte domenii ale vieții publice”. Criteriile protejate de lege sunt ”rasă, naționalitate, etnie,
limba, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată”. Lista nu este exhaustivă
enumerarea încheindu-se cu expresia „precum şi orice alt criteriu”38.
Una dintre modalitățile de comitere contravenției de discriminare este hărțuirea, definită ca
„orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială,
35 Hotărârea CNCD Nr.112 din 06.03.2013 a vizat declarațiile făcute de Oana Zăvoranu la emisiunea „Un show
păcătos”. Zăvoranu a fost sancționată, dar competența asupra comportamentului moderatorului a fost stabilită ca
aparținând CNA.
36 Legea 148/2000, http://www.euroavocatura.ro/legislatie/205/Legea_nr__148_2000,_privind_publicitatea/
page/2#nextPage, Accesat 20.03.2015
37 Noul Cod Penal, Art 369, http://legeaz.net/noul-cod-penal/art-369, Accesat 20.09.2015
38 OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, http://www.
dreptonline.ro/legislatie/og_137_2000_prevenire_sanctionare_forme_discriminare_republicata.php, Accesat
20.09.2015
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convingeri, gen, orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată, vârstă, handicap,
statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant,
ostil, degradant ori ofensiv” pentru persoana în cauză.39
Cea mai importantă reglementare a discursului instigator la ură se regăseşte în cuprinsul
articolulul 15 al Ordonanței care prevede răspunderea contravențională pentru „orice
comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naționalist-șovină, de
instigare la ură rasială sau națională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează
atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și
legat de apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială
sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.”40
Un aspect extrem de important al formulării articolului este că subiectul pasiv al contravenției
de discriminare prin discurs instigator la ură poate fi „o persoană, un grup, sau o comunitate”.
Această enumerare exhaustivă permite sancționarea unui spectru larg de comportamente
și afirmații, precum discurs bazat pe stereotipuri sau invective la adresa unei comunități. Un
alt aspect relevant este faptul că comportamentul trebuie să se manifeste în public, simpla
atitudine discriminatoare nefiind cauza pentru atragerea răspunderii contravenționale. Deși în
cuprinsul articolului 15, criteriile de protecție enumerate sunt mult mai puține decât cele din
cuprinsul articolului 2 al Ordonanței, în practică enumerarea nu a fost considerată exhaustivă
de către CNCD, atingerea demnității unei persoane pe baza altor criterii (ex. situație familială)
reprezentând un temei de constatare a existenței contravenției.
Pe lângă Ordonanța 137/2000, discursul instigator la ură este sancționat sub diverse forme
specifice în alte reglementări. De exemplu, apologia regimurilor fasciste sau a persoanelor
condamnate pentru crime împotriva umanității, precum și negarea explicită a Holocaustului sunt
sancționate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 31/2002, modificată prin legea 217/2015.
Principala modificare adusă în 2015, prin legea 217, denumită de presă „legea anti-legionară”
este includerea expresă a termenului de legionarism sau legionar în sfera manifestărilor interzise
expres. Forma veche a legii prevedea doar interzicerea organizațiilor ”fasciste”, lăsând deschisă
dezbaterea dacă legionarismul a fost sau nu o formă de fascism. De asemenea, prin legea
217/2005 se menționează expres Holocaustul românesc (ca fenomen diferit de cel european) și
se interzice negarea acestuia.
Dacă forma veche a legii interzicea doar organizațiile „cu caracter fascist, rasist sau xenofob”
prin care se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară
activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor
fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase,
superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea
la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul
extremist”41, după modificările din 2015 sunt interzise organizațiile ”cu caracter fascist, legionar,
rasist sau xenofob”.42 Această adăugire se regăsește în mai multe paragrafe ale legii.
În plus, forma veche a ordonanței prevedea ca definiție a Holocaustului „persecuţia
39 Ibid
40 Ibid
41 Odonanța de Urgență a Guvernului 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist,
rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii,
, http://legeaz.net/text-integral/oug-31-2001-interzicerea-organizatiilor-si-simbolurilor-cu-caracter-fascist-rasist,
Accesat 20.09.2015
42 Legea nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, http://lege5.ro/Gratuit/g4ztmnjxga/legea-nr-2172015-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-31-2002-privind-interzicereaorganizatiilor-si-simbolurilor-cu-caracter-fascist-rasist-sau-xenofob-si-a-promov, Accesat 20.09.2015
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sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum
şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933–1945”. În cuprinsul legii se menţiona şi că
„în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă
deportării şi anihilării”43. Această formulare lăsa o oarecare ambiguitate în ceea ce privește
responsabilitatea pentru Holocaustul românesc (atât asupra evreilor, cât şi asupra populaţiei
rome), legea atribuind vina pentru Holocaust Germaniei naziste și „aliaților și colaboratorilor”
ei. Legea 217/2015 explicitează clar Holocaustul românesc, precum și definiția termenului de
legionar, astfel, ”e) prin holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi
anihilarea evreilor şi a rromilor, sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile
administrate de acestea în perioada 1940-1944; f) prin Mişcarea Legionară se înţelege
o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de
«Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară».”44
Interzicerea promovării doctrinelor fasciste sau xenofobe sau a cultului personalităților
condamnate pentru crime de război sau genocid rămâne reglementată la fel ca în vechea formă
a legii. Se adaugă, pe lângă negare, contestare, aprobare, justificare și minimalizarea efectelor
Holocaustului pe lista modalităților de comitere a infracțiunii prevăzute la Art 6 al Ordonanței.
În plus, sunt incluse şi negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea altor
genocide precum cel din fosta Iugoslavie sau din Rwanda pe lista infracțiunilor.
Totuşi, modificările aduse legii în 2015 micşorează maximumul special al pedepsei de la
5 la 3 ani (infracțiunea se pedepsește cu o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau
amendă). Maximumul special al pedepsei crește la 5 ani dacă infracțiunea este comisă printrun sistem informatic45.
Reglementări specifice pentru combaterea discursului instigator la ură se regăsesc şi în
Legea Audiovizualului (Legea 504/2002) și în Codul de reglementare al conținutului audiovizual,
promovat prin Decizia CNA 220/2011. Astfel, conform Art. 40 din Legea audiovizualului “este
interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de
rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală46“. Această prevedere este explicitată în
Codul de reglementare al conținutului audiovizual care, la articolul 47 interzice ”difuzarea în
programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite sau xenofobe” precum și
„orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau
etnie”47. De asemenea, conform Art 6 (d) al Legii 148/2000, care reglementează activitatea de
publicitate, „se interzice publicitatea care: d) include discriminări bazate pe rasă, sex, limbă,
origine, origine socială, identitate etnică sau naționalitate”48.
43 Ibid
44 Ibid
45 Art. 6.
(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a
holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public,
a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional,
în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la
Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale,
a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal
Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal
penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de
statul român, ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”
46 Legea nr. 504 din 2002, Legea audiovizualului, http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/504-2002.php,
Accesat 20.09.2015
47 Decizie Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovisual, http://www.
cna.ro/DECIZIE-Nr-220-din-24-februarie.html, Accesat 20.09.2015
48 Legea 148/2000
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IV. Reglementări comparate
Franţa
Discursul motivat de ură în Franţa este reglementat prin legea civilă şi cea penală. Art.24
din Legea libertăţii presei din 29 iulie 188149 sancţionează pe oricine incită public altă persoană
să discrimineze, să urască sau să vatăme o persoană sau un grup pentru că în realitate aparţine
sau se presupune despre ea că aparţine, sau nu aparţine unei anumite naţionalităţi, rase,
religii, sex, orientare sexuală, identitate sexuală sau are un anumit handicap. Art.32 şi 33 din
Legea libertăţii presei din 29 iulie 1881 sancţionează actele de defăimare sau insultare publică
a unei persoane sau a unui grup pentru că aparţine sau se presupune despre eacă aparţine, sau
nu aparţine unei anumite naţionalităţi, rase, religii, sex, orientare sexuală, identitate sexuală
sau are un anumit handicap. Tipul de formulare se aseamănă cu textul infracţiunii Incitare la
ură sau discriminare din Noul Cod Penal românesc. Se observă lista închisă şi foarte selectivă
de criterii protejate.
Legea nr. 90-615 din 13 iulie 1990 privind combaterea tuturor actelor rasiste, antisemite
sau xenofobe, denumită Gayssot Act, creează dreptul oricărei persoane care se consideră
afectată în propria demnitate pe criteriul etniei, naţionalităţii, rasei sau religiei de a se îndrepta
împotriva ziarului sau publicaţiei care a publicat discursul respectiv. De asemenea, sunt
sancţionate formele de expresie publică prin care se promovează idei de negare a existenţei
crimelor împotriva umanităţii comise de Germania nazistă în cel de-al doilea război mondial,
aşa cum au fost definite în Acordul de la Londra din 8 august 1945.
Art. R. 624-3, respective art. R. 624-4 din Codul penal francez interzice orice defaimare sau
insultă a unei persoane sau a unui grup pentru că în realitate aparţine sau se presupune despre
ea că aparţine, sau nu aparţine unei anumite naţionalităţi, rase, religii, sex, orientare sexuală,
identitate sexuală sau are un anumit handicap. Art. R. 625-7 din Codul Penal francez interzice
incitarea la discriminare, ură sau violenţă împotriva unei persoane sau a unui grup pentru că
în realitate aparţine sau se presupune despre ea că aparţine, sau nu aparţine unei anumite
naţionalităţi, rase, religii, sex, orientare sexuală, identitate sexuală sau are un anumit handicap.
Republica Moldova
Discursul motivat de ură este sancţionat în Republica Moldova prin intermediul a două
prevederi legislative, una de natură contravenţională şi a doua de natură penală. Vom prezenta
aceste prevederi legislative pe rând.
În primul rând, la nivel contravenţional, art.2 din Legea 121/2012 cu privire la asigurarea
egalităţii defineşte instigarea la discriminare ca fiind „orice comportament prin care o persoană
aplică presiuni sau afișează o conduită intenționată în scopul discriminării unei terțe persoane
pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege”. Art.6 din Legea 121/2012 interzice orice formă
de discriminare. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
(CPPEDAE), organul însărcinat cu aplicarea Legii 121/2012, a aplicat aceste două articole
împreună ca bază legală pentru constatarea unor discursuri încadrate ca fiind instigare la
discriminare. De exemplu, CPPEDAE a constatat instigarea la discriminare pe criteriul orientării
49

Loi sur la liberté de la presse, 29 iulie 1881.
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sexuale faptele unei persoane de a participa la o contramanifestație în timpul paradei LGBT din
17 mai 2014, la care scanda lozinci menite să provoace ura și violența fizică față de comunitatea
LGBT, de a publica în mediul online un discurs prin care persoanele homosexuale erau injuriate,
denumite „pedofili care comiteau infracțiuni destul de grave” şi de a discuta online despre
oportunitatea plasării unei bombe la sediul organizaţiei cunoscută ca apărătoare a drepturilor
homosexualilor50. Într-o altă cauză, CPPEDAE a constatat instigarea la discriminare în cazul
declaraţiilor făcute la TV de preşedintele unei organizaţii religioase care la o emisiune pe tema
nediscriminării a stropit cu agheasmă participanții reprezentanţi ai unui ONG pentru protecția
drepturilor persoanelor LGBT zicând: „Aicea libertatea creştină prevalează şi dacă ei nu vor
accepta agheasma… majoritatea cedează în faţa minorităţii, „Da de ce vă ascundeţi, sunteţi
netradiţionali?”, „Ştiţi cine fuge de agheasmă?”51. În ceea ce priveşte discursul rasist, CPPEDAE
a constatat instigarea la discriminare în cazul unui lider al unei formațiuni politice, care în timpul
unei conferințe de presă, referindu-se la liderul unui alt partid politic, cu intenția de a încuraja
publicul să nu voteze cu acest candidat, a folosit următoarele expresii: „acest țigan murdar și
puturos […] o să ajungă acolo unde îi este locul!”; „[…] se știe că Filat e jumate țigan, numai că
Filat e un țigan terminat”.52 CPPEDAE a constatat instigarea la discriminare şi în cazul websiteurilor care acceptă sau nu filtrează anunţurile de angajare ce conţin criterii discriminatorii, fără
a explica totuşi care sunt motivele pentru care a făcut această încadrare juridică.
În al doilea rând, la nivel penal, art.346 din Codul Penal al Republicii Moldova prevede
infracţiunea Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţîţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării
naţionale, etnice, rasiale sau religioase. Prin această infracţiune se sancţionează „acţiunile
intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise şi electronice,
îndreptate spre aţîţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau
religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale, precum şi limitarea, directă sau
indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cetăţenilor în funcţie
de apartenenţa lor naţională, etnică, rasială sau religioasă”. Comportamentele sancţionabile se
caracterizează prin intenţie directă şi scop deoarece sunt incriminate acţiunile intenţionate şi
îndemnurile adresate publicului, care sunt îndreptate spre stârnirea unor sentimente negative
şi a unor comportamente de încălcare a drepturilor împotriva unor grupuri de cetăţeni. Se
observă că articolul sancţionează nu doar discursul, ci orice fel de acţiune intenţionată. Lista
grupurilor protejate împotriva actelor sancţionate prin infracţiunea de la art.346 din Codul
Penal al Republicii Moldova este limitată la criteriile apartenenţă naţională, etnică, rasială sau
religioasă. Sunt protejate de legea penală doar persoanele care aparţin acestor grupuri şi nu
cele care sunt asociate cu o anumită naţionalitate, etnie, rasă sau religie.

50 CPPEDAE, decizia nr. 158/14 din 11 decembrie 2014, Angela Frolov și Centrul de informații GENDERDOC-M către
Stanislav Ghibadulin.
51 CPPEDAE, decizia nr. 064/14 din 19 mai 2014, Angela Frolov către Ghenadie Valuța.
52 CPPEDAE, decizia nr. 159/14 din 13 octombrie 2014, pornită prin autosesizare privind declarațiile rasiste în
discursul politic al dlui Renato Usatîi, liderul formațiunii politice „PaRus”, para. 6.1-6.3.
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V.

Identificare şi analiză cazuri relevante din România
Adriana Iordache

V.1. Discursul discriminatoriu în cazuistica CNCD
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este un corp administrativjurisdicțional înființat prin OG 137/2000 şi H.G. nr. 1194/200153. Acesta are ca atribuții, printre
altele, ”investigarea, constatarea şi sancționarea faptelor de discriminare”, deciziile sale având
aceeași putere precum un proces-verbal de constatare a unei contravenții. Procedura în fața
Consiliului este similară cu cea din fața unei instanțe de judecată. Această procedură este
reglementată prin Ordinul Președintelui CNCD Nr. 144 din 11 aprilie 2008, care prevede că
principiile pe care se bazează sunt: transparența, celeritatea, contradictorialitatea, asigurarea
dreptului la apărare, protecția datelor personale și disponibilitatea54.
O serie de hotărâri ale Consiliului au vizat, în perioada 2005-2015, fapte de discurs
instigator la ură, marea majoritate a acestora fiind îndreptate împotriva romilor. În unul dintre
cazuri a fost analizată următoarea afirmație, făcută în cadrul emisiunii Șah-Mat, difuzată pe
postul de televiziune OTV: „Primii ambasadori ai noștri sunt cei certați cu legea...imaginea
noastră e făcută tocmai de acești reprezentanți care nici la noi nu sunt așa de bine văzuți...
Mândria noastră de a fi român, de a avea niște realizări este spulberată și din vina unora
care ne reprezintă și care pleacă acolo cu mândria că pe pașaportul lor scrie ROM și chiar
rom..foarte mulți țigani..o rușine cruntă...dacă luăm statisticile infracționalității, din cauza
lipsei lor de instrucție, din cauza mediului în care trăiesc, infracționalitatea este de n ori mai
mare în rândul acestei etnii”. Colegiul Director al CNCD a constatat că afirmația intră sub
incidența articolelor care pedepsesc crearea unei atmosfere ostile și degradante la adresa
unei comunități sau unui grup de persoane, respectiv Art. 2(1) și 2(3) și Art. 19 din vechea
formă a Ordonanței, actualmente Art. 2(1) și (4) și Art. 15, din cauza asocierii comunității
rome cu infracționalitatea și a utilizării unor termeni precum „furtișaguri” și „fraudă”. De
asemenea, a fost considerată relevantă afirmația că infracționalitatea este mai mare în cadrul
comunității rome, deși nu există statistici pentru a o demonstra.55
O argumentare similară este utilizată și în Hotărârea CNCD 93/2005 care analizează
afirmația: „Și iată cum minorii noștrii, și mai ales minorii romi ajung să cerșească prin piețele
orașelor civilizate din lumea occidentală sau să fie dați spre prostituție. Așa se explică faptul
că părinții inconștienți pe considerentul că școala nu mai ajută la nimic își retrag copii din școli
după împlinirea vârstei de 14 ani, pentru a-i trimite în străinătate la muncă. Romii îi protejează
din ambele puncte de vedere: școala nu o frecventează pentru că nu se poartă, iar în ceea
ce privește munca, ea constă în cerșetorie prin metropolele Europei, unde ni se creează
prestigiul de români”. Fragmentul incriminat a fost publicat în cotidianul Șansa Buzoiană.
53 Hotararea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii, cu modificarile si completarile ulterioare, http://www.cncd.org.ro/legislatie/Legislatie-nationala/
Hotararea-Guvernului-nr-1194-din-2001-8/
54 Ordinul Presedintelui CNCD nr. 144 din 11 aprilie 2008, http://www.cncd.org.ro/legislatie/Legislatie-nationala/
ORDINUL-Presedintelui-CNCD-nr-144-din-11-aprilie-2008-24/
55 Hotărârea CNCD 75 din 19.04.2005
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Colegiul director al Consiliului a constatat contravenția, aplicând sancțiunea avertismentului.
Argumentarea acestei decizii s-a bazat pe ideea că prin afirmația incriminată se realizează
o asociere între imaginea comunității rome și activități imorale și ilicite, având ca rezultat
crearea unei atmosfere umilitoare și degradante56.
O amendă de 1000 de RON a fost aplicată în 2005 prin Hotărârea 238 din 31.08 pentru
publicarea unui articol în ziarul Știrea, prin care contesta utilitatea organizării unei expoziții
despre cultura romilor la Muzeul Național al Agriculturii. Principala linie de argumentație a
articolului a fost că romii nu pot fi reprezentați la Muzeul Agriculturii deoarece nu au avut
niciodată această profesie, trăind în schimb din activități infracționale. Articolul contrastează
imaginea comunității rome cu cea a „țăranului român”, astfel: ”auzise țiganul nostru de sapă
când țăranul român își muncea, numai el știe cum, pământul.”57 Afirmațiile au fost considerate
un mod de a crea o atmosferă ofensatoare la adresa comunității rome.
O dată cu evoluţia instituţională a CNCD, deciziile sale au devenit mult mai bine
argumentate, membrii Colegiului oferind descrieri mult mai detaliate ale elementelor relevante
pentru constatarea unei contravenții. Unul dintre cele mai importante și mediatizate cazuri
de discurs instigator la ură a fost decis de Consiliu în 2007, vizând afirmația făcută de fostul
președinte al României, Traian Băsescu, care a numit o jurnalistă „țigancă împuțită” după ce
i-a luat acesteia telefonul, care a continuat să înregistreze. Încadrarea faptei a fost făcută sub
aceleași articole. Consiliul a respins argumentul conform căreia afirmația președintelui este
protejată de dreptul la viața privată, argumentând că demnitarii se expun atenției mediatice
și că presa a informat opinia publică despre un fapt de interes general. Pentru a constata
întrunirea elementelor contravenției de discriminare, Consiliul a stipulat că utilizarea unor
sintagme care, prin ele însele, reprezintă asocieri negative, cum ar fie „sidos” sau ”cioară”
trebuie analizată în funcție de contextul mai larg. În speța supusă dezbaterii, Consiliul
a afirmat că asocierea comunității rome cu un stereotip negativ are ca efect crearea unei
atmosfere degradante și umilitoare pentru grupul vizat, conform Art 15 din OG 137/2000.
De asemenea, Consiliul a citat statistici potrivit cărora percepțiile negative despre romi sunt
extrem de răspândite, argumentând că afirmația președintelui este de natură a le amplifica58.
Discursul stereotipizant a fost condamnat și în cazul unui banner publicat în Revista Top
Gear, care afirma că <<Daca nu-ți iei BMW pe motiv că “au toti tziganii” înseamnă că “tziganii”
au câștigat>>. După citarea a diferite instrumente internaționale care condamnă discursul
instigator la ură, CNCD a analizat afirmația în lumina raţionamentului elaborat de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului în speța Handyside v. UK , examinând dacă restricționarea
dreptului la liberă exprimare este prevăzută de lege, este legitimă (exclusiv pentru unul dintre
scopurile menționate expres de Convenția Europeană a Drepturilor Omului) și necesară
într-o societate democratică. Consiliul a stabilit că utilizarea unui discurs stereotipic despre
comunitatea romă este de natură să jignească demnitatea membrilor acestei comunități, în
special având în vedere că fosta Comisie Europeană a Drepturilor Omului a stipulat ( în speța
Asiaticilor Est Africani c. Marea Britanie) caracterul de gravitate excepțională al discriminării
rasiale. Astfel, restrângerea dreptului la libertate este, în opinia Consiliului, legitimă59.
În cazul declarației făcute de Cătălin Cherecheș în 2011, pe atunci candidat la Primăria
Municipiului Baia Mare, Consiliul a luat în considerare nu doar lezarea demnității unei
56
57
58
59

Hotărârea CNCD 93 din 01.04.2005
Hotărârea CNCD 238 din 31.08.2005
Hotărârea CNCD 92 din 23.05.2007
Hotărârea CNCD 245 din 14.04.2009
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comunități prin asocierea acesteia cu comportamente negative stereotipice, ci și calitatea
reclamatului. Cătălin Cherecheș a declarat despre romi că „îi întâlnim pe platformele de
gunoi, îi vedem cerșind, afișându-și malformațiile, îi vedem în zonele industriale furând ce se
mai poate fura, prin supermarketuri sustrăgând portofele, în stațiile de autobuz cu pungile de
aurolac, și pe drumurile de la ieșirea din localitate prostituându-se [...] oamenii ăștia trebuie
să se spele și să muncească”. Pe lângă argumentele legate de declarație în sine, CNCD a citat
două distincții stabilite prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Prima este
cea între probleme de interes public și altfel de probleme, o exprimare în domeniul primelor
beneficiind de o libertate de exprimare mult mai extinsă. Consiliul a apreciat însă că afirmația
vizată nu intră în această categorie. În ceea ce privește calitatea reclamatului, Consiliul a
argumentat că libertatea de exprimare a unui jurnalist sau membru al opoziției este mult
mai extinsă decât cea a unui reprezentant al autorității publice. Cum autorul afirmației era
în acel moment candidat la primăria Baia Mare, libertatea de exprimare a acestuia era mai
mare, însă nu putea include afirmații stereotipice de tipul celor făcute în speță. Consiliul a
sancționat declarația cu avertisment.60
Într-o altă speță CNCD, jurnalistul Grigore Cartianu a fost amendat cu suma de 1000 RON
pentru modul în care a descris evenimentele politice ale anului 2012, utilizând o comparație
cu substrat rasist. Astfel, acesta a afirmat într-un editorial „Grozăvia din iulie-august trebuie
să-i fi uluit pe liderii politici europeni mai ceva decât cohortele de pirande şi puradei care,
după deschiderea graniţelor, au dat iama pe bulevardele oraşelor din Occident. Ştiţi cum
acţionează balaoacheşii: se agaţă de tine, îţi cer bani, insistă, devin agresivi, te înjură, te
scuipă, îşi sfâşie cămaşa, îşi ridică fustele, îţi fură portofelul. Fac focul în faţă la Nôtre-Dame
şi pun pirostriile pe Champs-Elysées. Iar dacă încearcă să intervină vreun poliţist, este stropit
cu un jet de lapte ţâşnit din ţâţă de pirandă ...Se încheie, aşadar, o ţigănie care s-a întins pe
două luni, stricând vara naţiunii române. Sigur că vor începe alte şi alte ţigănii, dar e greu
de crezut că în viitorul apropiat va mai fi loc pentru una atât de mare”.61 Colegiul a încadrat
acest tip de discurs sub articolele 2(1) și 15 din OG 137/2000 și și-a argumentat decizia
invocând o serie de instrumente legale precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului,
Decizia Curții Constituționale a României nr. 62 din 2007 și Convenția internațională privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. Argumentul principal ale Colegiului a fost
că afirmațiile creează o stare de intimidare, ostilă față de comunitatea romă, prin atribuirea
unor comportamente reprobabile întregii comunități, deși acestea sunt comise doar de
anumite persoane din cadrul acesteia.
Un caz care a pus în evidență ambiguitățile legilor de incriminare a discursului instigator la
ură a fost cel al declarației consilierului local Rareș Buglea, care a afirmat: „Am introdus noi apa
în ţigănie...(apropo, când întrebi pe cineva de acolo unde locuieşte, mai nou zice ţigănime, zice
lângă Dedeman…). Ei bine dragii mei acolo s-a introdus apa şi un strat subţire de pavele (aşa
de dragul votului), dar este total insuficient! În loc de apă va fi enorm de greu să introducem
mentalitatea şi educaţia acolo şi mai ales, zic eu, educaţia sexuală…ştiu că falşii umanişti mă
vor critica aspru, dar susţin în continuare sterilizarea femeii rome, dacă după prima naştere
la ancheta socială se dovedeşte că nu are condiţii şi nici intenţia de a creşte primul prunc în
condiţii cât de cât umane! De ce o mai lăsăm să îl nască şi pe al 2-lea şi pe al 5-lea…să plătească
statul ajutoare sociale şi să punem noi zece lacăte pe poartă???”62. Argumentul petentului
60
61
62

Hotărârea CNCD 383 din 19.09.2011
Hotărârea CNCD 525 din 26.11.2012
Hotărârea CNCD 69 din 19.02.2013
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în acest caz, asociația Romani Criss, a fost că „afirmaţiile rasiste referitoare la practicile de
sterilizare colectivă reprezintă acţiuni ideologice fasciste, naziste. Este o formă de genocid.
Asemenea practici formează obiectul acţiunilor penale”, cerând Consiliului să își decline
competența. Invocând jurisprudența sa anterioară, Consiliul a acceptat acest argument,
afirmând că gravitatea declarației o încadrează mai degrabă sub articolul 317 din Vechiul Cod
Penal.
În 2013, Consiliul a analizat declarația Primului Ministru, Victor Ponta, care a afirmat că
„turismul pentru obţinerea de beneficii sociale este o situaţie specifică romilor”63 și că ”noi
[românii] ne aflăm pe poziţia a treia în ceea ce priveşte cetăţenii care comit infracţiuni, dar
ceea ce îi supără pe oameni sunt aceste delicte mărunte, cerşetoria, furturile…Ei provin din
minoritate, din minoritatea romă”64. Decizia Colegiului a fost achitarea Primului Ministru,
argumentând că nu se impune ingerința în dreptul la liberă exprimare, chiar dacă este vorba
de un comportament comis în public, care creează o diferențiere între două grupuri, deoarece
aceasta nu se bazează pe criteriul etnic, ci pe cel social. Colegiul Consiliului a apreciat că
generalizarea comportamentelor reprobabile nu include toată comunitatea de romi, ci doar
romii care trăiesc în condiții dificile în țările Europei Occidentale.
Iustina Ionescu

V. 2. Discursul motivat de ură în cazuistica instanţelor penale
Numărul cauzelor care au fost judecate sub incidenţa infracţiunii incitare la ură sau
discriminare (art.369 din Noul Cod penal) sau variantele anterioare (Instigare la discriminare
(art.317 din Codul penal după 2006) şi Propaganda naţionalist şovină (art.317 din Codul
penal înainte de 2006)) şi numărul cauzelor penale judecate sub incidenţa infracţiunilor din
OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist,
legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război este foarte redus, ceea ce ne dă
o perspectivă limitată asupra modului în care s-ar aplica în practică prevederile legale. Însăşi
faptul că există un număr foarte redus de cauze trimise în judecată faţă de dosare înregistrate
sub capitolul infracţiunii respective arată că infracţiunea Incitare la ură sau discriminare (şi
variantele ei anterioare) şi infracţiunile din OUG 31/2002 sunt greu de aplicat în practică de
organele judiciare.
Trimiterea în judecată a persoanelor pentru infracţiunile respective se face din oficiu,
adică la decizia procurorului. Acesta realizează o primă triere a cazurilor care s-ar putea
încadra la respectiva infracţiune, făcând o primă interpretare şi aplicare a definiţiei legale. În
tot anul 2014 din 59 de cauze privind infracţiunea Incitare la ură sau discriminare, parchetele
din România au soluţionat 19 cauze prin netrimitere în judecată – renunţare la urmărirea
penală şi clasare, iar în primul semestru din anul 2015 din 47 de cauze, au soluţionat 20
prin netrimitere în judecată – renunţare la urmărirea penală şi clasare65. Aşadar, într-un an
şi jumătate din mai mult de jumătate de cauze soluţionate raportat la numărul de dosare
63 Hotărârea CNCD 170 din 09.04.2013
64 Ibid
65 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Răspuns la solicitare de informaţii de interes public nr.
1373/VIII-3/2015 din 20.08.2015.
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deschise (39 raportat la 68), niciuna nu a îndeplinit, în interpretarea procurorilor, condiţiile
pentru trimiterea în judecată sub incidenţa articolului 369 din Noul Cod penal. În cazul
infracţiunilor din OUG 31/2002, în aceeaşi perioadă, din 53 de dosare deschise, parchetul
a soluţionat 17, dintre care doar într-o cauză s-a dispus trimiterea în judecată66. Această
situaţie ridică semne de întrebare asupra aplicabilităţii practice a infracţiunii Incitare la ură
sau discriminare, fie sub aspectul clarităţii definiţiei legale, a înţelegerii ei de către cei care
fac sesizări/plângeri/se autosesizează şi de către procuroriii care nu trimit în judecată cauzele
şi a bunei lor credinţe în interpretarea şi/sau aplicarea legii, precum şi a eficacităţii legii
raportat la identificarea făptuitorilor şi mijloacele de săvârşire a faptelor. În cele ce urmează
vom analiza conţinutul acestor infracţiuni şi felul în care au fost interpretate şi aplicate de
organele judiciare în cazuistica disponibilă în scopul de a stabili dacă legea este clară sau mai
este nevoie de amendamente legislative.
Infracţiunea Incitare la ură sau discriminare
Facem precizarea că de la intrarea în vigoare a noii definiţii legale prevăzute la art.369 din
Noul Cod penal (Incitare la ură sau discriminare), nu s-a dat nicio hotărâre a vreunei instanţe
de judecată din România în care să se dispună asupra incidenţei sau nu a acestui articol67.
Prin urmare, analiza pe care o vom face va avea la bază doar cauze în care s-a examinat
incidenţa vechiului articol echivalent (art.317 din Codul penal (Instigarea la discriminare
sau Propaganda naţionalist-şovină)), urmând să facem pe parcurs distincţiile care se impun
aferente noului text legal (art.369 din Noul Cod penal).
Ce fel de conduită este sancţionată?
Articolul 369 din Noul Cod penal sancţionează pentru infracţiunea Incitare la ură sau
discriminare acţiunea de incitare a publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare
împotriva unei categorii de persoane. Vom analiza conţinutul acestei noi infracţiuni în
comparaţie cu conţinutul infracţiunilor echivalente din formele Codului penal în vigoare până
în anul 2006, respectiv între anul 2006 şi anul 2014, pentru care avem hotărâri judecătoreşti
de interpretare a lor.
Până în anul 2006 era sancţionată acţiunea de propagandă naţionalist-şovină şi ațâțarea
urii de rasă sau naţionale. Aşadar erau sancţionate actele de răspândire a unor idei, concepţii
sau cunoştinţe care apreciază în mod exclusiv şi exagerat tot ce aparţine propriei naţiuni şi
resping ceea ce are legătură cu străinii sau pe străini (înţeleşi ca persoane care nu aparţin
naţiunii române, chiar dacă au cetăţenia română). În plus, erau sancţionate actele de incitare
a urii împotriva unor grupuri identificate prin rasă sau naţionalitate diferită de a făptuitorului.
Mai departe vom prezenta două cazuri care ilustrează modul în care era aplicat art.317
din Codul penal de către organe judiciare din jurisdicţii diferite; se sancţionează discursul
promovat de o organizaţie marginală, care copiază citate, îndemnuri sau alte materiale
care au notorietate ca aparţinând ideologiei fasciste, însă se consideră în limitele libertăţii
de exprimare discursul promovat de o organizaţie cunoscută şi calificată în spaţiul public ca
având orientare extremistă, dar care foloseşte o exprimare mai nuanţată, în sensul că este
mai puţin explicită în comparaţie cu primul caz.

66 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Răspuns la solicitare de informaţii de interes public nr.
1373/VIII-3/2015 din 20.08.2015.
67 Consiliul Superior al Magistraturii, Răspuns la solicitare de informaţii de interes public nr.5/18689 din
19.08.2015. şi Ministerul Justiţiei, Răspuns la solicitare de informaţii de interes public nr.66834 din 14.08.2015.
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Primul caz a fost instrumentat de către organele judiciare de la Hunedoara. Acestea au
sancţionat pentru infracţiunea Propagandă naţionalist-şovină acţiunile unei persoane care a
înfiinţat o organizaţie intitulată „Gebeleizis” prin care racola persoane cu orientări fasciste,
rasiste şi xenofobe. Pe site-ul organizaţiei se găseau îndemnuri şi mesaje cu caracter fascist,
rasist şi xenofob, trimiteri la originea ariană, cântece şi marşuri ale Partidului Naţional Socialist,
ale diviziilor SS, precum şi înregistrări de la mai multe întruniri ale membrilor societăţii în
care se purtau uniforme militare naziste, se utiliza salutul fascist şi svastici confecţionate
de către participanţi. În plus, pe calculatorul persoanei respective se aflau imagini, mesaje
şi texte împotriva persoanelor de etnie romă de genul „’ţiganii-plaga României, expulzarea
lor în India’, metode de luptă împotriva lor, politici fiscale pentru a împiedica înmulţirea lor,
refuzul milei creştine în cadrul cerşitului”. Materiale similare au fost găsite împotriva evreilor
numiţi „tâlhari, simboluri fasciste, zvastici, imagini documentare cu Hitler şi unii din adepţii
lui, îndemnuri la cumpărarea de către adepţi a broşurilor „A ucis Hitler 6 milioane de evrei?”,
mesaje şi texte privind interzicerea căsătoriilor între albi şi cei de alte rase”.68
Cel de-al doilea caz a fost examinat la Bucureşti şi priveşte discursuri ale membrilor
organizaţiei Noua Dreaptă, organizaţie care de-a lungul timpului a fost calificată în spaţiul
public ca având caracter extremist, de sorgine neo-legionară, îndreptată împotriva romilor,
evreilor şi homosexualilor69. În anul 2006, organizaţia neguvernamentală Romani CRISS a
formulat un denunţ împotriva iniţiatorilor organizaţiei Noua Dreaptă pentru publicarea pe
site-ul organizaţiei şi în revista organizaţiei a mai multor articole îndreptate împotriva etniei
rome, pe care le-au reclamat ca având caracter de incitare la ură rasială. Articolele avansau
un limbaj care e ilustrat într-un mod clar de următorul citat (Atenţie! Discurs rasist)70:
„...ai stat deoparte şi ai fost martorul agresiunilor ţigăneşti, a violenţelor, obrăzniciei şi
infracţionalităţii acestei etnii care lezează demnitatea şi pune în pericol majoritatea... dacă
înainte ai vrut să strigi, să lupţi, să protestezi nu ai putut. Pentru că erai singur...; ... neam săturat să suportăm agresiunea ţigănească ne-am săturat să privim ochii înlăcrimaţi ai
părinţilor noştri care se zbat în cea mai cruntă sărăcie ... să tragem un semnal de alarmă şi să
luăm măsuri urgente; ...comunitatea ţigănească reprezintă un potenţial criminogen exploziv
... ţiganii reprezintă o comunitate străinc şi neintegrabilă în societatea românească...”.
În februarie 2007, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus neînceperea
urmăririi penale deoarece a considerat că acest tip de discurs nu ar reprezenta un real pericol,
ci se încadrează în limitele libertăţii de exprimare. Conform parchetului, actele sancţionabile
ca propagandă trebuie să aibă „o amploare şi o consistenţă prin care să creeze un real pericol,
o periclitare efectivă a bunelor relaţii de convieţuire socială şi înţelegere dintre toţi cetăţenii
României, activităţi care nu trebuie confundate cu exprimarea unor opinii sau a unor opţiuni,
chiar cu conţinut critic.”71 Această interpretare foarte limitativă a articolului 317 din Codul
penal este justificată de parchet prin faptul că termenii precum „propagandă”, „naţionalism”,
„şovinism” pot primi „o interpretare diferită şi nepermis de largă în raport cu rigorile de
68 Tribunalul Hunedoara, Sentinta penală nr.131/2007, p.3.
69 Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă, Raporturi de ţară privind
practicile în domeniul drepturilor omului. România, 2010 (secţiunea 6), disponibil la http://romania.usembassy.
gov/2010_rhr_en.html şi 2011, disponibil la http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.
htm#wrapper. A se vedea de asemenea Dr. Harold Brackman, European Extremist Movements: Who’s Who and
What’s What, un raport al Simon Wiesenthal Center, iunie 2012, p. 14, disponibil la http://www.wiesenthal.com/atf/
cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd277%7D/FINAL_REPORT_619_12.PDF
70 Societatea Academică Română şi autoarele acestei analize condamnă orice formă de discriminare şi incitare
la ură şi discriminare, inclusiv discursurile rasiste. Reproducem citate din aceste discursuri numai în scopul analizei
juridice.
71 Tribunalul Bucureşti, Sentinţa penală nr.857 din 14.06.2007, p.3.
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interpretare din materia dreptului penal.”72 În opinia noastră, interpretarea parchetului este
criticabilă deoarece impune un standard foarte înalt; se consideră că urmarea imediată a
infracţiunii Propaganda naţionalist-şovină trebuie să afecteze toţi cetăţenii României, din
perspectiva bunelor relaţii de convieţuire socială şi înţelegere între diferite grupuri etnice,
ceea ce face în realitate inaplicabil textul de lege. În funcţie de mijloacele folosite, actele de
propagandă naţionalist-şovină ajung la grupuri mai mari sau mai mici de public. Nu mărimea
grupului expus discursului motivat de ură conduce la stabilirea caracterului penal al faptei,
ci conţinutul discursului. În acest sens este şi hotărârea Tribunalului Hunedoara, prezentată
mai sus.
În ceea ce priveşte aprecierea conţinutului discursurilor publicate pe site-ul organizaţiei
Noua Dreapta, din păcate, Tribunalul Bucureşti şi Curtea de Apel Bucureşti au confirmat
soluţia procurorului motivând că ideile exprimate reprezintă simple opinii critice cu privire
la un subiect de interes public şi nu au caracter de propagandă naţionalist-şovină sau ură
de rasă: „[o] exprimare critică, pe alocuri pamfletară şi în unele cazuri virulentă ... a unor
opinii, idei nu conţin un mesaj rasist sau xenofob, nu incita la un anumit mod de acţiune sau
inacţiune care să echivaleze cu acte de instigare la ură de rasă...”73 Această interpretare nu ţine
cont de noua linie jurisprudenţială a Curţii Europene a Drepturilor Omului privind incitarea
la ură şi discriminare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului arată că avem de a face cu o
oarecare nuanţare a discursului de „incitare la ură”, fenomen prezent şi în România. Acesta
nu mai este un discurs direct, de îndemnare la violenţă, ci fără a-şi pierde esenţa de incitare
la ură, discursul ia forma altor atacuri la adresa unor grupuri, coroborându-se cu acţiuni pe
reţelele de socializare şi online, etc: “incitarea la ură nu implică în mod necesar îndemnul la
un act de violență sau la alte fapte penale. Atacuri la adresa persoanelor care sunt comise
prin insultarea, ridiculizarea sau defăimarea anumitor grupuri de populație poate fi suficientă
pentru autorități în ceea ce privește decizia combaterii unui discurs care contravine libertății
de exprimare, atunci când aceasta este exercitată în mod iresponsabil.”74
Ceea ce este cu atât mai îngrijorător este faptul că tribunalul se alătură ideilor exprimate
de autorii articolelor în cauză; în sentinţa penală tribunalul îşi exprimă acordul faţă de
ideea generalizatoare că minoritatea romă săvârşeşte acte ilegale, motivând: „art.9, 10 din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ... protejează pe autorul unei publicaţii care este de
bună credinţă, într-o societate democratică personalităţile publice expunându-se controlului
permanent din partea cetăţenilor care, sub rezerva bunei credinţe, pot atrage atenţia opiniei
publice asupra unor situaţii considerate ilegale.”75 O abordare similară exprimă şi Curtea de
Apel Bucureşti în judecarea recursului când afirmă că „delincvenţa crescută în rândul etniei
rrome, sporul demografic” sunt subiecte de interes public pentru că ar reprezenta probleme
sociale care generează frustrări (legitime) în rândul persoanelor de bună credinţă, cum ar
fi autorii articolelor reclamate în cauză76. O exprimare similară, sub forma unei judecăţi de
valoare, prin care se generalizează la nivelul unei etnii pretinse comportamente individuale
a fost sancţionată în anul 2005 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca discriminare
rasială săvârşită de organele judiciare române în cauza Moldovan c. României.77
Începând din iulie 2006 şi până la intrarea în vigoare a Noului Cod penal, în locul
72
73
74
75
76
77
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Propagandei naţionalist-şovine a fost sancţionată acţiunea de instigare la ură pe temei
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă
politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă
sau infecţie HIV/SIDA (art.317 Instigare la discriminare).78 Spre deosebire de infracţiunea
precedentă, această definiţie legală nu mai folosea termenii „propaganda naţionalist-şovină”
sau „aţâţarea la ură de rasă”, ci simplu „instigare”. Prin raportare la definiţia instigatorului
din acelaşi Cod penal, reiese că în infracţiunea Instigare la discriminare se încadrau acţiuni
fără o amploare deosebită aşa cum s-a interpretat jurisprudenţial ca fiind necesar în cazul
propagandei, deoarece instigatorul este persoana care, cu intenţie, determină pe o altă
persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. În acest sens este interpretarea
dată de Tribunalul Alba într-o cauză din anul 2011, când a statuat că se încadrează în art.317 din
Codul penal acţiunea unui grup de bărbaţi care după ce au discutat aprins între ei, la o terasă,
despre chestiunea de actualitate publică a înfiinţării Ţinutului Secuiesc ca judeţ în cadrul
reorganizării administrativ teritoriale a României, au mers într-un cartier locuit predominant
de populaţie de origine maghiară şi au strigat în plină noapte lozinci antimaghiare, respectiv
„afară cu ungurii din ţară”79. De asemenea, respectivii au aruncat cu pietre în geamurile
locuinţelor situate pe această stradă şi au luat la bătaie doi locuitori ieşiţi să vadă cine le
tulbură liniştea (aceste ultime fapte au fost încadrate la alte infracţiuni din Codul penal)80.
Lipsa elementului amploare se menţine şi la noua definiţie a infracţiunii din Noul Cod penal
(art.369 Incitarea la ură sau discriminare), care face referire la „incitarea publicului, prin orice
mijloace”.
În acelaşi timp, în cazul infracţiunii Instigare la discriminare se poate argumenta că, la fel
ca în cazul Propagandei naţionalist-şovine, se menţine nevoia ca acţiunile să aibă o anumită
consistenţă prin care să creeze un real pericol, deoarece instigarea presupune determinarea
la săvârşirea unor fapte. Dar se poate interpreta că această condiţie nu mai este necesară
în forma actuală a infracţiunii Incitare la ură sau discriminare. Art.369 Incitarea la ură sau
discriminare este plasat în Noul Cod penal imediat după art.368 Instigarea publică, infracţiune
care se referă la fapta de a îndemna publicul prin orice mijloace să săvârşească infracţiuni,
sancţionabilă în formă simplă şi dacă nu se săvârşesc infracţiunile respective. Aşadar, spre
deosebire de instigare, în cazul incitării, ar trebui să fie suficient pentru a fi sancţionabile acele
fapte care duc la crearea unei stări de spirit sau a unui cadru care favorizează dezvoltarea urii
sau a discriminării împotriva unui sau mai multor grupuri.
În cazul judecat de Tribunalul Alba, instanţa de judecată nu a pus problema că fiind
noapte, nu era nimeni pe stradă pe care făptuitorii să îi instige la ură sau discriminare. Prin
faptul că a recunoscut aplicabilitatea prevederilor infracţiunii Instigare la discriminare,
instanţa în cauză a admis că nu este necesar ca discursul motivat de ură să se adreseze unui
auditoriu, adică publicului, fiind suficient că s-a făcut în public, pe stradă, într-un cartier locuit
predominant de cetăţeni de etnie maghiară. Această interpretare largă se bazează probabil
pe definiţia din Codul penal a faptei săvârşite în public care cuprinde faptele săvârşite în
următoarele situaţii: într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil
publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană, în orice alt loc accesibil publicului,
dacă sunt de faţă două sau mai multe persoane, într-un loc neaccesibil publicului, însă
78 Legea 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor legi.
79 Tribunalul Alba, Sentinţa penală nr.458/2011 din 19.12.2011.
80 Tribunalul Alba, Sentinţa penală nr.458/2011 din 19.12.2011.
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cu intenţia ca fapta să fie auzită sau văzută şi dacă acest rezultat s-a produs faţă de două
sau mai multe persoane, într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia
reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relaţiilor dintre
persoanele participante81. Aşadar instanţa a considerat că nu este necesar să se demonstreze
că făptuitorul se adresa unui public anume, în condiţiile în care discursul a avut loc într-un loc
accesibil publicului, chiar dacă nu era nicio persoană prezentă. Este de discutat în ce măsură
o interpretarea largă a legii precum cea dată de Tribunalul Alba mai poate fi admisă în cazul
noii definiţii a infracţiunii prevăzută de articolul 369 din Noul Cod penal (Incitare la ură sau
discriminare), deoarece se menţionează explicit „incitarea publicului (s.n.)”. Totuşi, e necesar
să se ţină cont că prin public ar trebui să se înţeleagă un grup de persoane, indiferent de
amploarea grupului respectiv, în orice caz nu întreaga populaţie sau o parte din populaţie
cum au interpretat organele judiciare din Bucureşti în cazul Noua Dreaptă, prezentat mai sus.
Avem în vedere că în condiţiile tehnologiilor actuale şi un grup restrâns de persoane poate
săvârşi fapte penale care să aibă impact în rândul unei întregi comunităţi. În plus, articolul
369 din Noul Cod penal (Incitarea la ură sau discriminare) stipulează că sunt sancţionabile
actele de incitare săvârşite prin orice mijloace.
Legea sancţionează actele de incitare la ură sau la discriminare. Nu este clar ce se înţelege
prin „ură”, această noţiune nefiind definită în legislaţia românească şi nu am găsit hotărâri
ale instanţelor care să detalieze această noţiune. Prin „discriminare” se înţeleg actele definite
de prevederile art.2 din OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare. Art.369 din Noul Cod penal se deosebeşte de art.368 Instigarea publicului prin
faptul că din anumite puncte de vedere are o aplicabilitate mai largă. Ceea ce se promovează
prin actele sancţionabile penal nu sunt infracţiuni, ci fapte contravenţionale sub forma
discriminării sau chiar se promovează atitudinea de ură, eventual nematerializată în acţiuni.
Spre deosebire de variantele anterioare ale infracţiunii, textul infracţiunii Incitare la
ură sau discriminare din art.369 din Noul Cod penal conţine o exprimare foarte generală în
ceea ce priveşte categoriile de persoane protejate: „împotriva unei categorii de persoane”.
Exprimarea este mult prea vagă pentru un text de lege, mai ales când este vorba despre legea
penală care este de strictă interpretare. Pentru a putea fi aplicat textul trebuie citit coroborat
cu definiţia discriminării din art.2.(1) din OG 137/2000 care conţine o listă de criterii, însă şi
această listă este deschisă, ceea ce este incompatibil cu regulile de interpretare ale dreptului
penal.
Tipul de vinovăţie – intenţie directă sau indirectă
În cazul infracţiunii Incitare la ură sau discriminare (art.369 din Noul Cod penal), la fel
ca în cazul infracţiunii Instigare la discriminare (art.317 din Codul penal), tipul de vinovăţie
necesară pentru a se angaja răspunderea penală este intenţia directă sau indirectă. În cauza
prezentată mai sus în legătură cu cartierul locuit predominant de cetăţeni români de etnie
maghiară, Tribunalul Alba a constatat prezenţa intenţiei indirecte la săvârşirea infracţiunii.
Instanţa nu detaliază în ce a constat intenţia indirectă în cauză, ci redă doar definiţia intenţiei
indirecte, explicând că prin faptul că inculpaţii erau conştienţi de natura ilegală a faptelor lor,
le-au acceptat consecinţele, deşi nu au urmărit producerea acelor consecinţe.
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Noul Cod penal, art.184.
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Gradul de pericol social
Pentru ca anumite fapte să fie calificate infracţiuni trebuie să îndeplinească şi condiţia
ca fapta să aibă gradul de pericol social care să justifice sancţionarea penală. Pentru analiza
de faţă nu am putut studia motivele pentru care parchetele au dispus neînceperea urmăririi
penale în cauzele soluţionate în ultimii ani, astfel încât să concluzionăm ce loc ocupă condiţia
gradului de pericol social al faptei.
O singură cauză, cea de la Tribunalul Alba descrisă mai sus, pune în discuţie chestiunea
juridică a gradului de pericol social pe care ar putea să îl aibă faptele care se încadrează la
infracţiunea Incitare la ură sau discriminare (art.369 din Noul Cod penal). Astfel, Tribunalul
Alba a statuat că faptele inculpaţilor de a striga lozinci antimaghiare, respectiv „afară cu
ungurii din ţară”, noaptea, într-un cartier locuit exclusiv de cetăţeni de etnie maghiară nu
îndeplineşte gradul de pericol social necesar pentru sancţionarea penală82. În acelaşi timp,
Tribunalul Alba subliniază că s-ar fi îndeplinit gradul de pericol social dacă inculpaţii ar fi
„format o concepţie ideologică duşmănoasă faţă de etnia maghiară”, pe care ar fi promovat-o
de o manieră sistematică, ce ar fi dus la tensiuni interetnice83.
Se poate observa că în esenţă şi în cazul Tribunalului Alba şi în cazul Curţii de Apel
Bucureşti din ambele cauze analizate mai sus, organele judiciare au apreciat că faptele
nu sunt suficient de grave pentru a putea fi sancţionate penal. În cazul organizaţiei Noua
Dreaptă s-a statuat că discursul nu ar reprezenta propagandă naţionalist-şovină deoarece nu
reprezintă un real pericol, fiind de o amploare redusă. În cazul incidentelor din cartierul locuit
exclusiv de cetăţeni maghiari, faptele nu prezentau gradul de pericol social necesar aplicării
unei sancţiuni penale deoarece era vorba despre o acţiune spontană, singulară şi nu despre
o concepţie ideologică sau un discurs promovat în mod sistematic, care ar fi dus la tensiuni
interetnice. Aşadar, la nivelul organelor judiciare implicate în aceste cauze se poate observa
o atitudine de minimalizare a sancţionării penale a discursului motivat de ură.

Organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob (art.3 din OUG 31/2002)
Am identificat trei hotărâri ale instanţelor de judecată date în legătură cu infracţiunea
Constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea,
sub orice formă, a unui astfel de grup. Apreciem că există o serie de probleme privind aplicarea
în practică a infracţiunii Constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob.
O problemă vine din modul în care este formulată infracţiunea respectivă; prezenţa
expresiei „constituirea unei organizaţii” duce imediat la momentul înregistrării organizaţiei
prin depunerea actului constitutiv şi al statutului. Or dacă aceste documente ar conţine
obiective din sfera ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe, însăşi constituirea organizaţiei ar
fi stopată prin intervenţia instanţei de judecată la care se încearcă înregistrarea organizaţiei.
O altă problemă constă în interpretarea formalistă a acestei infracţiuni. Astfel, la baza
aprecierii de către organele judiciare a caracterului fascist, rasist sau xenofob stă statutul
organizaţiei în care sunt specificate obiectivele urmărite de organizaţie şi nu actele săvârşite
de membrii săi. În virtutea acestei abordări, Curtea de Apel Ploieşti a decis că organizaţia
„Gebeleizis” înfiinţată de inculpat care avea ca misiune stabilirea în România a unei comunităţi
etnice care adoptă religia şi cultura strămoşilor geto-daci nu poate fi sancţionată penal, chiar
dacă membrul său fondator săvârşeşte acte de promovare a ideologiei fasciste84. Aceeaşi
82
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interpretare formalistă a avut Curtea de Apel Bucureşti în ceea ce priveşte organizaţia „Noua
Dreaptă”, bazându-se pe faptul că este o organizaţie legal înregistrată în România şi obiectivele
conţinute în statut sunt conforme cu legea asociaţiilor şi fundaţiilor85. În opinia noastră, ceea
ce ar trebui să conteze la aplicarea infracţiunii în cauză sunt activităţile desfăşurate de membrii
organizaţiei folosind cadrul asociativ dat de organizaţie. Prin cadru asociativ înţelegem
resursele şi numele organizaţiei, precum şi legăturile sociale pe care membrii le formează
cu alte organizaţii sau instituţii pentru că apar ca reprezentanţi ai organizaţiei respective.
În cauzele analizate de noi observăm că instanţele de judecată evită să centralizeze şi să
evalueze acţiunile membrilor unei organizaţii săvârşite în acest cadru asociativ.
Folosirea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (art.4.(2) din OUG
31/2002)
Infracţiunea Folosirea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe a fost aplicată
cu mai multă uşurinţă de organele judiciare atunci când era vorba despre simboluri care
aveau legătură directă cu regimul nazist spre deosebire de alte simboluri folosite de grupări
catalogate ca fiind extremiste, de sorgine neo-legionară. Astfel, au fost sancţionaţi cei care
au folosit simboluri precum svastica, sloganuri de tipul ‘ANTI-ATIFA’, ‘EIN FUHRER’, ‘WAFFEN’,
‘WSDAP’, ‘NAZI’, ‘BLOOD&HONOR’86, simboluri ale trupelor naziste SS sau salutul ‘Heil
Hitler’87. Curtea de Apel Ploieşti a motivat într-o hotărâre de ce folosirea acestor simboluri
este incriminată – deşi ele au avut o semnificaţie neutră la un moment dat în trecut, acum
sunt considerate simboluri fasciste deoarece au fost utilizate de trupele SS în lagărele de
exterminare şi sunt asociate cu mişcarea nazistă88.
În acelaşi timp, Curtea de Apel Bucureşti a statuat în cauza prezentată mai sus în legătură
cu faptele unor membri Noua Dreaptă că nu este vorba despre infracţiunea Folosirea
simbolurilor fasciste deoarece organizaţia nu a folosit simboluri fasciste precum svastica şi
steagul nazist, ci crucea celtică, adică un „simbol creştin”89.
În ceea ce priveşte modul de folosire a simbolurilor respective, a fost sancţionată scrierea
lor pe pereţii mai multor clădiri din oraş şi pe monumentele funerare din cimitirul evreiesc90
sau folosirea lor în diferite articole care au fost publicate în mediul online, împreună cu
idei care aparţin ideologiei naţional-socialiste şi idei precum supremaţia rasei ariane şi
exterminarea romilor91. Pe lângă aceste modalităţi mai des întâlnite de folosire a unor
simboluri în public, instanţele din România au mai sancţionat şi fapte care ţin de ceea ce s-ar
putea argumenta ca aparţinând sferei private a persoanei: purtarea pe piele a unui tatuaj cu
simboluri ale trupelor naziste SS cu ocazia unei deplasări la sinagoga din oraş, atunci când
această faptă a fost însoţită de acţiuni de intimidare şi ameninţare a evreilor care frecventau
sinagoga respectivă92 sau folosirea salutului ‘Heil Hitler’ la întâlnirile cu cercul de prieteni,
folosirea pseudonimului “Wirtz”, alături de susţinerea în faţa prietenilor a unor idei pentru
exterminarea evreilor, romilor şi negrilor93.
85 Curtea de Apel Bucureşti, Decizia penală nr.1283 din 06.09.2007.
86 Judecătoria Buzău, Sentinţa penală nr.786 din 13.10.2009.
87 Curtea de Apel Ploiesti, Decizia penala No.788 of 09.10.2008.
88 Curtea de Apel Ploiesti, Decizia penala No.788 of 09.10.2008.
89 Curtea de Apel Bucureşti, Decizia penală nr.1283 din 06.09.2007.
90 Judecătoria Buzău, Sentinţa penală nr.786 din 13.10.2009.
91 Curtea de Apel Ploiesti, Decizia penala No.788 of 09.10.2008; Tribunalul Hunedoara, Sentinta penala
No.131/2007 of 13.04.2007.
92 Curtea de Apel Ploiesti, Decizia penala No.788 of 09.10.2008.
93 Curtea de Apel Ploiesti, Decizia penala No.788 of 09.10.2008.

23

Dacă persoana foloseşte mai multe simboluri ilegale şi în mai multe rânduri, chiar la
distanţă de câteva luni între fapte, atunci instanţele de judecată au sancţionat-o nu pentru
mai multe infracţiuni de Folosire a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, ci
pentru o singură faptă în formă continuată. Organele judiciare au motivat această soluţie prin
faptul că este vorba despre o singură decizie de a avea un astfel de comportament, nu mai
multe decizii de acest fel.94
În acelaşi timp, deşi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la 3 ani, în
toate cele cinci cazuri identificate instanţele de judecată au dispus suspendarea executării
pedepsei închisorii, ceea ce denotă un anumit grad de toleranţă faţă de astfel de fapte.

Distribuirea de materiale rasiste şi xenofobe (art.4.(2¹) din OUG 31/2002)
Am identificat trei cauze care sancţionează anumite fapte pentru infracţiunea Distribuirea
de materiale rasiste şi xenofobe. În două cauze a fost sancţionat faptul că s-a găsit la domiciliul
inculpatului materiale cu conţinut îndreptat împotriva populaţiei de etnie romă sau evreiască
sau care negau Holocaustul şi au fost aduse probe că aceste materiale fuseseră distribuite
publicului95. Prin distribuire se înţelege punerea materialelor respective la îndemâna
publicului.
În a treia cauză, inculpatul a fost sancţionat pentru că vindea la un stand în cadrul
evenimentului social „Universitatea de vară şi tabăra de studenţi de la Băile Tuşnad” obiecte
promoţionale cu opiniile sale despre unificarea tuturor teritoriilor locuite de unguri, inclusiv
Ţinutul Secuiesc. Aceste obiecte conţineau sloganuri precum “Szekelyfold [Ţinutul Secuiesc]
nu e România”, “Dreptate pentru Ungaria”, “România, aşa te vreau 1914” (harta României
fără regiunea Transilvaniei), “Ei, Iancu…” (şi o persoană spânzurată cu referire la Avram Iancu,
o personalitate politică şi militară română care a luptat împotriva trupelor revoluţionare
ungare în 1848-1849)96. Această din urmă încadrare juridică este criticabilă. Art.4.(2¹) din OUG
31/2002 nu sancţionează distribuirea de materiale naţionalist extremiste de către o persoană
fizică. Singurul loc din OUG 31/2002 în care apare expresia „naţionalism extremist” este
definiţia noţiunii de „organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob” (art.2.(a)
din OUG 31/2002). Prin urmare, organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea temporar sau
permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor nationalist extremiste
pot fi sancţionate penal conform legii, nu distribuirea unor materiale cu astfel de idei de către
o persoană fizică.
Promovarea cultului persoanelor vinovate de anumite infracţiuni (art.5 din OUG
31/2002)
Infracţiunea de la art.5 din OUG 31/2002, după noile modificări, sancţionează două tipuri
de comportamente: promovarea cultului persoanelor vinovate de infracţiuni de genocid
contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii
sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Primul tip de fapte a fost sancţionat într-o cauză decisă de Tribunalul Hunedoara.
Inculpatul a fost condamnat pentru promovarea cultului personalităţii lui Adolf Hitler prin
publicarea pe website-ul organizaţiei sale a unor articole cu titlul „A omorât Hitler 6 milioane
94 Judecatoria Buzau, Sentinta penala nr.786 din 13.10.2009.
95 Tribunalul Hunedoara, Sentinta penala No.131/2007 of 13.04.2007; Curtea de Apel Oradea, Secţia penală
Decizia penală nr.85/R din 16 februarie 2010.
96 Judecatoria Miercurea Ciuc, Sentinta penala No.873/2013 of 18.06.2013.
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de evrei?” „Holocaustul – minciuna secolului XX, dominaţia evreiască mondială”, în care
folosea simboluri naziste, nega Holocaustul, promova ideologia fascistă precum supremaţia
rasei ariane97. În acelaşi timp, într-o cauză care privea organizaţia Noua Dreaptă, Curtea de
Apel Bucureşti nu a sancţionat inculpaţii pentru infracţiunea respectivă în cazul unor texte
în care se glorifica personalitatea lui Corneliu Zelea Codreanu. Motivarea instanţei constă în
faptul că liderul legionar nu a fost condamnat pentru infracţiuni de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii. Textul vechi al legii care era în vigoare la data judecării acestei cauze
înţelegea prin persoană vinovată de infracţiuni contra păcii şi omenirii persoana condamnată
definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută
potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice
persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau
crime contra umanităţii98. Noua formulare a textului de lege modifică denumirea conceptului
în „persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime
de război” şi extinde aria sa de cuprindere la persoane din conducerea unei organizaţii al
cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale99.
Al doilea tip de fapte a fost sancţionat într-o cauză decisă de Curtea de Apel Ploieşti în
octombrie 2008. Instanţa de judecată a sancţionat inculpatul pentru promovarea ideologiei
naziste, faptă constituită din folosirea curentă a svasticii şi a salutului „Heil Hitler”, a
pseudonimului „Wirtz”, folosirea în discuţiile cu prietenii a ideilor naziste, publicarea în
mediul online de fotografii ale unor concetăţeni evrei şi incitarea la violenţă împotriva lor,
deplasarea la sinagoga din localitate şi iniţierea unor conflicte cu persoane care frecventau
sinagoga. În plus, evaluarea socială a inculpatului a relevat faptul că are o atitudine negativă
faţă de grupurile minoritare de evrei şi romi100. Astfel, Curtea de Apel Ploieşti a explicitat în ce
constă faptul că o persoană promovează o ideologie fascistă; instanţa a arătat către situaţiile
în care persoanele folosesc în mod regulat simboluri, sloganuri şi idei legat de acea ideologie,
în relaţiile cu prietenii sau în activitatea sa în mediul online, când se adresează publicului sau
intră în legătură cu alte persoane101.
De asemenea, Curtea de Apel Ploieşti a motivat de ce este condamnabil un astfel de
comportament; instanţa a statuat că ideologia nazistă sau naţional-socialismul reprezintă o
ideologie totalitară aplicată în timpul regimului lui Adolf Hitler, conform căreia naţiunea este
creată dintr-o singură rasă şi puterea politică trebuie să fie deţinută doar de către aceste rase
pure, ceea ce implică eliminarea raselor impure, precum evreii şi romii102.
Negarea Holocaustului şi a anumitor crime (art.6 din OUG 31/2002)
O singură cauză identificată de noi sancţionează o persoană pentru negarea Holocaustului.
Este vorba despre cauza judecată de Tribunalul Hunedoara în aprilie 2007103. Inculpatul a
inclus într-o publicaţie editată de el o serie de articole care neagă Holocaustul, pe care le-a
distribuit publicului. Printre titluri erau următoarele: „A omorât Hitler 6 milioane de evrei?”
„Holocaustul – minciuna secolului XX, dominaţia evreiască mondială”.
O altă cauză în care s-a pus în discuţie incidenţa art.6 din OUG 31/2002 a fost examinată
97 Tribunalul Hunedoara, Sentinta penala No.131/2007 of 13.04.2007.
98 OUG 31/2002, Art.2.(c).
99 OUG 31/2002, Art.2.(c), modificat în anul 2015.
100 Curtea de Apel Ploieşti, Decizia penală No.788 of 09.10.2008.
101 Curtea de Apel Ploieşti, Decizia penală No.788 of 09.10.2008.
102 Curtea de Apel Ploieşti, Decizia penală No.788 of 09.10.2008.
103 Tribunalul Hunedoara, Sentinta penală No.131/2007 of 13.04.2007.
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de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în aprilie 2012. Instanţa a confirmat soluţia instanţelor
inferioare de menţinere a rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Cauza
îşi are originea într-o petiţie introdusă de un domn care fusese urmărit penal tot în baza
OUG 31/2002 pentru organizarea în piaţa publică a unui proces şi a unei execuţii simulate a
personajului istoric Avram Iancu. Ca răspuns la urmărirea penală iniţiată împotriva sa de un
procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc, domnul în cauză a reclamat
faptul că prin declanşarea urmăririi penale împotriva sa şi obligarea acestuia de a nu părăsi
ţara pe o durată de 30 de zile procurorul respectiv nu a făcut decât să promoveze cultul unei
persoane vinovate de crime împotriva umanităţii, adică Avram Iancu care a fost implicat în
revoluţia din Transilvania din anul 1848. Instanţele de judecată au motivat că în cauză actele
procurorului nu se constituie în infracţiuni, ci reprezintă măsuri legitime luate în exerciţiul
funcţiei de procuror deoarece fapta comisă de petent „a avut drept consecinţă tulburarea
ordinii publice, scandalul produs putând duce la apariţia unui naţionalism exacerbat”104.
Gradul de pericol social
La fel ca în cazul condamnărilor pentru infracţiunea Incitare la ură sau discriminare şi în
cazul infracţiunilor din OUG 31/2002 sancţiunile dispuse de instanţele de judecată sunt fie
cu suspendare, fie se apropie de limita minimă de câteva luni sau amenda. Cauza judecată
în primă instanţă de Tribunalul Hunedoara, la care facem referire mai sus, oferă o explicaţie
pentru atitudinea instanţelor de îngăduinţă faţă de făptuitorii acestor infracţiuni. Tribunalul
Hunedoara a sancţionat inculpatul cu pedeapsa închisorii de 2 ani cu suspendare pentru
săvârşirea mai multor infracţiuni prevăzute de OUG 31/2002, dar Curtea de Apel Alba Iulia l-a
achitat pe inculpat pe motiv că faptele nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.
În motivare, curtea de apel a reţinut că deşi inculpatul „nu s-a apărat în sensul că a acţionat
cu discernământul diminuat şi nici nu s-a stabilit acest lucru printr-o expertiză; din modul
cum a acţionat rezultă că a avut discernământul diminuat.” Această motivare se bazează pe
aprecierea că acţiuni precum negarea Holocaustului şi promovarea cultului lui Adolf Hitler
sunt nişte fapte ieşite din comun, excentrice, pe care doar persoane cu discernământul
diminuat pot să le facă. Această abordare a fost sancţionată în recurs de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie care a statuat că existenţa discernământului redus nu poate să determine
o cuantificare a gradului de pericol social, ci eventual să constituie un argument pentru
stabilirea unei pedepse mai mici105.

104
105

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Decizie nr.600 din 18 aprilie 2012.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Decizie nr.1646 din 13 mai 2008.
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VI. Concluzii şi recomandări de modificări legislative
Discursul motivat de ură este condamnat la nivel internaţional prin prevederile generale
non-discriminare şi prin cele specifice care interzic incitarea la ură şi discriminare, pe care şi
România şi-a asumat obligaţia de a le include în dreptul intern. Echilibrul fin între libertatea
de exprimare şi celelalte drepturi şi libertăţi a fost considerat în mai multe rânduri de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului care a stabilit o serie de criterii pentru identificarea şi
sancţionarea discursului motivat de ură. Aceste standarde internaţionale , precum şi modelele
de legislaţie în domeniu adoptată în alte ţări din Europa (Franţa şi Republica Moldova) neau ajutat să identificăm şi să înţelegem legislaţia adoptată în România pentru combaterea
discursului motivat de ură.
Am identificat în legislaţia românească un set amplu de prevederi de combatere a discursului
motivat de ură atât la nivelul legii anti-discriminare (OG 137/2000), cât şi la nivel penal, în
Codul penal şi în legea de pedepsire a iniţiativelor fasciste, rasiste, xenofobe sau legionare.
Modificările din anul 2015 la OUG 31/2002 de sancţionare a iniţiativelor care promovează
ideile, simbolurile şi personalităţile legionare fac posibilă modificarea jurisprudenţei prin
sancţionarea pe viitor a organizaţiilor care promovează ideologia legionară, precum Noua
Dreaptă.
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este principala autoritate care
s-a ocupat cu aplicarea legislaţiei de sancţionare a discursului motivat de ură, când era vorba
despre fapte care nu se ridicau la gravitatea faptelor penale. Analiza jurisprudenţei CNCD ne-a
ajutat să înţelegem cum interpretează această instituţie textul principalei legi antidiscriminare
(O.G. 137/2000) şi să comparăm această interpretare cu standardele internaţionale în domeniu
în încercarea de a identifica dacă există anumite aspecte din legea românească pe care le
putem reconsidera în practică sau amenda pentru a le pune în concordanţă cu angajamentele
asumate de România la nivel internaţional.
În cadrul analizei se remarcă o evoluțe instituțională a CNCD, reflectată printre altele în
complexitatea argumentării din cadrul hotărârilor sale. Totuși, deși toate cazurile analizate au
vizat declarații similare, pe bază de etnie și adresate aceluiași grup (romilor), atât raționamentul
utilizat de Colegiul Director, cât și modul de apreciere asupra a ceea ce constituie un mediu ostil
și degradant, diferă adesea de la o hotărâre la alta. În anumite cazuri pot apărea și inconsecvențe
în argumentare precum cea menționată în ultima speță analizată. În acest caz s-a argumentat
că criteriul vizat ar fi cel social, nu cel etnic și pentru a motiva neconstatarea contravenției pe
acest motiv, deși categoria socială este unul dintre criteriile protejate de O.G. 137/2000.
O bună parte dintre prevederile legislative de drept penal au fost aplicate în cele câteva
cauze care au fost judecate de instanţele de judecată din România. De asemenea, într-o
proporţie foarte mare din cauze procurorii au decis să nu trimită în judecată dosare care
fuseseră examinate sub incidenţa infracţiunilor respective. Concluziile trase în urma analizei
cauzelor penale privind discursul motivat de ură ne ajută să identificăm acele obiective de
advocacy în domeniul legislaţiei privind combaterea discursului motivat de ură pe care activiştii
le pot considera pentru munca lor viitoare.
Recomandări de modificări legislative şi de politici publice:
1. Amendarea art.369 din Noul Cod Penal în sensul explicitării listei criteriilor prin care
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sunt identificate toate grupurile apărate împotriva Incitării la ură şi discriminare. Spre deosebire
de textul de dinainte de anul 2006 , un eventual amendament al legii ar trebui să cuprindă o
listă cât mai exhaustivă de criterii, dar şi o listă închisă, deoarece legea penală este de strictă
interpretare.
2. Clarificarea la nivelul legislației, a publicului şi a instituțiilor publice competente, a
distincției între tipurile de discurs discriminatoriu sau instigator la ură care atrag răspunderea
contravențională și cele care intră sub incidența legii penale.
3. Clarificarea și unificarea jurisprudenței Consiliului Național pentru Combaterea
Discriminării în cazurile de afirmații discriminatorii.
4. Efectuarea unor sesiuni intensive de pregătire a judecătorilor, procurorilor şi poliţiştilor
pe tema Incitării la ură şi discriminare şi a infracţiunilor din OUG 31/2002.
5. Sensibilizarea judecătorilor, procurorilor şi poliţiştilor asupra gradului de pericol social
al faptelor care cad sub incidenţa infracţiunii Incitare la ură şi discriminare şi a infracţiunilor din
OUG 31/2002.
6. Stabilirea unor criterii de evaluare a gradului de pericol social al faptelor care cad sub
incidenţa infracţiunii Incitare la ură şi discriminare şi a infracţiunilor din OUG 31/2002.
7. Organizarea unei investigaţii de fond a Inspecţiei Judiciare din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii, atât la nivelul instanţelor de judecată, cât şi a parchetelor pentru a
analiza cum se interpretează şi se aplică prevederile legale în domeniul discursului motivat de
ură. De asemenea, o astfel de intervenţie punctuală ar identifica şi populariza modele de bună
practică şi criterii ce stau la baza încadrării faptelor sub incidenţa art.369 din Noul Cod Penal.
8. Clarificarea la nivelul organelor judiciare asupra tipurilor de fapte sancţionabile
de OUG 31/2002 în ceea ce priveşte naţionalismul extremist, cu aplicabilitate în special în
zona Transilvaniei, mai ales a judeţelor Harghita şi Covasna. Legea interzice coagularea mai
multor oameni în organizaţii, în scopul promovării naţionalismului extremist şi nu iniţiativele
individuale. Dacă s-ar dori sancţionarea iniţiativelor naţionaliste extremiste, atunci ar fi nevoie
de completarea celorlalte articole din OUG 31/2002.
9. Clarificarea la nivelul publicului şi a organelor judiciare a impactului pe care îl au
modificările din anul 2015 a OUG 31/2002 prin sancţionarea iniţiativelor care promovează
ideologia şi simbolurile legionare.
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