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Decizia Consiliului NaŃional pentru Combaterea Discriminării în cazul Baconschi 
Comentariul CRJ cu ocazia zilei Drepturilor Omului 

 
Bucuresti, 10.12.2010 

 

Reamintim faptul că obiectul sesizării CNCD consta în afirmaŃiile Ministrului de Externe 

Baconschi din data de 11.02.2010 în cadrul unei declaraŃii de presă în urma unei întrevederi cu secretarul 

de stat francez Pierre Lellouche, şi-anume: „Avem nişte probleme fiziologice, naturale, de 
infracŃionalitate în sânul unora dintre comunităŃile româneşti, în special în rândul comunităŃilor 
cetăŃenilor români de etnie roma.”  

 

Conform comunicatului CNCD din data de 26.11.2010 „declaratiile domnului Teodor 

Baconschi au caracter discriminatoriu conform O.G 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare”. Deşi instituŃia recunoaşte caracterul discriminatoriu al acelor afirmaŃii, aceasta 

conchide „Întrucât nu s-a putut retine intentia reclamatului de a discrimina s-a decis sa se adopte o 
recomandare ca pe viitor acesta sa manifeste o atentie sporita cu privire la aspectele ce tin de egalitate si 
interzicerea discriminarii. Referitor la interpretarile din mass-media precizam ca recomandarea nu este o 
sanctiune contraventionala (avertisment sau amenda contraventionala) ci este o indrumare, un sfat.” 

 

Motivul pentru care Centrul de Resurse Juridice a decis să acorde astăzi, de ziua drepturilor 

omului, atenŃie acestei decizii, este datorită felului în care CNCD a încercat să îl salveze pe Ministrul 

Afacerilor Externe, prin adăugare la lege şi abdicarea de la principiile nondiscriminării, după cum 

urmează: 

- introduce ideea de intenŃie ca şi element constitutiv al faptei de discriminare, lucru care nu are 
corespondent nici in legislaŃia naŃională, nici în directivele europene; discriminarea există şi ea 

produce efecte prin simpla considerare, în cazul nostru, a unei etnii, ca, având la modul gereral, 

anumite însuşiri negative faŃă de majoritate;   intenŃia ori culpa, specifice zonei penale, nu are legătură 

cu existenŃa ori inexistenŃa unei fapte de discriminare; ea este prezumată că se întămplă cu intenŃie; 

- instituie ca măsură recomandarea - deşi aceasta nu poate exista decât pe langă o sancŃiune, fie 

aceasta avertisment ori amendă contravenŃională - ca măsură de povaŃă a unui înalt demnitar, chemat, 

printre altele, să protejeze românii aflaŃi în afara graniŃelor Ńării; 

- CNCD i-au trebuit peste nouă luni pentru a rezolva o speŃă atât de dificilă, în condiŃiile în care 

termenul legal este de 90 de zile de la sesizare. 

 

Este tragic de constatat faptul că, deşi se ştie că în vreme de criză comportamentele 

extremiste se amplifică, instituŃia chemată să asigure egalitatea de tratament devine, probabil din motive 

politice, din ce în ce mai blândă, în funcŃie de coaliŃiile aflate la guvernare şi de datele expirării 

mandatelor membrilor ei. 

 

Nu în ultimul rând, Centrul de Resurse Juridice consideră că demisia ministrului Baconschi, 

sau demiterea acestuia, este imperativă. Dincolo de atitudinea CNCD-ului, ministrul a discriminat 

cetăŃenii statului pe care-l reprezintă pe criterii etnice, iar menŃinerea sa în funcŃia de Ministru de Externe 

este inadmisibilă într-o Românie europeană, care-şi respectă cetăŃenii, indiferent de etnia lor. 

 

Persoane de contact:  

Delia NiŃă, Coordonatoare program antidiscriminare, 0728 033 480 

Georgiana Iorgulescu, Directoare Executivă, 0722 505 181 


