
CONCLUZIILE I RECOMANDĂRILE COMITETULUI ONU PENTRUȘ
DREPTURILE OMULUI CU PRIVIRE LA ROMÂNIA

- sinteză -

Aspecte pozitive:
Comitetul apreciază următoarele măsuri legislative luate de statul român:
(a) Legea Nr. 429/2003 privind revizuirea Constitu iei;ț
(b)  Legea  Nr.  286/2009  privind  noul  Cod  Penal  i  Legea  Nr.  135/2010  privind  noul  Cod  deș

Procedură Penală;
(c)  Legea  Nr.  287/2009  privind  noul  Cod  Civil  i  Legea  Nr.  134/2010  privind  noul  Cod  deș

Procedură Civilă;
De  asemenea,  Comitetul  apreciază  ratificarea  următoarelor  instrumente  interna ionale  de  cătreț

România :
(a) Protocolul Op ional la Conven ia privind Drepturile Copilului, referitor la implicarea copiilor înț ț

conflicte armate, în data de 10 noiembrie, 2001;
(b) Protocolul Op ional la Conven ia privind Drepturile Copilului, referitor la vânzarea de copii,ț ț

prostitu ia cu copii i pornografia infantilă, în data de  31 ianuarie 2001;ț ș
(c) Protocolul Op ional la Conven ia pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotrivaț ț

Femeilor, în data de 25 august,  2003;
(d) Protocolul Op ional la Conven ia împotriva Torturii i a altor Tratamente i Pedepse, Crude,ț ț ș ș

Inumane sau degradante, în data de 2 iulie, 2009;
(e) Conven ia Interna ională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilită i, în data de 31 ianuarie,ț ț ț

2011

Principalele subiecte de îngrijorare i recomandări:ș

Cadrul legal i constitu ional prin care este implementat Pactul (art.2)ș ț
Comitetul regretă lipsa de informa ie cu privire la aplicarea prevederilor Pactului de către instan eleț ț

na ionale. (art. 2)ț
Statul român trebuie să î i intensifice eforturile pentru promovarea aplicării eficiente a prevederilorș

Pactului de către instan ele na ionale i să continue formarea avoca ilor, procurorilor i judecătorilor înț ț ș ț ș
domeniul tratatelor privind drepturile omului. 

Comitetul  este  îngrijorat  cu  privire  la  acuza iile  de  corup ie  persistentă  la  toate  nivelurileț ț
guvernamentale inclusiv în sectorul judiciar i cu privire la impactul negativ pe care corup ia îl poateș ț
avea asupra exercitării  depline a drepturilor  garantate  prin Pact.  De asemenea,  este îngrijorat  i deș
ini iativele  parlamentare  care  tind  să  atace  legisla ia  anti-corup ie.  Comitetul  este  îngrijorat  i  deț ț ț ș
rapoartele conform cărora efa DNA a fost supusă hăr uirii în legătură cu activitatea sa (art. 2 i 14).ș ț ș

Statul român trebuie să î i intensifice eforturile de combatere a corup iei la toate nivelurile i săș ț ș
ofere protec ia necesară oficialită ilor implicate în combaterea corup iei.ț ț ț

Institu iile Na ionale pentru Drepturile Omuluiț ț
Comitetul ia notă de existen a unor institu ii na ionale care au mandate de protec ie a drepturilorț ț ț ț

omului, printre care Avocatul Poporului, Consiliul Na ional de Combatere a Discriminării i Institutulț ș
Român  pentru  Drepturile  Omului,  dar  subliniază  faptul  că  niciuna  dintre  aceste  institu ii  nu  suntț
acreditate ca fiind în deplină conformitate cu Principiile de la Paris, referitoare la statutul institu iilorț
na ionale pentru promovarea i protec ia drepturilor omului.(art. 2)ț ș ț



Statul român trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că institu iile sale na ionaleț ț
pentru drepturile omului se conformează pe deplin Principiilor de la Paris i func ionează independent,ș ț
transparent i eficient.ș

Egalitatea i nediscriminarea fa ă de romiș ț
Comitetul este îngrijorat de situa ia discriminării romilor în domeniul sănătă ii, educa iei, angajăriiț ț ț

în muncă dar i  de rapoartele  conform cărora există  o segregare de facto a copiilor  romi în  coli,ș ș
niveluri scăzute de educa ie, evacuări for ate ale popula iei rome fără preaviz i fără consiliere juridicăț ț ț ș
din partea agen iilor guvernamentale pentru ca ace tia să poată găsi cazări alternative. Discriminareaț ș
romilor  în  sectorul  de  sănătate  are  un  impact  negativ  asupra  stării  lor  de  sănătate  i  asupra  rateiș
natalită ii.  Se  observă  i  un  progres  insuficient  în  implementarea  Strategiei  Guvernamentale  deț ș
Incluziune a cetă enilor  români care apar in etniei  rome, precum i în dezagregarea datelor privindț ț ș
popula ia romă (art. 2, 6, 17, 26 i 27). ț ș

Trebuie stabilită o colectare de date cuprinzătoare pentru a se putea determina nivelul discriminării
împotriva romilor i a altor minorită i.ș ț

Atacuri motivate de rasism
Comitetul este îngrijorat de acuza iile de abuz aduse poli iei cu privire la rele tratamente împotrivaț ț

romilor  (art.  7  i  20).  Statul  trebuie  să  întărească  măsurile  de  prevenire  a  unor  astfel  de  atacuriș
împotriva popula iei rome i să se asigure că ele sunt investigate în amănun ime i că făpta ii suntț ș ț ș ș
pedepsi i, iar victimele au acces la compensa ii adecvate.ț ț

Discriminarea pe motive de gen i de orientare sexuală  ș
Statul  trebuie  să  ia  măsuri  să  elimine  discriminarea  împotriva  lesbienelor,  homosexualilor  iș

transsexualilor i să combată stereotipurile i prejudecă ile împotriva acestei comunită i, să se asigureș ș ț ț
că sunt investigate cazurile de discriminare împotriva acestora. Există i o lipsă de claritate a legisla ieiș ț
na ionale care astfel limitează drepturile garantate prin Pact. ț

Persoanele care suferă de  HIV/SIDA 
Comitetul este îngrijorat cu privire la accesul la servicii de sănătate în special pentru femeile care

suferă de HIV/SIDA. I se recomandă statului român să î i intensifice eforturile pentru asigurarea unuiș
tratament egal pentru persoanele care suferă de HIV/SIDA.

Persoanele cu dizabilită iț
Statul  trebuie  să  î i  intensifice  eforturile  pentru  protejarea  persoanelor  cu  dizabilită i  împotrivaș ț

discriminării  de orice natură i să asigure accesul acestor persoane la educa ie,  angajare în muncă,ș ț
transport public etc.

Egalitatea dintre femei i bărba iș ț
Comitetul salută reînfiin area Agen iei Na ionale pentru Egalitate de anse pentru Femei i Bărba iț ț ț Ș ș ț

i apreciază eforturile acesteia de a promova egalitatea de gen. Cu toate acestea î i exprimă îngrijorareaș ș
cu privire la inegalitatea de gen care persistă, inclusiv slaba reprezentare a femeilor în pozi ii de luare aț
deciziilor în via a publică i politică. De asemenea ia notă că încă există diferen e de salarii între femeiț ș ț
i  bărba i  pentru  aceea i  func ie.  Astfel,  statul  român  trebuie  să  î i  consolideze  eforturile  pentruș ț ș ț ș

promovarea egalită ii între femei i bărba i i pentru participarea femeilor în luarea deciziilor, chiarț ș ț ș
dacă va fi nevoie de măsuri speciale pentru aceasta. De asemenea va trebui să combată diferen eleț
salariale i concentrarea femeilor în posturile prost plătite.ș



Violen a împotriva femeilor i copiilor, inclusiv violen a domestică ț ș ț
Comitetul î i exprimă îngrijorarea cu privire la cazurile de violen ă domestică i cu privire la faptulș ț ș

că multe dintre aceste cazuri rămân neraportate. Statul român trebuie să suprime violen a domesticăț
împotriva femeilor i copiilor în primul rând prin con tientizarea opiniei publice cu privire la faptul căș ș
astfel  de  violen e  sunt  inacceptabile  i  au  un  impact  foarte  grav  asupra  copiilor  i  femeilor.  Deț ș ș
asemenea  trebuie  să  interzică  pedeapsa  corporală  –  Legea  Nr. 272/2004  i  să  se  asigure  că  toateș
cazurile  de  violen ă  domestică  sunt  investigate  eficient  i  la  timp.  Trebuie  intensificată  formareaț ș
oficialită ilor statului, judecători, procurori i profesioni ti din domeniul sănătă ii pentru ca ace tia săț ș ș ț ș
fie capabili să reac ioneze prompt i eficient la cazurile de violen ă domestică. De asemenea, Comitetulț ș ț
este îngrijorat de procentajul ridicat de gravide adolescente i de rata ridicată a mortalită ii infantile iș ț ș
materne în rândul romilor. 

Statul român ar trebui să î i intensifice eforturile de prevenire a numărului mare de sarcini precoceș
i a avorturilor nesigure, inclusiv prin programe educa ionale obligatorii în coli, în func ie de vârstă,ș ț ș ț

programe cu privire la sănătatea sexuală i reproductivă. Aceasta ar trebui să difuzeze informa ii despreș ț
mijloacele moderne de contracep ie i să sporească accesul la contraceptive. Statul român ar trebui săț ș
asigure accesul efectiv al femeilor la avorturi legale sigure i asisten ă post-avort, în special în zoneleș ț
rurale i să ia măsuri pentru ca femeile să nu fie obligate să recurgă la avorturi nesigure, care le potș
pune via a în pericol. Statul parte trebuie să asigure accesul nediscriminatoriu la asisten a medicală deț ț
calitate accesibilă tuturor femeilor i fetelor, în special de etnie romă i celor care locuiesc în zoneleș ș
rurale.
 

Interzicerea torturii i a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradanteș
Comitetul î i exprimă îngrijorarea cu privire la numărul mare de rapoarte privind abuzul i releș ș

tratamente fa ă de persoanele private de libertate i despre acuza iile de brutalitate a poli iei, în specialț ș ț ț
împotriva romilor, precum i lipsa unor anchete cu privire la aceste acuza ii (articolul 7).ș ț

Statul-parte trebuie să î i intensifice urgent eforturile pentru a lua măsuri de prevenire a actelor deș
tortură i rele tratamente, în special împotriva romilor, trebuie să se asigure că acuza iile de tortură sauș ț
rele tratamente sunt investigate prompt i impar ial, că persoanele responsabile sunt urmărite penal i,ș ț ș
dacă sunt condamnate, sunt pedepsite cu sanc iuni corespunzătoare, iar victimele au acces la căi de atacț
eficiente. De asemenea, ar trebui să stabilească un mecanism independent i eficient de gestionare aș
reclama iilor privind relele tratamente i abuzurile poli iei.ț ș ț

Rele tratamente în facilită i de îngrijire publicăț
 Comitetul  î i  exprimă  îngrijorarea  cu  privire  la  plasarea,  condi iile  de  via ă  i  tratamentulș ț ț ș

persoanelor  din  institu iile  psihiatrice  i  institu iile  conexe,  inclusiv  privarea  acestor  persoane  deț ș ț
capacitatea  juridică.  Î i  exprimă  îngrijorarea  cu  privire  la  abuzuri  i  rele  tratamente,  cu  privire  laș ș
acuza iile de tratament medical for at, la lipsa de monitorizare independentă a acestor institu ii, precumț ț ț
i cu privire la lacunele în investigarea eficientă a presupuselor abuzuri din aceste institu ii.ș ț

Statul  român  ar  trebui  să  acorde  de  urgent  tratamentul  persoanelor  cu  dizabilită i  mentale,ț
intelectuale  i  psihologice  în  conformitate  cu  Pactul  prin  (a)  îmbunătă irea  condi iilor  de  trai  i  aș ț ț ș
tratamentului în institu iile de îngrijire publică, atât pentru persoanele cu dizabilită i, cât i în institu iileț ț ș ț
psihiatrice;  (b)  să  ia  măsuri  adecvate  pentru  a  se  asigura  că  persoanele  cu  dizabilită i  nu  suntț
discriminate  în  exercitarea  drepturilor  lor;  (c)  luarea  tuturor  măsurilor  necesare  pentru  punerea  în
aplicare a unei politici de dezinstitu ionalizare a persoanelor cu dizabilită i înso ită de sprijin comunitarț ț ț
adecvat;  (d)  asigurarea  faptului  că  orice  restric ii  sunt  legale,  necesare  i  propor ionale  cuț ș ț
circumstan ele  individuale  i  includ  garan ii  pentru  o  cale  de  atac  eficientă;  (e)  să  aibă  în  vedereț ș ț
realizarea amendamentelor legale pentru a elimina privarea deplină a capacită ii juridice i pentru aț ș
întări eforturile de restabilire a capacită ii juridice a persoanelor cu dizabilită i. Ar trebui să consolidezeț ț
în  continuare  mecanismele  independente  de  monitorizare  i  peti ionare,  să  investigheze  temeinicș ț



acuza iile  de  abuz  i  să  asigure  reprezentarea  independentă  a  persoanelor  cu  dizabilită i  în  oriceț ș ț
procedură care să le protejeze drepturile.

Libertatea i securitatea persoanei i tratamentul persoanelor private de libertateș ș
Statul român ar trebui să î i intensifice eforturile pentru a se asigura că, condi iile din locurile deș ț

deten ie  sunt  în  conformitate  cu  standardele  interna ionale  privind  drepturile  omului,  inclusiv  cuț ț
normele  minime  standard  ale  Na iunilor  Unite  pentru  tratamentul  de inu ilor  (Normele  Nelsonț ț ț
Mandela),  în  special  prin  continuarea  eforturilor  de  a  aborda  supraaglomerarea  i  de  a  asiguraș
implementarea eficientă a reglementărilor privind alternativele la privarea de libertate.

Comitetul este îngrijorat cu privire la acuza iile de deten ie ilegală a unor suspec i de terorism înț ț ț
locuri  secrete  de  deten ie  i  cu  privire  la  acuza iile  de  rele  tratamente  în  cazul  lui  Abd  al-Rahimț ș ț
Hussazn  Muhammad  Al-Nashiri.  De  asemenea,  Comitetul  este  îngrijorat  de  modificările  la  Legea
Azilului 2014 i 2015 i la legea privind străinii din 2015, care permit extinderea motivelor de deten ieș ș ț
pentru  solicitan ii  de  azil.  De  asemenea,  copiii  nu  trebuie  priva i  de  libertate,  decât  în  cazuriț ț
excep ionale i doar pentru scurt timp. Trebuie luat în considerare interesul superior al copilului.ț ș

Eliminarea sclaviei i a servitu iiș ț
Se recomandă statului român consolidarea eforturilor pentru prevenirea i eradicarea traficului deș

persoane, inclusiv prin formarea oficialită ilor, judecătorilor, procurorilor. De asemenea trebuie să seț
asigure că victimele primesc asisten ă juridică i medicală adecvată i să aloce fonduri suficiente pentruț ș ș
serviciile acordate victimelor. 

Protec ia minorilor i drepturile copiluluiț ș
Statul român ar trebui să- i intensifice eforturile pentru a încuraja plasarea copiilor în familii caș

alternativă la institu ionalizare i să ia măsuri pentru a evita ca, în primul rând, copiii părin ilor singuriț ș ț
să  fie  institu ionaliza i.  De  asemenea,  ar  trebui  să  asigure  condi ii  adecvate  de  via ă  i  asisten ăț ț ț ț ș ț
medicală în toate institu iile pentru copii i să monitorizeze în mod regulat condi iile i tratamentul dinț ș ț ș
aceste institu ii pentru a proteja copiii de toate formele de exploatare. Statul ar trebui, de asemenea, săț
se asigure că, în conformitate cu legisla ia sa, niciun copil sub vârsta de trei ani nu este institu ionalizatț ț
în institu iile de îngrijire a copilului, inclusiv copiii cu dizabilită i. Ar trebui să consolideze măsurileț ț
care vizează eliminarea exploatării economice a copiilor, cum ar fi folosirea for ei de muncă a copiilor,ț
cer itul i exploatarea sexuală, i să sanc ioneze persoanele responsabile de această exploatare.ș ș ș ț

Minorită ile na ionale i religioaseț ț ș
Statul ar trebui să pună în aplicare interzicerea oricărei propagări a urii pe criterii de na ionalitate,ț

rasă sau religie  care constituie  instigare la discriminare,  ostilitate  sau violen ă;  să ia măsuri  pentruț
promovarea  toleran ei  i  a  unui  mediu  inclusiv  pentru  persoanele  apar inând  minorită ilor,  săț ș ț ț
promoveze  drepturile  lor  lingvistice  i  culturale;  să  înlăture  barierele  în  exercitarea  libertă ilor  lorș ț
religioase.

Diseminarea Pactului i aplicarea îndeaproape a acestuiaș
Se recomandă diseminarea  pe scară largă a Pactului  i  a Protocoalelor  sale  op ionale în  rândulș ț

lucrătorilor  din  justi ie,  al  autorită ilor  guvernamentale,  al  societă ii  civile  i  al  organiza iilorț ț ț ș ț
neguvernamentale, precum i în rândul publicului larg. Statul român trebuie să se asigure că raportul,ș
recomandările i observa iile sunt traduse în limba română. În conformitate cu regula 71, paragraful 5ș ț
din cadrul regulilor i procedurilor Comitetului, i se cere statului român să întocmească un nou raportș
în  care  să  se  reflecte  implementarea  actualelor  recomandări,  până  la  data  de  10  noiembrie  2019,
inându-se seama în special de recomandările privind egalitatea i nediscriminarea popula iei de etnieț ș ț

romă,  rele  tratamente  în  facilită i  publice  de  îngrijire,  protec ia  minorilor  i  drepturile  copilului.ț ț ș
Următorul Raport periodic va fi trimis în data de 6 noiembrie 2023.


