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Comunicat de presă 
 

 
Bucureşti, 24 Mai 2007 - Centrul de Resurse Juridice îi atrage atenţia Preşedintelui României, 
domnului Traian Băsescu, să acţioneze responsabil şi să respecte hotărârea Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) prin care este avertizat asupra caracterului 
rasist, discriminatoriu şi sexist al afirmaţiilor sale din ziua de 19 mai 2007. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât în aprilie anul acesta, în cadrul Consiliului Uniunii Europene pe tema Justiţiei 
şi Afacerilor Interne, statele membre UE au căzut de acord asupra adoptării unei Decizii 
Cadru privind Combaterea Rasismului şi Xenofobiei. 
  
Reacţia domnului Preşedinte Băsescu de a contesta hotărârea CNCD nu foloseşte nici 
dumnealui, nici luptei împotriva discriminării în care s-a angajat statul român. Domnul 
Preşedinte, la fel ca alte persoane publice şi formatori de opinie, ar trebui să fie primul care să 
condamne comportamentele discriminatorii, ce aduc atingere demnităţii persoanei pe temei de 
rasă, etnie, sex, orientare sexuală, dizabilitate, vârstă etc. 
  
În ceea ce priveşte acuzaţia adusă în comunicatul prezidenţial de încălcare a art.19 din OUG 
137/2000 privind sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Preşedintele este din nou în 
eroare. CNCD are atribuţii privind investigarea, constatatea şi sancţionarea faptelor de 
discriminare, indiferent de calitatea persoanei., indiferent dacă acea persoană este preşedinte 
sau simplu cetăţean. Acest lucru se cheamă egalitate în faţa legii şi egalitate în faţa instituţiilor 
statului. 

 
În calitatea sa de Preşedinte al României, domnul Traian Băsescu se află în poziţia de lua 
decizii care privesc grupurile de persoane afectate de afirmaţiile în cauză: femei sau romi. 
Prin urmare, este important pentru aceştia şi pentru public în general să cunoască atitudinea 
domnului Preşedinte cu privire la aceste aspecte chiar dacă rezultă din discuţii private care au 
produs efecte publice. De altfel, însăşi reacţia unor asociaţii şi persoane interesate de apărarea 
drepturilor femeilor şi romilor denotă efectele publice pe care le-au provocat afirmaţiile 
domnului Preşedinte. 
 
Facem un apel domnului Preşedinte Traian Băsescu să se alăture într-un mod efectiv luptei 
împotriva discriminării şi să transforme acest incident grav într-un mesaj public la respect 
reciproc şi incluziune, indiferent de rasă sau origine etnică, sex, dizabilitate, orientare sexuală, 
vârstă sau orice alt criteriu de discriminare. 
   
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi: 
 
Iustina Ionescu - Centrul de Resurse Juridice; Coordonatoare program anti-discriminare; tel: 
0212 212 06 90; mobil: 0722 253 789; e-mail: iionescu@crj.ro
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