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Introducere

România este o țară din Europa de Sud - Est, situată între Marea Neagră, Bulgaria, 
Ucraina, Moldova, Ungaria și Serbia. Cu aprox. 20 de milioane de locuitori (19.644.350 
la 1 iulie 2017, conform datelor Institutului Național de Statistică), România a aderat la 
NATO în 2004 și la Uniunea Europeană în 2007. 

Din punct de vedere administrativ, este împărțită în 42 de județe, 103 municipii, 
2.861 de comune și 12.957 de sate (Ciuchea și colab., 2015, p. 5), locuite de 19.414.458 
de persoane (la 1 ianuarie 2019),  din care, conform datelor Eurostat, 9.500.450 bărbați, 
9.914.008 femei iar din totalul populației, 121.099 de persoane erau din țări străine și 
apatrizi. 

Un fapt interesant este că, potrivit adresei de domiciliu declarate, la 1 ianuarie 2020, 
România avea 22.174.693 de locuitori, cu 0,1% mai puțin față de 1 ianuarie 2019, când 
totalul a fost 22.170.586, din care 10.830.941 bărbați și 11.343.752 femei (a se vedea 
graficul de mai jos referitor la distribuția pe categorii de vârstă) (INSSE, 2020).   

Sursa: INSSE, 2020. 

Cu toate acestea, trebuie făcută o observație importantă - dacă se consideră locul 
de reședință, la 1 ianuarie 2019 România număra 19.405.156 persoane (ultimele date 
disponibile), cu 125,5 mii de persoane mai puțin decât la 1 ianuarie 2018 și, de asemenea, 
comparativ cu anii precedenți (vezi graficul de mai jos). Diferența se regăsește în numărul 
considerabil de mare de oameni care trăiesc și lucrează în străinătate, emigrarea fiind 
considerată a doua cauză de scădere a populației totale (INSSE, 2019).   

6

9

9

19

24

24

35

38

45

50

C U P R I N S

Introducere

Partea I: violența şi discriminarea pe criterii de gen

1.1. Prezentare generală, statistici şi date relevante

1.2. Fundamente constituționale, drept civil și drept penal și 
jurisprudență în domeniul  violenței şi discriminării pe criterii 
de gen

Partea II: violența şi discriminarea pe criterii de migrație

2.1. Prezentare generală,  statistici şi date relevante

2.2. Fundamente constituționale, drept civil și drept penal și 
jurisprudență în domeniul violenței şi discriminării pe criterii 
de migrație

Partea III: proiecte, inițiative și politici locale ale orașelor 
partenere ale proiectului în domeniul discriminării și violenței 
pe criterii de gen și migrație

BIBLIOGRAFIE

ACRONIME ȘI ABREVIERI



Emanuel Adrian Sârbu ± Discriminare şi violență pe criterii de gen şi migrație Raport de cercetare ± Orașe partenere: Bucureşti şi Baia Mare ± București, iulie 2020

6 7

Sursa: INSSE, 2020. 

Ceea ce ar trebui să fie îngrijorător, la nivel macro, este faptul că, în ciuda echilibrului 
relativ între bărbați și femei, partea activă a populației este, de asemenea, cea mai 
numeroasă iar așa-numitul „decret pentru copii” (sau generația baby boomers) se 
va retrage în aproximativ zece ani, înlocuirea lor pe piața muncii fiind, dacă nu chiar 
imposibilă, atunci cel puțin foarte dificilă (vezi piramida de vârstă mai jos). În afară de 
aceasta, există și probleme legate de subiectele prezentului document: migrația (în 
special emigrarea, mai degrabă decât imigrația) și, ocazional, discriminarea bazată pe 
diferite criterii.

Sursa: INSSE, 2020. 

Orașe din România participante în proiect 
Partenere în proiectul „Recunoaște și fă o schimbare” sunt trei instituții / organizații 

din două orașe românești, respectiv: Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 
București, Asociatia CARITAS București și Direcția de Asistență Socială Baia Mare. 

București, capitala și cel mai mare oraș al României, are aprox. 2 milioane de 
locuitori care locuiesc în mod oficial la București (1.883.425 de persoane conform 
recensământului național din 2011 și, respectiv, 1.829.897 de persoane la 1 ianuarie 
2019,  conform Institutului Național de Statistică), dar cu cel puțin un milion (sau chiar 
două) de persoane în tranzit din motive de loc de muncă sau educaționale, şi este 
principalul centru administrativ și politic.   

Președintele, Guvernul, Parlamentul își au sediul la București, alături de importante 
organisme culturale, educaționale, financiare și economice. Cel mai prosper oraș din 
România este administrat de un primar general și de un Consiliu general. De asemenea, 
deoarece orașul este împărțit în șase districte administrative, fiecare dintre districte 
având propriul primar și consiliu ales, precum și bugetele proprii.  

Prima atestare documentară datează din 1459, când Vlad Țepeș („Țepeșul”) era 
conducătorul Valahiei. Conform recensământului național din 2011, 1.618.883 rezidenți 
erau români; cele mai mari minorități au fost romi - 23,973, maghiari - 3359 și turci - 
2315 persoane. În zilele noastre, conform datelor Eurostat din 2013, Bucureștiul este a 
șaptea cea mai mare capitală a UE, după Londra, Paris, Berlin, Madrid, Roma și Atena 
(Eurostat, 2017 -   Statistici privind orașele europene). De asemenea, județul Ilfov, care 
înconjoară Bucureștiul, este cunoscut ca una dintre regiunile cu cea mai rapidă creștere 
a populației (cel puțin 20 la 1000 de locuitori) din Uniunea Europeană (Eurostat, 2017b). 

Baia Mare este capitala județului Maramureș, situată în partea de nord-vest a 
României, la aproximativ 600 km de București, în apropierea granițelor cu Ungaria (70 
km) și Ucraina (50 km).

În perioada 2018-2019, Baia Mare a fost aleasă Capitala României pentru Tineret 
(un program național sub înaltul patronaj al lui Klaus Johannis, președintele României, 
similar cu Capitala Europeană a Tineretului). Orașul a fost unul dintre cele mai 
importante centre miniere din țara noastră, cu o istorie bogată în extragerea de metale 
precum aurul, argintul și alte metale neferoase. Primul document care menționează 
numele orașului datează din 1329.

Conform recensământului național din 2011, Baia Mare avea o populație totală de 
123.738 de persoane. Printre aceștia, din care 58.800 bărbați (46.27%) și 64.938 femei. 
Cele mai mari minorități au fost maghiari - 12.750 de persoane, reprezentând 12,25% din 
populație, iar 2,76% romi - 3,107. În 2020, întregul județ Maramureș număra 460.689 de 
persoane, în timp ce 144.925 dintre ei locuiau în Baia Mare (INSS, 2020).  
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Partea I: violența şi discriminarea pe criterii de gen
1.1. Prezentare generală , statistici şi date relevante 

Violența și discriminarea sunt pe agenda publică de zeci de ani. În ciuda eforturilor 
continue, acestea sunt încă teme reale. Discriminarea împotriva femeilor a fost ferm 
condamnată în 18 decembrie 1979, când Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat 
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, 
cu rezoluția 34/180. Conform art. 27 (1), Convenția a intrat în vigoare începând cu 3 
septembrie 1981. Abia patru luni mai târziu, Convenția a fost ratificată de Parlamentul 
României, la 7 ianuarie 1982. Începând cu primul articol, termenul „discriminare 
împotriva femeilor” este definit ca „orice distincție, excludere sau restricție făcută 
pe criterii de gen care are ca efect sau ca scop de a afecta sau anula recunoașterea, 
beneficierea sau exercitarea de către femei, indiferent de starea lor civilă, pe baza 
egalității dintre bărbați și femei, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în 
domeniul politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniu ”.  

27 de ani mai târziu, în 2006, Forumul Economic Mondial a introdus Indicele global 
al diferențelor de gen, ca un cadru pentru a evidenția dimensiunile disparităților bazate 
pe gen și a urmări evoluția acestora în timp. Principalul obiectiv al Indicelui global al 
diferențelor de gen este de a evalua progresele înregistrate de țările analizate în drumul 
către egalitatea de gen. Se utilizează o scală de la 1 (pentru inegalitate totală) la 100 (pentru 
egalitate totală), concentrându-se pe șase domenii de bază: muncă, bani, cunoștințe, 
timp, putere și sănătate. Indicele din 2019 a inclus alte două domenii (intersectarea 
inegalităților și, respectiv, violența împotriva femeilor), dar acestea nu influențează scorul 
final. De asemenea, Indicele Egalității de Gen din 2019 include şi un accent tematic asupra 
echilibrului dintre viața personală și viața profesională (EIGE, 2020).

Imaginea generală privind progresul României este rezumată după cum urmează:  
“Punctajele României sunt mai mici decât cele ale UE în toate domeniile. Inegalitățile de 
gen sunt cele mai accentuate în domeniul puterii (38,8 puncte), al timpului (50,3 puncte) și al 
cunoașterii (51,5). Cel mai mare scor al României este în domeniul sănătății (71,1 puncte), dar 
acesta este cel mai mic scor din întreaga UE. Din 2005, scorurile României s-au îmbunătățit 
cel mai mult în domeniul banilor (+ 8,8 puncte) și al puterii (+ 8,1). Progresul a fost mai mic în 
domeniul muncii (- 0,9 puncte).  Între 2005 și 2017, România și-a îmbunătățit scorul de indice, 
dar a rămas mult mai mic față de scorul UE din aceeași perioadă. Rata de îmbunătățire mai 
lentă a României a dus, în timp, la un decalaj din ce în ce mai mare față de UE” (EIGE, 2020). 

O privire mai atentă asupra datelor arată, însă, că regresul de -0,9 puncte în domeniul 
muncii este comparativ cu anul 2005; față de 2017 se înregistrează o creștere de +0,6 puncte. 
De asemenea, așa cum se poate observa în figura următoare, în ciuda faptului că scorurile 
țării noastre sunt mai mici decât media țărilor UE, România urmează o tendință ascendentă 
și există un progres vizibil în aproape fiecare domeniu. Este, de asemenea, evident că există 
un loc enorm  pentru îmbunătățire și că eforturile trebuie să continue, deoarece dintre cele 
28 de țări UE, România este urmată doar de Slovacia, Ungaria și Grecia.   

Sursa: EIGE, 2020.

În cele din urmă, înainte de a analiza domeniile menționate anterior, trebuie subliniate 
limitele indicelui global al diferențelor de gen. De exemplu, așa cum se poate observa în 
figura următoare, datele examinate nu sunt întotdeauna noi - după cum menționează 
autorii, „indicele pentru anul 2019 este din 2017”. Este evident, așa cum am subliniat și în 
raportul anterior, că un instrument precum Indicele global al diferențelor de gen, în ciuda 
utilității sale în monitorizarea decalajelor de gen, nu poate fi luat în considerare dincolo 
de critici. Unele dintre ele ar putea, totuși, să merite o analiză serioasă - la fel și analiza 
pe care bloggerul danez Erik Gahner Larsen a făcut-o pe mai multe aspecte reflectate în 
Raportul din 2017.  De exemplu, cazul Rwanda, care pare a fi a patra cea mai bună țară 
de pe lista parității de gen, „este răsplătită de indicele global, întrucât femeile depășesc 
performanțele bărbaților”, în ciuda faptului că între bărbați şi femei există o diferență de 
8,5 ani menționată anterior în sub-indicele speranței de viață sănătoase (Gahner Larsen, 
2018). Acest lucru situează Rwanda în partea superioară a listei iar Danemarca se situează 
spre coada listei, chiar dacă în cazul Danemarcei există o diferență de doar  2,3 ani între 
femei și bărbați. De asemenea, Gahner Larsen subliniază că în listă „există o absență 
interesantă a țărilor occidentale dezvoltate. (Dar se poate observa că chiar și Siria face 
se află în  top în GGGR când e vorba de sănătate și supraviețuire!) ”(Gahner Larsen, 2018). 

Sursa: EIGE, 2020.
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În ansamblu, în ciuda limitelor sale, trebuie spus că este un bun punct de plecare 
pentru o analiză a progreselor înregistrate în timp, și pentru o comparație cu alte țări, 
culturi și bune practici, care vizează eliminarea decalajului dintre  genuri.

O privire mai atentă la progresul României din 2005 arată că există progrese în aproape 
toate aspectele și, în același timp, există un spațiu considerabil pentru îmbunătățiri în 
alte domenii.  

Domeniu Sub-domeniu 2005 2013 2015 2017 2019

Indice egalitate de gen 49.9 50.8 51.2 52.4 54.5

Muncă 68.6 67.9 67.8 67.1 67.7

Participare 79.3 78.8 78.5 77.5 79.0

Segregarea şi calitatea muncii 59.3 58.6 58.5 58.1 58.0

Bani 53.2 59.8 59.2 59.4 62.0

Resurse financiare 36.1 42.5 42.7 45.7 47.2

Situaţie economică 78.4 84.2 82.1 77.3 81.6

Cunoștințe 47.9 47.2 50.2 51.8 51.5

Realizare şi participare 49.2 50.1 52.7 52.9 52.4

Segregare 46.6 44.4 47.9 50.7 50.7

Timp 48.9 50.6 53.2 50.3 50.3

Activităţi de îngrijire 84.8 70.9 78.1 70.7 70.7

Activităţi sociale 28.2 36.2 36.2 35.8 35.8

Putere 30.7 30.8 28.8 33.2 38.8

Politică 25.3 23.5 26.5 32.9 40.8

Economică 25.8 28.0 20.4 21.4 20.5

Socială 44.4 44.4 44.4 51.8 69.7

Sănătate 69.5 69.9 70.2 70.4 71.1

Stare 88.0 87.9 88.5 88.6 88.6

Comportament 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5

Acces 89.7 91.6 92.1 92.9 95.7

Violenţă n/a n/a n/a 25.0 n/a

Prevalenţă n/a n/a n/a 19.1 n/a

Gravitate n/a n/a n/a 42.0 n/a

Dezvăluire n/a n/a n/a 13.9 n/a

Sursa: EIGE, 2020. 

Domeniul muncii este cel care face ca România să fie „singura țară care a înregistrat 
o scădere (- 0,9 puncte) din 2005” (EIGE, 2020), în ciuda faptului că, comparativ cu 2017, 
există o creștere de +0,6 puncte. Rata de ocupare raportată de EIGE pentru persoanele 
cu vârste între 20 și 64 de ani, a fost de 61% pentru femei și 79% pentru bărbați; conform 
celor mai recente date disponibile la momentul redactării acestui raport, rata de ocupare 
raportată de INSSE, organul responsabil național, a fost aproape similară, respectiv 
60,7% pentru femei și 80,2% pentru bărbați (INSSE, 2020). Ambele surse subliniază 
faptul că, cu o rată medie care depășește 70% (în primul trimestru al anului 2020 a fost 
70,6%), România respectă cerințele Strategiei UE 2020.  

Pe de altă parte, cele mai recente date disponibile pentru Maramureș indică o rată 
de angajare de 66,6% în 2018 și 89,4% pentru regiunea București-Ilfov; în ambele cazuri, 
bărbații au avut un număr mai mare (69,6% în Maramureș și 91,5% în București-Ilfov) 
decât femeile (63,3% în Maramureș și 87,4% în București-Ilfov) (INSSE, 2019) . 

Atât bărbații cât și femeile lucrează cu jumătate de normă (aproximativ 8%) și, cu 
o medie de 39 de ore de muncă pe săptămână pentru femei și 40 de ore pe săptămână 
pentru bărbați, România are cel de-al doilea cel mai mic decalaj de gen din UE (EIGE, 
2020). Cu toate acestea, există diferențe între proporțiile de femei și bărbați care lucrează 
în diferite sectoare ale pieței muncii: în educație, sănătate și muncă socială (16% dintre 
femei și 3% dintre bărbați - care este cea mai mică pondere din UE), în știință, tehnologie, 
inginerie și matematică (9% dintre femei și 31% din bărbați) (EIGE, 2020).   

Rata șomajului, care a fost de 4,3% în primul trimestru al anului 2020, afectează în 
mod diferit bărbații (4,9%) și femeile (3,5%) (INSSE, 2020). Ultimele date disponibile 
(2018) indică o diferență între bărbați și femei în cele două teritorii analizate: dacă, 
la scară națională, bărbații sunt mai afectați de șomaj decât femeile, în Maramureș și 
București-Ilfov se observă exact opusul; rata șomajului pentru bărbați a fost de 1,1% 
în Maramureș și 3,3% în București-Ilfov, în timp ce femeile au avut o rată de 3,4% în 
Maramureș și de 1,4% în București-Ilfov (INSSE, 2019) . 

Domeniul banilor prezintă o creștere cu 2,6 puncte din 2017 și 8,8 puncte din 2005, 
dar decalajul de gen încă persistă, femeile câștigând cu 5% mai puțin decât bărbații 
(EIGE, 2020). Salariul mediu pe economie a fost, în 2018, de 2.642 RON, bărbații câștigând 
puțin mai mult decât femeile (51 RON, reprezentând 1,91%). Decalajul este mai mare 
(3,73%) în regiunea București-Ilfov, unde bărbații sunt plătiți în medie cu 3.623 RON 
iar femeile cu 3.488 RON; există și un decalaj de 6,75% în Maramureș, dar dimpotrivă, 
femeile fiind plătite mai mult (2.199 RON) decât bărbații (2.060 RON) (INSSE, 2019). În 
ansamblu, raportul EIGE admite că diferența de remunerare între femei și bărbați de 4% 
este cea mai mică din UE, în timp ce diferența de pensii de gen este de 28% (EIGE, 2020). 
Cu toate acestea, există aspecte care necesită o intervenție rapidă, susținută și continuă: 
„România are risc de sărăcie atât pentru femei (23%), cât și pentru bărbați (21%), fiind 
printre cel mai ridicat nivel de risc din UE și au rămas stabile din 2007 până în 2017. 
Persoanele care prezintă cel mai mare risc de sărăcie sunt cele cu studii reduse (40% 
dintre femei și 41% dintre bărbați), tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (33% 
dintre femei și bărbați) și părinți singuri (31%)” (EIGE , 2020). Potrivit INSSE, pentru 2018, 
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rata sărăciei relative în România a fost de 23,5%, femeile fiind mai expuse (24,5%) decât 
bărbații 22,5%) (INSSE, 2019). Rata de risc de sărăcie sau excluziune socială a fost, în 
2018, de 32,5% în România, de asemenea, cu femeile expuse la un risc mai mare (33,9%) 
decât bărbații (31%) (INSSE, 2019).

Se observă o scădere mică în domeniul cunoștințelor (-0,3 puncte), comparativ cu 
raportul anterior; scorul general în acest domeniu, 51,5, situând România pe al treilea 
loc cel mai scăzut din UE. Cu 14% dintre femeile care au învățământ terțiar și 13% 
dintre bărbați, „România și-a îndeplinit aproape obiectivul național de strategie UE 
2020 de a avea 26,7% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani și cu studii 
superioare. Rata actuală este de 25% (28% dintre femei și 21% din bărbați)” (EIGE, 2020). 
Numărul total raportat de INSSE în ultimul raport disponibil (2017) este de 126.271 de 
persoane cu diplomă universitară (studii de licență, masterat, postuniversitar, doctorat 
și post-doctorat); ceea ce este interesant, în opinia noastră, este faptul că femeile sunt 
mai numeroase atât la nivel național (74.624, comparativ cu 51.647 bărbați), cât și la 
nivel regional - au fost 409 bărbați în Maramureș și 18.200 în București-Ilfov, comparativ 
cu 841 de femei din Maramureș și 24.721 în București-Ilfov (INSSE, 2018).   

De asemenea, România are una dintre cele mai mici rate din UE când vine vorba de 
participarea la activități de învățare pe tot parcursul vieții, cu aproximativ 8% dintre 
femei și 9% dintre bărbați (EIGE, 2020).  

Nu există multe informații în domeniul timpului, deoarece nu există date noi disponibile 
până, probabil, în 2021. Cu toate acestea, cu un scor general de 50,3, aici trebuie subliniate 
câteva zone. Față de media țărilor UE, în România femeile au mai multe șanse de a-și îngriji 
familia - 46% și, dacă au copii, 82%; 75% gătesc și fac treburile casnice în fiecare zi timp de 
cel puțin o oră, sau chiar 79% dacă au copii; de asemenea, avem cele mai mici procente 
în UE de femei (6%) și bărbați (8%) care fac activități sportive sau participă la activități 
culturale sau de agrement în afara caselor lor, precum și un procent mai mic de voluntari, 
de asemenea, pentru femei ( 6%) și bărbați (8%) (EIGE, 2020).    

Conform datelor noastre, cel puțin în București, acestea încep de la o vârstă fragedă 
- în 2018, aproximativ 47% dintre elevii de 15-16 ani nu participă deloc la activități 
sportive, iar 49,5% nu participă deloc la activități recreative organizate sau extra-
curriculare (Sârbu și colab., 2019).   

Se înregistrează o creștere de 5,6 puncte pentru România, de la indicele de egalitate 
de gen anterior, datorită îmbunătățirilor aduse în domeniile puterii politice și sociale. 
Potrivit EIGE, în comparație cu 2017, există cu 20% mai mulți miniștri femei și cu 8% mai 
multe femei în parlament (EIGE, 2020). În același timp, sunt cu 3% mai puține femei în 
consiliile de administrație ale celor mai mari companii cotate public și, de asemenea, 
o scădere cu 2% dintre femeile din consiliul de administrație al băncii centrale (EIGE, 
2020). Un lucru demn de remarcat este faptul că România are „al cincilea punctaj cel mai 
mare pentru subdomeniul puterii sociale. Femeile acoperă 45% din membrii consiliilor 
de administrație ale organizațiilor de finanțare a cercetării, 27% dintre membrii 
consiliului de administrație publică și doar 12% din cele mai înalte organe de decizie ale 
organizațiilor sportive olimpice naționale” (EIGE, 2020).  

În 2018, din cele 575 de posturi de conducere (nivel 1 și 2) din Administrația Centrală 
Publică, 290 (50,2%) au fost pentru bărbați și 285 (49,6%) pentru femei. Cu acest procent, 
România urcă pe poziția a 7-a în topul țărilor UE (ANES, 2020). La alegerile generale 
pentru Parlamentul European, partidele au propus 688 de persoane (30,96% femei) și 7 
candidați independenți, dintre care 4 au fost femei (ANES, 2020). Cele 7 femei din cele 32 
de locuri au fost votate de 9.332.885 de persoane, respectiv de 50,93% femei și 49,07% 
bărbați (ANES, 2020).  

În ciuda progresului relativ mic din 2017, cu 71,1 puncte în 2019, România s-a clasat 
pe ultimul loc în topul țărilor UE pentru egalitatea de gen în sănătate. În 2016, femeile 
au trăit cu 7 ani mai mult decât bărbații, dar numărul „ani de viață sănătoși a scăzut 
atât pentru femei (de la 63 la 59 de ani), cât și pentru bărbați (de la 61 la 60 de ani), din 
2007” (EIGE, 2020) iar accesul la îngrijiri medicale adecvate a crescut atât pentru femei, 
cât și pentru bărbați (EIGE, 2020).  Potrivit Institutului Național de Statistică, durata 
medie de viață a fost de 75,85 ani, femeile trăind mai mult (79,38 ani) decât bărbații 
(72,37 ani), iar în zonele urbane (77,12 în medie, respectiv 80,16 ani) ani pentru femei 
și 73,9 ani pentru bărbați) mai mult decât în   mediul rural (74,24 ani în medie, respectiv 
78,38 pentru femei și 70,58 ani pentru bărbați) (INSSE, 2019). În regiunea București-Ilfov 
oamenii au trăit mai mult în 2018, comparativ cu Maramureșul (77,82 față de 75,22 ani), 
de asemenea, femeile care trăiesc mai mult decât bărbații (80,59 în București-Ilfov și 
78,48 în Maramureș pentru femei, față de 74,71 în București-Ilfov și 72.05 în Maramureș 
pentru bărbați) (INSSE, 2019).

Ultimul, dar în opinia noastră, cel mai important domeniu al Indexului Egalității de 
Gen se referă la problema violenței împotriva femeilor. Deoarece rezultatele prezentate 
în Indexul din 2017 se bazează pe rezultatele sondajului Agenției Uniunii Europene 
pentru Drepturile Fundamentale din 2014, scorurile nu au fost actualizate (EIGE, 2020).

Sintagma „violență împotriva femeilor” a fost definită în Declarația privind eliminarea 
violenței împotriva femeilor, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1993, 
20 decembrie, sub forma:

„Orice act de violență bazată pe sex care are ca rezultat sau este posibil să producă 
vătămări sau suferințe fizice, sexuale sau psihologice pentru femei, inclusiv amenințări 
cu astfel de acte, constrângere sau privare arbitrară de libertate, indiferent dacă apar în 
viața publică sau în viața privată. Violența  împotriva femeilor se înțelege ca incluzând, 
dar fără a se limita  la următoarele:   
a) violența fizică, sexuală și psihologică care se produce în familie, inclusiv bătaia, abuzul 

sexual asupra copiilor de sex feminin în gospodărie, violența legată de zestre, violul 
conjugal, mutilarea genitală a femeilor și alte practici tradiționale dăunătoare femeilor, 
violența non-conjugală și violența legată de exploatare;  

b) violența fizică, sexuală și psihologică care se produce în cadrul comunității generale, inclusiv 
violul, abuzul sexual, hărțuirea sexuală și intimidarea la locul de muncă, în instituțiile de 
învățământ și oriunde altundeva se produce, traficul de femei și prostituția forțată;

c) violența fizică, sexuală și psihologică săvârșită sau condamnată de stat, oriunde 
s-ar produce” (Adunarea Generală a Națiunilor Unite - Declarație privind eliminarea 
violenței împotriva femeilor - 20 decembrie 1993. 
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20 de ani mai târziu, definiția a fost rezumată ca „o încălcare a drepturilor omului 
și o formă de discriminare împotriva femeilor și înseamnă toate actele de violență 
bazată pe gen, care au drept consecință sau pot avea ca rezultat,  daune fizice, sexuale, 
psihologice sau economice sau suferințe pentru femei, inclusiv amenințări cu astfel 
de fapte, constrângere sau privare arbitrară de libertate, indiferent dacă apar în viața 
publică sau privată ”(Consiliul Europei - Convenția privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și violenței domestice, Istanbul, 11). V.2011).   

Problema se reflectă în legislația română și în numeroase proiecte, programe și 
inițiative publice și private. Începând cu 2003, România nu numai că a ratificat ambele 
documente menționate anterior, ci și o lege dedicată problemei violenței domestice, care 
a fost modificată periodic și constant, completată și îmbunătățită, pentru a răspunde 
mai bine realității actuale și pentru a respecta standardele, prevederile și reglementări 
internaționale.   

În ciuda numeroaselor eforturi, problema violenței domestice rămâne semnificativă 
în România. După cum se precizează în Raportul Amnesty International 2017/18, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului „a criticat numărul limitat de adăposturi pentru femeile 
victime ale violenței domestice disponibile în toată țara”, precum și „angajamentul 
insuficient al guvernului de a lua măsuri adecvate pentru a preveni și combate violența 
în familie”(Raportul Amnesty International 2017/18, p. 310).

După cum arată Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse în raportul său, în 
2016, un număr total de 13.019 victime care solicitau servicii au avut acces la astfel de 
servicii; din acest număr, 2056 erau femei adulte, 156 bărbați adulți și 10798 erau copii 
de la 1 la 17 ani (ANES, 2017f., p. 5). Același raport arată că „în ultimii trei ani se poate 
observa un nivel mai mare de implicare și responsabilitate din partea polițiștilor și a 
procurorilor cu privire la tratamentul legal aplicat făptuitorilor” (ANES, 2017f., P. 6). În 
2016 au fost trimiși în instanță 1467 de autori, iar în 191 de cazuri de violență în familie, 
victimele au murit; de asemenea, există o creștere constantă a cererilor de ordine de 
protecție - de exemplu, în 2016 au fost înregistrate 3989 solicitări noi doar în primele 
nouă luni, aproape același număr în care a fost înregistrat în tot anul anterior (ANES, 
2017f . p. 6-7).   

Numărul victimelor raportate pentru anul 2018 de către Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse este de 13.182, cu încă 80 mai multe în comparație cu 2017; dintre 
acestea, 7.885 au fost femei (59,82%) și 5.297, respectiv 40,18%, au fost bărbați; 3.473 
dintre femei (44,05%) locuiau în mediul urban, iar 4.412 (55,95%) în mediul rural; 2.360 
de bărbați (44,55%) locuiau în mediul urban și 2.937 (55,45%) în mediul rural (ANES, 
2019). Dintre toate victimele, 2.533 (18,37%) au raportat violență fizică, 2.937 (21,3%) 
violență psihologică, 1.027 (7,45%) violență sexuală, 6.242 (45,28%) neglijare / privare, 
926 (6,72 %) violență economică iar 121 (0,88%) violență socială (ANES, 2019). 5.249 
(38,07%) dintre victime au suferit zilnic din cauza violenței domestice, 3.266 (23,69%) 
cel puțin o dată pe săptămână, 2,689 (19,51%) lunar și 2,582 (18,73%) ocazional; pe 
tot parcursul anului 2018, 3 persoane (un băiat minor și 2 femei) au murit din cauza 
violenței domestice (ANES, 2019).  Cele 13.182 de victime au beneficiat în 2018 de un 

număr de 43.197 de servicii sociale, precum consiliere, adăpost, mediere, reprezentare 
legală, asistență socială, îngrijiri medicale, măsuri de protecție. Din totalul de 4.049 de 
reclamații formulate de victime, 669 au fost retrase ulterior (ANES, 2019). Ceea ce este 
interesant, din perspectiva acestei cercetări, este faptul că județul Maramureș, cu cele 
538 de incidente ale sale, se află printre primele 5 județe românești cu cel mai mare 
număr de victime ale violenței domestice (ANES, 2019) și în topul județe cu cele mai 
numeroase femei victime ale violenței domestice - 303 (ANES, 2019). De asemenea, 
Maramureșul se află pe locul 3 în topul județelor cu cel mai mare procent de femei 
fiind făptuitoare / agresori de violență în familie (58,91%). Raportat strict la numărul de 
victime pe județ, Ilfov se înscrie, de asemenea, în acest spațiu al rușinii, cu 78,26% dintre 
femei și 21,74% bărbați (ANES, 2019).  

În primul trimestru al anului 2019, au fost raportate un număr de 6.731 de victime 
ale violenței în familie, respectiv 4.167 (61,91%) femei și 2.564 (38,09%) bărbați (ANES, 
2020).  

Potrivit Inspectoratului General Român al Poliției Române (IGPR), în 2017, au 
fost 20.617 victime ale violenței în familie; 84 de persoane au murit în urma violenței 
domestice; instanțele au emis peste 3.000 de ordine de protecție pentru victimele 
solicitante, iar 1.011 dintre aceste ordine de protecție au fost încălcate de făptuitori 
(Guvernul României, 2018). De asemenea, a fost o problemă în primele 11 luni ale anului 
2018. 75% din cele 35.623 de incidente de violență domestică raportate din ianuarie 
până în noiembrie 2018 au fost comise în reședințele victimelor, respectiv 52,3% în 
mediul urban și 47,7% în mediul rural; pentru întreaga perioadă, instanțele judiciare au 
emis 3.438 de ordine de protecție (majoritatea solicitate de victime – 3.393, din care 22 
de către procurori iar 23 de emise de alte instituții) (IGPR, 2019). Numărul ordinelor de 
protecție temporară emise de polițiști în 2019 a fost mai mult decât dublu – 7.896, iar 
2.958 au fost transformate în ordine permanente de protecție (IGPR, 2020). După cum se 
va sublinia în următoarea secțiune a raportului, începând cu a doua jumătate a anului 
2018, a devenit posibil ca polițiștii să emită un ordin de protecție temporară, atunci când 
consideră că victimele lor ar putea avea un risc major. Majoritatea ordinelor de protecție 
temporară au fost emise la solicitarea victimelor violenței în familie, 39 la cererea altor 
persoane și 77 la cererea altor instituții (IGPR, 2020).

De asemenea, şi numărul ordinelor de protecție emise de instanțele judiciare a 
fost mai mult decât dublu – 7.899; din care, 7.146 au fost emise la cererea victimelor, 
578 la cererea procurorului și 175 la solicitarea altor instituții”. Există, însă, o scădere 
consistentă (36%) a leziunilor personale, comparativ cu anul 2018.   

La nivelul întregii țări, în 2016, existau 96 de servicii sociale în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței domestice; dintre acestea, 22 au fost oferite de organizații 
neguvernamentale și doar două au fost destinate agresorilor/făptuitorilor, ambele 
conduse sau finanțate de organisme publice (ANES, 2017f., p. 8). În 2020, numărul 
total existent la nivel național este de 236 de servicii sociale pentru victimele violenței 
în familie; din aceste 236 de servicii, 152 vizează prevenirea și combaterea violenței 
domestice - 146 sunt pentru victime, 6 pentru făptuitori/agresori și 84 sunt servicii 
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specializate precum grupuri de sprijin (42) sau centre de consiliere profesională (ANES, 
2020). Față de 2014, când România avea doar 82 de servicii sociale dedicate violenței 
domestice, în 2020 numărul total este aproape triplat, ca o consecință directă a 
angajamentelor și tratatelor internaționale, precum Convenția de la Istanbul.  

În sfârșit, o altă problemă de interes în ceea ce privește violența și discriminarea 
bazată pe gen este legată de minoritățile sexuale. Majoritatea rapoartelor, inclusiv 
Indexul Egalității de Gen, menționează subiectul ca fiind prezent în majoritatea 
contextelor culturale, așa că am actualizat informațiile prezentate în raportul precedent 
până în prezent.  

În Rainbow-Europe Index, din mai 2017, pe o analiză de 49 de state, pe șase criterii 
(egalitate și nediscriminare, familie, crimă de ură și discurs de ură, recunoaștere legală 
de gen și integritate corporală, spațiul societății civile și azil), România a obținut 21%, 
ceea ce este mai mare comparativ cu alte 14 state. Pe același grup de 20-29% se află țări 
precum Bulgaria (23%), Georgia (26%), Italia (27%), Slovacia (28%), Cipru și Cehia (29%) 
(indicele Rainbow-Europe, 2017). 

În Indicele Rainbow-Europe din mai 2020, România are un scor 19%, care a fost mai 
mare decât cel din alte 9 țări (Armenia, Azerbaidjan, Letonia, Liechtenstein, Monaco, 
Polonia, Rusia, San Marino și Turcia) și similar cu Moldova (Rainbow-Europe Index, 2020).

Principalele lucruri pozitive existente în indicele menționat anterior sunt, pentru 
România: a) pentru egalitate și nediscriminare: ocuparea forței de muncă; bunuri 
si servicii; educație; sănătate; mandatul organismului de egalitate; c) crima de ură și 
discursul de ură: legea crimei din ură; e) spațiul societății civile: eveniment public 
organizat, fără obstrucțiune de către stat a libertății de întrunire; asociațiile nu 
funcționează, nici o obstrucție de către stat a libertății de asociere; nici o lege care 
limitează libertatea de exprimare (națională / locală); f) azil: lege (orientare sexuală). 
(Rainbow-Europe Index, 2017). 

Așa cum se arată în secțiunea dedicată privind legislația, există atât legi generale, 
cât și specifice, care acordă egalitatea în fața legii și a autorităților publice, începând cu 
Constituția României și terminând cu legi anti-discriminare.   

Două inițiative sunt în permanență puse în atenția publicului în România: prima a 
început în 2013 cu o campanie de colectare a semnăturilor și are ca obiectiv modificarea 
definiției căsătoriei din Constituția României ca fiind „uniunea dintre un bărbat și 
o femeie” (formulată în prezent ca „unirea dintre căsătoriți” la art. 48 din Constituția 
României). Această inițiativă, care a început oficial în 2015, a fost criticată de anumite 
organizații, reprezentate atât la nivel național, cât și internațional, inclusiv ILGA Europe, 
care s-au referit la inițiatori ca fiind campanii „anti-egalitate” (ILGA - Europa, 2017, p. 
193). La polul opus se află cele 23 de organizații de inițiativă, care au reușit să strângă 
aproximativ 3 milioane de semnături, ceea ce indică faptul că situația nu se va schimba, 
deoarece legislația actuală din România nu permite oricum căsătoriile între persoane 
de același sex. De exemplu, art. 259 (1) și (2), art. 271 din Noul Cod civil care definește în 
mod specific căsătoria drept „uniunea gratuită și consimțită între un bărbat și o femeie, 
pronunțată în condițiile iubirii”; aceleași pr5incipii se regăsesc şi în Codul familiei, în 

ciuda faptului că art. 1 definește căsătoria similar cu Constituția; coroborat cu art. 24 
și 25, precum și cu Codul civil, sensul sintagmei „între căsătoriți” este așa cum se arată 
mai sus. 

Așa cum arată ILGA - Europa Annual Review 2019, inițiativa a fost aprobată de camera 
Senatului la data de 4 septembrie și de Curtea Constituțională a României la  data de 17 
septembrie, astfel încât Referendumul a avut loc pe 6 și 7 octombrie 2018. Ca urmare, 
un o parte din „societatea civilă românească a lansat o campanie care încurajează 
alegătorii să boicoteze votul în perioada 6-7 octombrie. Referendumul nu a reușit să 
atingă obiectivul necesar de 30% de participare la vot cu o marjă largă, deoarece doar 
20% dintre alegătorii români au votat” (ILGA - Europa, 2020).   

A doua inițiativă se referă la parteneriatul civil. Discuțiile despre această problemă 
au început în 2006; apoi, în 2008 a fost înaintată Parlamentului prima inițiativă legală; 
de asemenea, în 2011, 2013 și cel mai recent, documentat și inițiat de Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării, a fost prezentat Parlamentului cu sprijinul a 42 de 
deputați din diferite partide politice. Niciunul dintre ei nu a fost (și nu este probabil) 
aprobat de lege în viitorul apropiat (ultima a fost respinsă în 2019).  

Cu toate acestea, un caz celebru a ținut primele rânduri ale principalelor ziare - 
un cetățean român, Adrian Coman, s-a căsătorit în 2010 cu cetățeanul american Clai 
Hamilton. Căsătoria, înregistrată în Belgia, nu a fost recunoscută în România, așa că 
atunci când cuplul a vrut să se mute în țara noastră, autoritățile nu au acordat permis de 
ședere partenerului american.  Cazul a fost trimis la Curtea Constituțională din România 
în 2016 și care l-a înaintat Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ca parte a unei 
proceduri menite să înțeleagă perspectiva lor cu privire la faptul dacă directiva privind 
libera circulație implică acordarea unor drepturi similare partenerilor de același sex 
în țările în care aceste tipuri de căsătorii nu sunt recunoscute legal. Rezultatul a fost 
că, „la 18 iulie, Curtea Constituțională a reafirmat sentința CJUE, spunând că România 
trebuie să recunoască parteneriate sau căsătorii între persoane de același sex atunci 
când acestea sunt realizate în străinătate, sub prevederile directivei privind libertatea 
de mișcare în UE, chiar dacă nu există o recunoaștere legală a cuplurilor alcătuire din 
persoane de același sex din România ”(ILGA - Europa, 2020).  Cu toate acestea, decizia nu 
obligă România sau țările cu legislație similară să legalizeze căsătoriile între persoane 
de același sex, ci să recunoască efectele juridice ale acestei relații (inclusiv rezidența), 
care a fost luată în conformitate cu legislația unui alt stat membru al UE. 

Nu există date statistice fiabile pe care să le identificăm nici la nivel național sau 
local în ceea ce privește orientarea sexuală. Diferite ONG-uri sau articole media au 
propus câteva cifre - de exemplu, Pantazi și Cozmei au avansat în 2013 un procent de 
10% (Pantazi & Cozmei, 2013), care în opinia noastră nu pot fi susținute de nici o dovadă 
științifică și nu sunt susținute nici de alte date.

Raportul ILGA Europe 2017 menționează mai multe cercetări făcute în România. 
Primul, realizat în perioada 2015-2016, a colectat date de la 10 licee din 8 județe, pe 
baza unui eșantion de comoditate de 613 elevi; pe lângă cercetarea cantitativă, au fost 
colectate date de la 38 de profesori și din 9 interviuri cu studenți LGBT (Accept România, 
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2016a, p.1 și 2016b, p. 7). Al doilea a fost „un proiect de cercetare la scară mică pentru 
documentarea politicilor, practicilor și atitudinilor cu privire la discriminarea LGBT la 
locul de muncă în România (ILGA - Europa, 2017, p. 192). 

Cercetările menționate anterior, însă, au limitele lor. Cercetarea cantitativă a fost 
făcută pe un eșantion relativ mic, ne randomizat (eșantion de comoditate, așa cum 
s-a menționat mai sus), fără nici o relevanță statistică şi, de aceea, rezultatele nu 
pot fi extinse la o scară mai mare. Acest lucru este valabil și pentru a doua cercetare 
menționată, bazată pe un sondaj online cu 180 de respondenți (ILGA - Europa, 2017, 
p. 192). Cu toate acestea, ambele pot fi luate în considerare pentru a sublinia aspecte 
precum intimidarea și discriminarea cu care s-au confruntat respondenții, în ciuda 
faptului că concluziile nu pot fi generalizate.   

Legea anti-discriminare este aplicată și făcută cunoscută pe diferite canale. Fiecare 
raport este analizat și soluționat la timp de Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării; de exemplu, în 2017 au fost 17 plângeri din motive de orientare sexuală 
și 19 din motive de gen. Cu toate acestea, doar puține au fost considerate cazuri 
de discriminare reală și sancționate în consecință. De exemplu, în 2 dintre cazurile 
analizate, CNCD a aplicat o amendă pentru motive de orientare sexuală și în 4 pentru 
motive de gen; alte 2 plângeri din motive de orientare sexuală au primit recomandări 
și 2 avertismente, în timp ce 2 din motive de gen au fost soluționate prin emiterea de 
recomandări și 3 avertismente (CNCD, 2017, p. 12, 17).   Situația din 2019 a fost destul de 
similară - au fost 13 plângeri din motive de orientare sexuală și 29 din motive de gen, dar 
nu toate au fost considerate cazuri de discriminare reală și sancționate în consecință: 
5 cazuri pentru orientare sexuală și 11 pentru probleme de gen; în cazurile analizate 
din motive de orientare sexuală, rezoluția presupunea 1 amendă, 2 recomandări și 7 
avertismente, iar în cazurile analizate din motive de gen au fost aplicate 8 amenzi, 6 
recomandări și 4 avertismente (CNCD, 2020, p. 22)

În cele din urmă, trebuie spus că în sursele internaționale de date, implicarea 
organizațiilor religioase în această problemă, este prezentată în general într-un mod 
negativ (de exemplu, ILGA Europe menționează în raportul său din 2017 implicarea 
Patriarhului Daniel al Bisericii ortodoxe române în organizarea referendumului pentru 
modificarea definiției familiei din constituție (ILGA - Europa, 2017, p. 193). Cu toate 
acestea, în opinia noastră trebuie subliniat faptul că, în ciuda percepției diferite față 
de relații între persoane de același sex, există și organizații bazate pe credință, precum 
Caritas București, care au decis să se implice activ în proiecte care vizează discriminarea, 
intimidarea și violența împotriva grupurilor vulnerabile (cum ar fi, de exemplu, Jovenes 
contra a violencia de genero și Recunoaște și fă o schimbare), inclusiv persoane LGBT.   

La nivel local, lucrurile sunt mai mult sau mai puțin similare, întrucât legislația 
națională este aplicabilă și la nivel local. Există orașe în care diferite acțiuni sunt mai 
vizibile și orașe unde sunt mai puțin vizibile. De exemplu, la București, unde a avut 
loc primul eveniment Pride în 2004, se înregistrează un număr din ce în ce mai mare 
de participanți care a ajuns la aproximativ 2.500 în 2014 (ILGA - Europa, 2017, p. 194) 
și la peste 5.000 în 9 iunie 2018 (ILGA - Europa, 2019). Apoi, municipiul Cluj, unde s-a 

organizat primul eveniment Pride în 2017; de asemenea, alte evenimente precum The 
Gay Film Nights sau Festivalul Internațional de Film Feminist și Queer sunt aprobate și 
au loc anual. Cu fiecare ocazie, autoritățile locale și, de asemenea, organele naționale 
precum Poliția asigură un mediu sigur, folosind același protocol ca pentru oricare altă 
întrunire publică. 

Poate fi considerat destul de dificil de precizat dacă este un număr considerabil sau 
un număr mic, deoarece nu există statistici fiabile cu privire la numărul sau procentajul 
real al persoanelor aparținând grupurilor minoritare sexuale. Singurele două de care 
suntem conștienți sunt cele emise de municipalitățile române care s-au alăturat 
proiectului actual, dar s-au concentrat, de asemenea, pe un grup de vârstă specific, iar 
întrebarea privind orientarea sexuală a avut mai degrabă o importanță secundară sau 
terțiară . 

Municipiul București a efectuat, în 2016-2017, o cercetare numită Tineret în Europa: 
Prevenirea consumului de droguri bazată pe dovezi. Pentru identificarea factorilor de 
risc și de prevenție pentru prevenirea consumului de droguri, elevilor de 15-16 ani din 
București le-au fost adresate 80 de întrebări, care acoperă majoritatea aspectelor și 
intereselor din viața de zi cu zi. Una dintre întrebări s-a referit la modul în care și-ar defini 
preferințele sexuale. În București, eșantionul final a cuprins 2.695 de elevi (selectați 
la întâmplare, pe bază de clasă) iar în Baia Mare 1.881 de elevi (toate clasele incluse). 
Acestea sunt singurele date de încredere pe care le putem oferi. În București, 79,2% s-au 
identificat ca fiind heterosexuali, 3,2% homosexuali / lesbiene, 3,4% bisexuali și 4,3% 
au declarat că nu sunt siguri (Sârbu și colab., 2017, p. 143). În 2019, în aceeași cercetare, 
3,6% dintre respondenți au afirmat o atracție sexuală puternică față de același sex 
(Sârbu și colab., 2019).

În Baia Mare procentele au fost mai mult sau mai puțin similare - 76,7% s-au 
identificat ca fiind heterosexuali, 3%% homosexuali / lesbiene, 2,4% bisexuali și 4,8% au 
declarat că nu sunt siguri (Oneț, Sârbu și colab., 2017, p. 123). 

Totuși, aceste două cercetări își au și limite, în ciuda relevanței statistice pentru 
cele două orașe - București și Baia Mare, iar acest lucru se datorează în special vârstei 
respondenților, care restrânge concluziile doar la grupul de vârstă 15-16 ani. În același 
timp, luând în considerare grupul de vârstă la care se adresează prezentul raport, 
statisticile menționate anterior pot fi considerate de cea mai mare relevanță.

În concluzie, în ciuda progreselor incontestabile înregistrate de România, există 
încă cazuri de discriminare și, mai des, de violență bazată pe gen. Eforturile trebuie să 
continue și să se consolideze pentru ca aceste lucruri să fie eradicate.  

1.2. Fundamente constituționale, drept civil și drept penal și jurispru-
dență în domeniul violenței şi discriminării pe criterii de gen  

Constituția României prevede, la articolul 4, că țara aparține tuturor cetățenilor, fără 
a ține cont de rasa, naționalitatea, originea etnică, limba, religia, genul, opinia, opțiunile 
politice, averea sau originea socială. De asemenea, la articolul 16, „cetățenii sunt egali 
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în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări” și că statul român 
garantează egalitatea de șanse / oportunități între bărbați și femei, astfel încât ambele 
să poată lua orice poziție sau demnitate în domenii publice, civile sau militare.

Constituția noastră acordă, de asemenea, dreptul la muncă și la alegerea oricărei 
profesii pe care și-ar dori-o și stipulează literalmente plata egală pentru aceeași muncă, 
pentru bărbați și femei (art. 41 alin. (4)), având dreptul să beneficieze de protecție 
socială. Măsurile de protecție socială se referă la sănătatea și securitatea angajaților, la 
regimul de muncă a femeilor și a tinerilor, la a avea un salariu minim pe țară, etc.   

Majoritatea codurilor legale (Codul Muncii, Codul Penal, Codul Familiei) au reguli și 
reglementări specifice care interzic în mod special discriminarea și impun un tratament 
egal tuturor rezidenților, fără a ține cont de sex, vârstă, religie, rasă, etnie, opțiune 
politică etc. De asemenea, există legi dedicate fiecărui domeniu de interes din analiza 
actuală. Așa cum se menționează în Raportul global de genuri, există în legislația 
românească legi specifice de nediscriminare, care conțin majoritatea aspectelor din 
recomandările internaționale, inclusiv cele care se referă la angajarea femeilor, de 
asemenea, la o salarizare egală pentru toată lumea în condiții de muncă similare, cu 
cele interne violență sau aspecte sensibile, cum ar fi să permită avortul pentru a păstra 
sănătatea fizică a femeii (Global Gender Gap Report, 2017, p. 281).  Cu toate acestea, 
mai există loc pentru îmbunătățiri; printre recomandările pentru țara noastră ar putea 
fi incluse cele făcute de Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva 
Femeilor: „lărgirea legislației existente pentru a aborda toate formele de violență bazată 
pe gen, consolidarea accesului femeilor la justiție și compensații, colectarea datelor 
dezagregate, și acces îmbunătățit la drepturile și sănătatea sexuală și reproductivă” 
(Raportul Amnesty International 2017/18, p. 310). O parte dintre aceste recomandări 
a fost îndeplinită la mijlocul anului 2018, când Guvernul României a aprobat Proiectul 
de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie. Prin acest proiect recent aprobat, au fost introduse 
noi măsuri, pentru a asigura protecția imediată a victimelor - ordinul de protecție 
temporară, emis de polițiști - și separarea acestora de agresori. De asemenea, proiectul 
de lege introduce noțiunea de „violență de gen”, potrivit definiției care poate fi găsită în 
Convenția de la Istanbul (Guvernul României, 2018). 

Legislația cu privire la violența în familie a fost modificată şi îmbunătățită în mod 
constant (legea dedicată, adoptată prima dată în 22 mai 2003, a fost republicată în 
2012 și 2014 și actualizată în ianuarie 2004, noiembrie 2009, februarie și noiembrie 
2015, ianuarie 2016, aprilie, iunie și august 2017, iulie 2018, 6 și 15 noiembrie 2019 
și iulie 2020). Una dintre cele mai recente modificări semnificative (Legea nr. 174 / 
13.07.2018 privind modificarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea 
violenței domestice) este acordarea dreptului polițiștilor de a emite imediat un ordin de 
protecție pentru victime. Acest lucru a fost reglementată prin Ordinul nr. 146/2578/2018, 
semnat de ministrul afacerilor interne și de ministrul muncii și justiției sociale, cu 
privire la intervenția poliției în cazuri de violență în familie. În cazul în care un polițist 
observă riscul iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea unor persoane să fie 

pusă în pericol într-un caz de violență în familie, acesta poate emite imediat un ordin de 
protecție, pentru a minimiza acest risc.

De asemenea, din iulie 2020, Legea nr. 106/2020 privind modificarea și completarea 
Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice a introdus 
sintagma violenței cibernetice, care este definită ca „hărțuire online, discurs de ură 
online bazat pe gen, urmărire online, amenințare, publicare de informații și conținut 
intim fără acordul persoanei, acces ilegal de interce4ptare de comunicare și date private 
și orice alt tip de utilizare abuzivă a tehnologiei IT&C prin utilizarea de computere, 
smartphone-uri sau alte dispozitive similare care utilizează telecomunicațiile sau se pot 
conecta la internet și pot transmite și folosi platforme sociale sau e-mail, jenă, rușine, 
umilire, terorizare, amenințare, reduce la tăcere a victimei”.  

Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că, în 2019, legislația română a inclus 
în sfârșit mențiuni specifice privind intimidarea. În acest sens, a fost aprobată de 
Parlament Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a 
Educației naționale. Aceasta este definirea bullying-ului și prevede, printre altele, 
că: în toate unitățile / spațiile de învățământ intimidarea / violența psihologică este 
interzisă; personalul didactic va fi instruit să identifice intimidarea și să adopte strategii 
educaționale adecvate. În 2020, pe 27 ianuarie, Ministerul Educației a publicat pe 
site-ul său (ca parte a procedurii legale privind asigurarea transparenței decizionale 
a măsurilor de reglementare, astfel încât publicul să o poată vedea și dezbate, dacă 
este necesar) un proiect pentru o Ordonanță a Guvernului pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 1/2011 a Educației naționale. În momentul redactării acestui raport, acest proces era 
încă în așteptare.

Dar aceasta nu a fost singura inițiativă de modificare a Legii nr. 1/2011 a Educației 
naționale. În 16 iunie 2020, Senatul României, în calitate de cameră decizională în 
această inițiativă, a votat modificarea legii. În consecință, „toate activitățile menite 
să răspândească teoria sau opinia identității de gen, înțeleasă ca teorie sau opinie 
că genul este un concept diferit de sexul biologic și că acestea nu sunt întotdeauna 
aceleași”, sunt interzise și vor face obiectul unei amenzi între 10.000 şi 50.000 RON. 
Legea a provocat reacții vocale - universități majore (SNSPA - Școala Națională de Studii 
Politice și Administrative, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai - din 
Cluj, Universitatea „Lucian Blaga” - Sibiu, Universitatea de Vest - Timișoara), aprox. 
80 de ONG-uri, 60 de membri ai Parlamentului European etc., au protestat și au cerut 
președintelui să nu promulge legea. După cum pare a fi situația în momentul elaborării 
prezentului material, legea are șanse foarte mici de a fi aplicată, deoarece președintele a 
refuzat să o promulge și a atacat legea la Curtea Constituțională a României. 

În cele din urmă, trebuie subliniat progresul înregistrat în ultimii 30 de ani în România 
în domeniul eliminării și / sau prevenirii discriminării pe motive de gen, inclusiv în ceea 
ce privește minoritățile sexuale. Se știe, pe scară largă în România, că homosexualitatea 
era incriminată de Codul Penal. Celebrul articol 200, aprobat în 1968, este considerat 
primul document legal care recunoaște existența relațiilor de același sex. Articolul 
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impunea închisoarea pe o perioadă de la unu la cinci ani pentru cei implicați în relații 
sexuale cu parteneri de același sex. Acesta a fost modificat în 1996 și abrogat în 2001. 

Dar a fost în anul 2000, când în România a fost aprobat primul document normativ 
care sancționează toate tipurile de discriminare și, la un an, a fost înființat Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării. De asemenea, trebuie subliniat şi faptul că au 
fost făcuți pași importanți în direcția nediscriminării chiar înainte. De exemplu, în 1999 
Parlamentul României a adoptat Legea nr. 188 privind Statutul funcționarilor publici. La 
art. 27 (2) există o mențiune specifică a discriminării interzise din motive precum genul, 
orientarea sexuală, bogăția, originea socială sau orice alt lucru similar . 

Un pas înainte a fost făcut, după cum s-a arătat, un an mai târziu, când Guvernul 
a adoptat Ordonanța nr. 137/31.08.2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
tipurilor de discriminare. După definirea discriminării în art. 2(1) ca „orice diferență, 
excludere, restricție sau preferință bazată pe rasă, naționalitate, etnie (...), sex, orientare 
sexuală (...) și orice alte criterii care au ca scop sau efect restricționarea, eliminând 
recunoașterea, utilizarea sau exercitarea, în condiții egale, a drepturilor omului și 
a libertăților sau drepturilor fundamentale recunoscute de lege, în zone publice, 
economice, sociale sau culturale sau în orice alte domenii ale vieții publice”, se referă la 
art. 2(10) că eliminarea tuturor tipurilor de discriminare se realizează prin trei mijloace 
majore: prevenirea, medierea și sancționarea comportamentului discriminator. După 
aceste momente, cadrul legal a fost modificat și/sau îmbunătățit constant - republicat în 
2006 și 2014, și modificat sau amendat în august 2003, martie 2004, iunie, iulie, august, 
noiembrie și decembrie 2008, ianuarie și aprilie 2009, martie, aprilie și iunie 2013, iulie 
2016, iulie 2017 și aprilie 2020. Ultima modificare a fost adăugată (Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 45 / 09.04.2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137 / 
31.08.2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor tipurilor de discriminare) a inclus 
câteva specificații privind mandatul acordat membrilor consiliului de administrație al 
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.  

Aceste măsuri, legi și inițiative au făcut ca organizația internațională Human Rights 
Watch să menționeze România ca una dintre țările „care au făcut progrese exemplare 
în combaterea abuzurilor de drepturi bazate pe orientare sexuală sau identitate de 
gen” (Human Rights Watch, 2006). Este evident că România, ca țară, este departe de a fi 
considerată ideală în sensul lipsei totale a violenței domestice sau a discriminării bazate 
pe gen, dar există un întreg sistem juridic, începând cu Constituția, care acordă aceste 
drepturi și libertăți. Urmând cadrul legal național, acțiunile locale și politicile publice 
pot fi abilitate cu strategii precum cea adoptată în 2015, respectiv Strategia națională 
pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; se poate 
spune că a fost deschisă calea către acțiunile locale, deoarece administrația locală 
(precum Bucureștiul și Baia Mare) a început să adopte propriile strategii de incluziune 
socială și de reducere a sărăciei. 

În cele din urmă, trebuie spus că, în ciuda faptului că sistemul juridic românesc nu 
recunoaște practica precedentului, așa cum o face sistemul juridic al SUA, și în ciuda 
faptului că, în situații similare, diferiți judecători din aceeași instanță pot veni cu o 

soluție diferită, jurisprudența poate fi considerată ca fiind foarte importantă și pentru 
țara noastră. O privire mai atentă la secțiunea de jurisprudență a organismului public 
responsabil cu discriminarea arată că, din 2001, Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării a pronunțat în 85 de cazuri pentru discriminare pe criterii de gen, în 36 
de cazuri pentru orientare sexuală, 19 pentru categorii defavorizate, 32 pentru categorii 
sociale, 245 pentru dizabilități și 81 din motive de vârstă (ageism) (pentru mai multe 
detalii vezi: http://nediscriminare.ro/jurispudenta_ro). 

Problema violenței, pedepsită de Codul Penal (care a fost actualizată și recent - de 
exemplu, sancțiunile pentru agresiunile sexuale împotriva minorilor au fost ridicate 
de Parlament în 30 iunie 2020), se regăsește și în numeroase decizii ale instanței (317 
referințe în Jurisprudență). Pentru violența în familie există 6.049 hotărâri judecătorești, 
58 pentru jurisprudența română și 63 pentru jurisprudența UE. Un caz relevant pentru 
discriminare bazată pe orientarea sexuală este cel menționat anterior Coman versus 
România, emis de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) (12060/12). Cauza, 
judecată de Curtea Constituțională a României, a ajuns la următoarea concluzie:

”În această privință, aplicând decizia CJUE, care a interpretat dreptul european, 
Curtea Constituțională [română] constată că relația unui cuplu de același sex face 
parte din„ viața privată ”și, de asemenea, din „viața de familie”, similară relației a unui 
cuplu heterosexual, care aduce protecția dreptului fundamental la viața privată și de 
familie, garantată de art. 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE, art. 8 din Convenția 
europeană privind resursele umane și art. 26 din Constituția României. Beneficiind 
de dreptul la viață privată și de familie, cuplurile de același sex, care formează cupluri 
stabile, au dreptul să își exprime personalitatea în cadrul acestor relații și să se bucure, 
în timp și prin mijloacele prevăzute de lege, recunoașterea legală și judiciară a drepturi 
și îndatoriri corespunzătoare”- Decizia 534 a Curții Constituționale, 18 iulie 2018 (ILGA - 
Europa, 2020).  

După cum se poate vedea, sistemul legislativ este subiectul unei schimbări și 
transformări constante. Violența și discriminarea pe motive de gen au fost și vor fi în 
continuare în atenția permanentă a autorităților, pentru a se conforma cadrului legal 
internațional și, mai ales, convențiilor internaționale semnate și ratificate de țara 
noastră, păstrând dreptul de adaptare a acestora la sistemul nostru juridic și pentru a 
asigura că drepturile și demnitățile omului sunt respectate și protejate.   
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Partea II: violența şi discriminarea pe criterii de migrație

2.1. Prezentare generală, statistici şi date relevante 

Conform datelor EUROSTAT, în 2018 aproximativ 512.000.000 de persoane trăiau în 
Uniunea Europeană (People on the Move, 2020; Eurostat, 2020). Dintre toți, 7,8% au o 
naționalitate diferită de cea din țara de reședință (3,4% provin dintr-o altă țară membră 
și 4,4% dintr-o țară din afara UE). Acest lucru înseamnă aproximativ 22,3 milioane de 
imigranți dintr-o țară non-UE, conform datelor Eurostat (Eurostat, 2020). Cea mai mare 
proporție dintre persoanele cu o altă naționalitate a fost înregistrată la Luxemburg, iar 
cea mai mică în România (People on the Move, 2019; Eurostat, 2020). 

În 2018, din populația totală a României, 99,4% erau rezidenți proprii, 0,3% erau 
rezidenți din alte țări membre ale UE și 0,3% din alte țări non-UE (Eurostat, 2019). 
Aceasta, după cum am menționat deja, a plasat România pe fruntea listei țărilor UE cu 
cel mai mic procent de alți cetățeni care locuiesc în interiorul granițelor  sale (People on 
the Move, 2019).

Sursa: People on the Move, 2019 

3.092.429 de persoane au emigrat în 2017 dintr-un stat membru al UE; conform 
datelor Eurostat, 242.193 dintre ei erau din România (People on the Move, 2020). Anul 
următor, în 2018, 231.661 au emigrat din România, atât în țările UE, cât și în țările terțe 
(Eurostat, 2020). Cetățenii români, polonezi, italieni, portughezi și britanici au fost 
principalele cinci grupuri de cetățeni ai UE care trăiesc în alte state membre în 2018 
(Eurostat, 2020).   

Sursa: Eurostat, 2020.

România trebuie considerată o țară afectată mai degrabă de emigrare decât de 
imigrare. Emigrarea din România a fost o tendință constantă în ultimii ani: de la 161.755 
în 2013 la 231.661 în 2018, cu un vârf de 242.193 în 2017 (a se vedea figura de mai jos). 

Tendința de emigrare a început, de fapt, imediat după căderea comunismului, când 
România s-a confruntat cu un val masiv de emigrație, mai degrabă decât imigrație, fiind 
considerată acum una dintre țările cu cele mai mari populații de emigranți din regiune 
(Organizația Internațională pentru Migrație, 2017, pp. 68, 73). În ciuda faptului că tendința 
nu este obișnuită doar pentru România, ci și pentru alte țări din Europa de Est, țara noastră 
era în 2016 țara cu „cel mai mare număr de cetățeni care locuiesc în străinătate în alte 
Uniuni Europene şi cu aproximativ 3 milioane de cetățeni în zona Asociației Europene a 
liberului schimb (AELS), urmată de Polonia, Italia, Portugalia și Regatul Unit”(Organizația 
Internațională pentru Migrație, 2017, p.72; de asemenea, Lăzărescu, 2015, p. 10). Dacă 
tendința continuă, se așteaptă o scădere semnificativă a populației României până în 2050 
(Organizația Internațională pentru Migrație, 2017, p. 73). 

Sursa: Eurostat, 2020

Emigranții români se confruntă cu discriminare bazată pe origine sau percepția 
originii în țări europene precum Marea Britanie (Organizația Internațională pentru 
Migrație, 2017, p. 202) sau Italia (ENAR, 2016, p. 37); aceștia sunt plătiți cu salarii mai mici 
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(ENAR, 2016, p. 37), iar un număr considerabil dintre aceștia devin victime ale traficului 
de persoane în țări precum Italia, Franța, Germania, Spania (ANITP, 2017, p. 9), unde 
numărul de conaționali este cel mai mare. Există, de asemenea, unele cercetări care 
arată că, din majoritatea grupurilor minoritare, imigranții și romii sunt cel mai probabil 
să devină victime ale prejudecăților și discriminării (Lăzărescu, 2015, p. 10). După cum 
afirmă raportul ENAR Shadow 2015-2016, în special „comunitățile de migranți romi 
continuă să fie vizate de discursul de ură, violență și discriminare (Austria, Irlanda, Italia 
și Suedia)” (ENAR, 2016, p. 11).  

Institutul Național de Statistică a raportat pentru anul 2018 un număr total de 238.926 
de emigranți din România și 181.344 de imigranți. Majoritatea persoanelor care au emigrat 
din România aveau vârste cuprinse între 20 – 64 ani, respectiv un număr de189.166 adulți, 
în timp ce 149.474 adulți au imigrat în țara noastră (vezi detaliile de mai jos). 

Grup vârstă Imigranți Emigranți
Masculin Feminin Masculin Feminin

0 - 4 2103 1970 7280 4451

5 - 9 4579 4521 5889 3457

10 -14 3434 3287 5045 3380

15-19 2916 2868 8888 5658

20-24 6391 5414 21237 13034

25-29 12621 10979 24334 13587

30-34 15110 12241 20042 9870

35-39 15153 10052 15354 7100

40-44 12323 7761 12360 7545

45-49 9024 7028 9730 8757

50-54 5141 5131 4958 6630

55-59 3900 4722 3178 5523

60-64 2749 3734 1977 3950

65-69 1461 1959 1115 1994

70-74 580 868 473 834

75-79 278 434 294 538

80-84 147 286 134 250

85-89 55 94 18 52

90-94 14 16 5 5

95-99 0 0 0 0

100 şi peste 0 0 0 0

Sursa: INSS, 2020.

Altfel spus, în ciuda faptului că 181.344 de persoane au imigrat în România în 2018, 
numărul de persoane care au emigrat din România a fost cu 57.582 mai mare; procentul 
de bărbați emigranți a fost, de asemenea, mai mare (59,6), comparativ cu imigranții 
(54%) (INSSE, 2019). În opinia noastră, situația actuală este și mai gravă, deoarece 
statisticile oficiale includ și persoane cu dublă cetățenie - români și moldoveni, iar 
majoritatea nu locuiesc, de fapt, în România. O simplă privire asupra cifrelor din 2019 
arată că, din 64.479 de imigranți, 38.205 sunt din Republica Moldova (INSS, 2020) și, cel 
mai probabil, nu locuiesc în România, ci emigrează în alte țări la scurt timp după ce li s-a 
acordat cetățenia, în ciuda păstrării adresei lor oficiale din România.    

În 2017, au fost acordate primele 13.026 permise de muncă și de ședere cetățenilor 
români pentru alte țări decât statele membre ale UE iar în au fost acordate 2018 16.487 
permise de muncă (Eurostat, 2020). 

De asemenea, în 2017, 4.396.025 de persoane au imigrat într-una din cele 28 de state 
membre ale UE; 30% dintre acestea proveneau din alte țări UE, 46% din state ne-membre 
și 23% s-au întors în propriile țări (People on the Move, 2020). Conform datelor Eurostat, 
în România,  majoritatea imigranților provin din Moldova (2310), China - inclusiv Hong 
Kong (1.750) și Franța (1.614).  

Sursa: People on the Move, 2019. 

Dintre cei 231.661 de emigranți temporari (persoane care părăsesc țara cel puțin 12 
luni) în 2018, 5.616 locuiau în Maramureș și 23.970 în București - regiunea Ilfov (INSSE, 
2019). În 2019, 26.775 de persoane au emigrat definitiv (448 din Maramureș și 4411 din 
București - regiunea Ilfov) (INSSE, 2020), țările de destinație preferate pentru emigranții 
români fiind, în 2019, Spania, Italia, Germania și Austria (a se vedea tabelul de mai jos). 
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Spania 5.891

Italia 4.966

Germania 3.671

Austria 2.004

USA 1.227

Canada 1.163

Franța 1.030

Ungaria 296

Elveția 287

Suedia 216

Australia 176

Grecia 134

Israel 81

Slovacia 20

Altele 5.613

Sursa: INSSE, 2020.

În interiorul granițelor naționale, conform datelor recensământului din 2011, 
minoritățile cele mai semnificative sunt maghiari (1.227.623 persoane), romi (621.573 
persoane), ucraineni (50.920), germani (36.042) și turci (27.698). Există, de asemenea, 
grupuri mai mici de ruși, sârbi, bulgari, greci, italieni, evrei, polonezi, chinezi, etc. Cu toate 
acestea, există experți care susțin că numărul romilor este considerabil mai mare - de 
exemplu, „între 1.200.000 și 2.500.000 (adică între 6,5% și 13,5% din totalul populației)” 
(Crișan, A., 2017, p. 2). Oricum, „România este țara cu cea mai mare populație de romi 
dintre statele membre UE” (Crișan, A., 2017, p. 2).  

Minoritatea romă a trecut prin unele perioade dificile nu numai în perioada nazistă, 
ci și după 1945, când regimul comunist i-a obligat să lucreze în agricultură și în fabricile 
nou înființate. După cum afirmă Rughiniș, acest tip de tratament a avut un impact grav 
asupra dezvoltării lor ca şi comunitate minoritară:

„Astfel de politici au dus la crearea unei forțe de muncă rome cu un nivel scăzut de 
calificare, care a fost repede împinsă de pe piața forței de muncă după căderea sistemului 
economic planificat în 1989. În anii de după 1990 am asistat la apariția unor romi extrem 
de săraci și a unor comunități rome omogene din punct de vedere etnic, în mare parte 
excluse de la serviciile sociale, dar și la apariția unui număr mic de familii rome foarte 

bogate și a unor elite intelectuale și politice rome. Primii ani de democrație în România au 
fost martorii unui conflict etnic crescut, inclusiv a confruntărilor violente între comunități. 
Începând cu 1996, focarele de violență împotriva romilor au încetat treptat. Indicatorii 
distanței sociale arată o toleranță etnică crescută sau, cel puțin, conștientizarea faptului 
că o astfel de toleranță este de dorit social. Proporția respondenților care nu ar accepta un 
vecin rom a scăzut de la 72% în 1993, la 60% în 1997, la 49% în 1999 și la 37% în 2006. Cu 
toate acestea, excluderea de la școli și de pe piața muncii înseamnă că mulți romi trăiesc 
încă la marginea societății românești contemporane ”(Rughiniș, 2010, p. 338).

Strategia Guvernului României privind incluziunea cetățenilor români aparținând 
comunităților de romi pentru 2014 - 2020 menționează, de asemenea, mai multe aspecte 
realiste cu privire la romi, confirmând că situația lor mai trebuie încă îmbunătățită: 63% 
dintre aceștia trăiesc în zonele rurale ale țării; doar 0,7% au studii superioare; unu din 
șapte este analfabet; șomajul, în rândul romilor, a fost de 48,6% în 2011, comparativ cu 
7,4% la nivel național și doar unul din 10 romi a avut același loc de muncă în ultimii doi 
ani. Pe baza acestei realități, Strategia națională pentru perioada 2014 - 2020 a stabilit 
mai multe direcții de acțiuni pentru următoarea perioadă: educație, ocuparea forței de 
muncă, sănătate, locuințe, cultură, infrastructură și servicii sociale.   

În raportul de segregare sau incluziune școlară este prezentată o cercetare realizată 
în 2015 în 507 de școli din cinci județe din nord-estul României; din 112 orașe incluse, 
în 58 a fost identificată cel puțin o școală în care segregarea din motive rasiale este 
prezentă; cele 82 de școli unde segregarea a fost prezentă reprezintă 20,1% din numărul 
total de școli (407) care au furnizat date pentru cercetare (Crai, E. și colab., 2016, p. 5-6). 
Acesta ar putea fi probabil unul dintre motivele pentru care rapoartele internaționale 
arată că „mai mult de 93% dintre romii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nu au 
terminat învățământul secundar superior” sau au un nivel mai ridicat de abandon 
școlar, comparativ cu populația generală (FRA, 2014, p. 18). 

Problema segregării școlare a fost abordată de legislația adoptată în decembrie 2016, 
aceasta fiind remarcată și în rapoartele internaționale precum cea făcută de Amnesty 
International (Amnesty International, 2018, p. 309).  

Conform sondajului realizat în 2014 de către FRA, Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, în 11 state membre ale UE, romii întâmpină dificultăți 
și în ocupația profesională: 60% dintre ei urmăresc locuri de muncă ad-hoc (FRA, 2014, 
p. 21 ), 35% dintre femei nu lucrează (FRA, 2014, p. 24), dar în același timp, doar 10% au 
declarat că s-au confruntat cu discriminare la locul de muncă, comparativ cu 41% în 
Cehia sau 33% în Grecia (FRA, 2014, p. 27).  Acest lucru a fost valabil și atunci când au 
încercat să obțină un loc de muncă: „Mai mult de jumătate dintre respondenții romi în 
căutarea unui loc de muncă au declarat că s-au confruntat cu discriminare din cauza 
originii etnice din: Grecia (67%), Italia (66%), Polonia ( 63%), Franța (61%), Portugalia 
(56%) și Ungaria (50%). În Spania, Bulgaria, România și Slovacia, procentele  sunt ceva 
mai mici ”(FRA, 2014, p. 28).   



Emanuel Adrian Sârbu ± Discriminare şi violență pe criterii de gen şi migrație Raport de cercetare ± Orașe partenere: Bucureşti şi Baia Mare ± București, iulie 2020

30 31

Riscul sărăciei este considerabil mai mare pentru romi (FRA, 2014, p. 33), Amnesty 
International indicând că acest lucru poate merge până la trei ori mai frecvent în   
comparație cu restul populației (Amnesty International, 2018, p 309). 

Conform raportului Amnesty International despre Drepturile omului în Europa, 
Analiza din 2019, „romii au continuat să se confrunte cu discriminarea și segregarea 
în multe domenii ale vieții, cum ar fi educația, accesul la locuințe și ocuparea forței de 
muncă” (Amnesty International, 2020, p. 65). Începând cu 1989 până în ziua de azi, peste 
100.000 de familii de romi (inclusiv familiile cu copii sau adulți cu dizabilități) au fost 
evacuate din casele în care locuiau (fără documente legale), „fără să li se ofere locuințe 
alternative sau fiind mutate în spații alternative inadecvate” (Amnesty International, 
2020, p. 65). De asemenea, raportul Amnesty International menționează maltratarea 
de către poliție a oamenilor de etnie romă, rasismul instituționalizat, utilizarea excesivă 
a forței de către autoritățile de aplicare a legii și recomandă monitorizarea continuă a 
mai multor măsuri strategice precum legislația anti-segregare în educație, legalizarea 
așezărilor informale și asigurarea de garanții împotriva evacuărilor forțate:   

 „În aprilie, în dosarul ‚Lingurar împotriva României’, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
condamnat România pentru maltratarea de către poliție a patru romi și, pentru prima dată, a 
constatat că în România „comunitățile de romi se confruntă adesea cu rasismul instituționalizat 
și sunt predispuse la utilizarea excesivă a forței de către autoritățile de aplicare a legii”. În 
raportul său din iunie, ECRI a invitat autoritățile să pună în aplicare Strategia de incluziune a 
romilor 2015-2020 și să includă măsuri și indicatori de impact mai direcționați asupra educației, 
locuinței și ocupării forței de muncă. Aceasta ar trebui să includă măsuri precum monitorizarea 
eficienței legislației anti-segregare în educație, legalizarea așezărilor informale și asigurarea 
garanțiilor împotriva evacuărilor forțate ”(Amnesty International, 2020, p. 65).

Există o mare probabilitate ca numărul real de acte de violență și discriminare a romilor 
să fie mai mare decât numărul oficial, deoarece nu toate sunt raportate. De exemplu, după 
cum se menționează în Raportul ENAR Shadow 2014-2018, un ONG din România - Centrul 
Romani de Intervenție și Studii Sociale, a menționat, în 2017, un număr surprinzător 
de mare de astfel de acte - „documentând 4.343 de cazuri de brutalitate polițienească 
împotriva romilor în ultimii 11 ani. Nici unul din aceste cazuri nu a condus la condamnări la 
nivel național, în parte din cauza deciziilor procurorilor de a nu trimite cauzele în instanță. 
Rasismul nu a fost cercetat ca motiv în niciunul dintre cazuri” (ENAR, 2019, p. 12). 

Până în zilele noastre, romii, care provin majoritatea lor din România și Bulgaria, sunt 
cunoscuți și ca „cetățeni vulnerabili ai UE” și se confruntă cu discriminare în majoritatea 
țărilor UE, inclusiv în țări precum Suedia; ei trăiesc în continuare în destituțiune și nu au 
locuințe (fără adăpost), „dorm în corturi sau așezări temporare la marginea orașelor”, 
cerșind pe străzi (Amnesty International, 2020, p. 65). Aceasta a condus, inclusiv în cazul 
Suediei, la un tratament discriminatoriu continuu, care a fost condamnat (așa cum ar 
trebui să fie) de aceleași țări atunci când s-a întâmplat în România:

  “Retorica anti-cerșetorie din partea politicienilor de seamă și a formatorilor de opinie din 
spectrul politic a alimentat atitudini profunde, discriminatorii și a crescut riscul încălcării 
drepturilor omului împotriva cetățenilor romi ai UE care trăiesc deja în destituțiune în 
Suedia. La Stockholm au continuat hărțuirea și înlăturarea de către poliție a cetățenilor 

romi din UE care cerșesc. Grupurile de asistență locală au raportat un număr tot mai mare 
de infracțiuni vizând cetățenii romi din UE în municipalitățile în care au fost introduse 
interdicții ”(Amnesty International, 2020, p. 76).

Cifrele oficiale ale crimelor de ură raportate împotriva romilor sunt considerabil mai mici 
decât cele raportate de societatea civilă; totuși, în 2017 a fost înregistrat un număr crescut 
de crime motivate rasial în țări precum Croația (4), Germania (4), Grecia (6), Republica Cehă 
(27), Polonia (62), Finlanda (47) sau Slovacia (19) (ENAR, 2019, p. 12). De asemenea, în Marea 
Britanie, ONG-ul GATE Hertfordshire a documentat 115 rapoarte despre infracțiuni de ură 
împotriva romilor, în perioada iulie 2016 - februarie 2018, și doar 23 dintre ele (20%) au fost 
raportate efectiv către organele de aplicare a legii (ENAR, 2019, pag. 12).  

Un sondaj recent, realizat de IRES pe un eșantion de 1.006 respondenți în iunie 2020, 
a arătat că discriminarea împotriva romilor este încă prezentă și că doar 1 din 3 români 
este tolerant; 70% dintre respondenți nu au încredere în romi (ceea ce este destul de 
similar cu sondajul din 2018, când IRES a menționat  72%); ceea ce este interesant este 
faptul că cei care au interacționat personal cu romii au afirmat în procent de 32% că au 
încredere în ei, în timp ce procentul dintre cei care nu au interacționat cu romii a fost 
de doar 10% (IRES, 2020). Scala de distanțare socială plasează romii la același nivel ca 
maghiarii și evreii (30%), acceptându-i să trăiască în același oraș; 40% dintre românii 
intervievați recunosc că au o impresie proastă despre romi, asociindu-i mai degrabă cu 
probleme sau comportamente negative precum furturi (12%), nesigure (7%), minciună / 
profit de pe urma cuiva (5%), caracter neplăcut ( 4%), fără educație (4%), lene (3%), în 
timp ce 15% îi asociază cu „oameni ca noi” și 3% cu loialitate, cu inimă mare și cinstită. 
56% dintre respondenți au spus că romii au suficiente drepturi, iar 22% că au prea multe 
drepturi (IRES, 2020). Mai puțin de jumătate dintre respondenți (49%) consideră că din 
nou discriminarea romilor este prezentă în România; între domeniile în care discriminarea 
este prezentă sunt: obținerea unui loc de muncă (39%); acces la educație (37%), la 
infrastructură (6%) sau la sănătate (2%) (IRES, 2020). 19% dintre respondenți au afirmat 
că au auzit sau au asistat la discursuri de ură împotriva romilor în ultimele trei luni, iar 32% 
au considerat că discriminarea împotriva romilor nu trebuie pedepsită; un procent similar 
(31%) a afirmat că discursul de ură nu trebuie pedepsit; cu toate acestea, la polul opus, 
60% dintre respondenți pledează pentru acțiuni în cazuri de ură-discurs (IRES, 2020). 
Percepția generală (52%) este că autoritățile sunt puțin preocupate să îmbunătățească 
situația minorității rome; domeniile în care ar trebui să aibă loc intervenția sunt creșterea 
accesului lor la educație (72%), locuri de muncă (35%), acces la sănătate (17%), reducerea 
sărăciei (15%), rata criminalității (13%), combaterea discriminării (9%), accesul la locuințe 
și infrastructură (9%) și promovarea culturii romilor (8%) (IRES, 2020.

În ciuda faptului că cel puțin unele dintre datele sondajului sunt (încă) șocante, 
acestea arată că discriminarea este prezentă, chiar dacă, în majoritatea cazurilor, aceasta 
nu este materializată (cel puțin, nu încă). Dar trebuie să nu uităm că comportamentul 
este adesea determinat de o persoană care gândește sau crede cu adevărat.    

Un alt aspect legat de migrație se referă la traficul de persoane. În acest sens, 
după cum arată raportul Departamentului de Stat al SUA despre traficul de persoane, 



Emanuel Adrian Sârbu ± Discriminare şi violență pe criterii de gen şi migrație Raport de cercetare ± Orașe partenere: Bucureşti şi Baia Mare ± București, iulie 2020

32 33

România este atât o țară de destinație, pentru un număr limitat de victime cetățeni 
străini (Departamentul de Stat al SUA, 2020, p. 419), cât și o tară-sursă pentru victime ale 
traficului de persoane. Din acest motiv, țara noastră a fost criticată și „a rămas pe Watch 
List Tier 2 pentru al doilea an consecutiv” (Departamentul de Stat al SUA, 2020, p. 417), 
alături de țări precum Bosnia, Congo, Irlanda, Pakistan și Sudan.  

“Conform Rapoartelor din ultimii cinci ani, traficanții exploatează victime interne și străine 
în România, dar şi victime din România în străinătate. În Europa, România rămâne o țară 
sursă principală pentru traficul în scopul exploatării sexuale și în scopul exploatării prin 
muncă. Traficanții supun bărbați, femei și copii români la trafic/exploatare prin muncă 
în agricultură, construcții, hoteluri, industrii productive și servicii domestice, precum și la 
cerșetorie forțată și furt în România și în alte țări europene. Traficanții supun femeile și copiii 
români la exploatare sexuală în România și în alte țări europene. Experții semnalează o 
creștere a numărului de femei din România, recrutate pentru căsătoriile false în Europa de 
Vest; după consimțirea la aceste căsătorii, traficanții obligă femeile să facă sex pentru bani 
sau să muncească. Minorii reprezintă aproape 50 % dintre victimele traficului de persoane 
identificate în România. Traficanții îi supun pe copiii instituționalizați la exploatare sexuală,  
în special fetele  care locuiesc în centrele de stat și centrele de plasament pentru persoane cu 
dizabilități. Traficanții îi supun pe copii romi, cu vârsta de până la 13 ani, la cerșetorie forțată 
și exploatare sexuală” (Departamentul de Stat al SUA, 2020, p. 419. 

În 2019, autoritățile și ONG-urile române au identificat 698 de victime, comparativ 
cu 497 în 2018 și 662 în 2017; 518 dintre acestea au fost implicate în activități de trafic în 
scopul exploatării sexuale, 138 în trafic de muncă (cum ar fi cerșetorie forțată sau furt) 
și 42 au fost victime ale tentativei de trafic (Departamentul de Stat al SUA, 2020, p. 418). 
Ceea ce este șocant este faptul că 327 dintre victime erau minori (Departamentul de 
Stat al SUA, 2020, p. 418), respectiv 39 de băieți și 288 de fete (ANITP, 2020). Majoritatea 
victimelor adulte au fost femei 293, iar 74,2% au fost în scop de exploatare sexuală 
(ANITP, 2020). Victimele au fost (și / sau ar trebui să fie) exploatate în țări precum 
România (384), Germania (86), Marea Britanie (79), Italia (52), Spania (49), Elveția (31), 
Franța (23), dar și în Danemarca, Austria, Olanda, Irlanda, Grecia, Republica Cehă, Cipru, 
Belgia, Portugalia, Suedia, Norvegia, Finlanda sau Polonia (ANITP, 2020).   

Ca și în anii precedenți, mai puțin de jumătate dintre victime au beneficiat de asistență: 
49% (339) în 2019, 48% în 2018 și 46% în 2017 (Departamentul de Stat al SUA, 2020, p. 418). 

În ciuda faptului că în 2019 a fost identificat cel mai mare număr de victime din ultimii 
trei ani ai analizei, „autoritățile au deschis 532 de noi cazuri de trafic în 2019, o scădere de 
la 695 în 2018 și 675 în 2017. Procurorii au reținut 347 traficanți, comparativ cu 399 în 2018 
și 362 în 2017. Instanțele au condamnat 120 de traficanți în 2019, continuând o scădere 
multianuală de la 130 în 2018 și 222 în 2017 ”(Departamentul de Stat al SUA, 2020, p. 417).    

Numărul cetățenilor străini în România nu este la fel de mare ca în alte state membre. 
Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, în 2017 au fost înregistrați în România 
116.830 de cetățeni străini (cu doar 4% mai mult decât în   2016); majoritatea se afla în 
România fie pentru o ședere temporară - 50.968 persoane, în special din Moldova, Turcia 
și China, fie din alte state membre UE/SEE/CH - 49.697 persoane, în special din Italia, 
Germania și Franța; apoi, mai sunt 12.244 de persoane care vin în România pe termen 

lung, provenind în principal din China, Turcia sau Siria și persoane aflate sub un anumit 
tip de protecție - 3.921, în principal din Siria, Irak sau Afganistan (IGI, 2018).    

În 2017 au fost identificați și 3.580 de migranți ilegali și au fost înregistrate 4.820 de 
solicitări de azil, care este aproape triplu față de 2016 și, de asemenea, cel mai mare număr 
din 2004 (IGI, 2018). Majoritatea imigranților care au solicitat azil au fost din Irak (2.742), 
Siria (945), Afganistan (257), Pakistan (247) și Iran (207) (IGI, 2018). Capacitatea de a găzdui 
beneficiari de azil a fost extinsă la 1.162 de paturi în centrele existente (IGI, 2018).  

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 40 pentru completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România, țara noastră a acceptat în 2018-
2019 109 refugiați care au nevoie să fie relocați. În urma unui proces de selecție, 110 
refugiați din Siria au fost relocați; de asemenea, 68 din Turcia şi 42 din Iordania (IGI, 2020).

Raportul anual de activitate al Inspectoratului Național pentru Imigrări menționează 
faptul că în 2019 România a găzduit 137.619 persoane străine, cu aproximativ 14,3% mai mult 
față de 2018 (IGI, 2020). Majoritatea acestora (84.228) provin din țări din afara UE și 53.331 din 
țările UE și SEE (IGI, 2020). Din cele 33.634 de persoane care au solicitat permis de muncă, 
majoritatea au fost din Vietnam - 6.282 (18,7%), Nepal - 4.324 (12,9%) și India - 4.100 (12,2%); 
31.169 (92,7%) au fost lucrători permanenți, iar 1.460 (4,3%) au fost trimiși aici (IGI, 2020). În 
2019, IGI a găsit 820 de străini ilegali pe teritoriul României și 938 de persoane străine au fost 
escortate la granițe (IGI, 2020). Dintre cei 379 de cetățeni străini aflați în arest public, cei mai 
mulți au fost din Vietnam - 92 (24,3%), Irak - 57 (15,0%) și Sri Lanka - 34 (9,0%) (IGI, 2020).  

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2019, majoritatea imigranților au venit în 
România din Moldova, Ucraina, Italia și Germania (a se vedea tabelul de mai jos). În același 
timp, trebuie remarcat faptul că aproape un sfert dintre ei, respectiv16.162 din 64.479, 
sunt grupați în categoria „alte țări”:  

Republica Moldova 38205

Ucraina 6196

Italia 1123

Germania 984

SUA 584

Canada 398

Franța 300

Ungaria 202

Austria 184

Israel 141

Alte țări 16162

Sursa: INSSE, 2020.
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Un fapt interesant este că, potrivit IGI, România are una dintre cele mai rapide 
proceduri administrative pentru procesarea cererii de azil - în numai 30 de zile (IGI, 
2020). În 2019 au fost înregistrate 2.592 cereri de azil; pentru 563 de persoane s-a acordat 
protecție, 287 de persoane au primit statutul de refugiat și 276 au primit o protecție 
subsidiară; raportat la cifra totală, s-a înregistrat o rată de aprobare de 47,6% (IGI, 2020).    

De asemenea, trebuie să sublinieze faptul că, până în prezent, România este singurul 
stat membru care nu a depus nici o plângere la Curtea Europeană de Justiție cu privire la 
modul în care a fost aplicată Procedura Dublin, „țara noastră este indicată ca una dintre 
statele membre care asigură funcționalitatea Uniunii Europene prin aplicarea principiilor 
solidarității și responsabilității, contribuind direct la gestionarea fenomenelor de 
migrație pe teritoriul european ”(IGI, 2020).  

Chiar dacă România nu poate fi considerată o țară de destinație pentru majoritatea 
potențialilor imigranți, este, cu siguranță, o țară de tranzit pentru aceștia, în drumul lor 
către alte țări din Europa de Vest și de Nord (Lăzărescu, 2015, p. 10). Acest fapt pare 
să fi contribuit la un număr mai mic de imigranți și, eventual, la o atitudine destul de 
tolerantă față de aceștia. Desigur, acest lucru nu implică lipsa incidentelor.  

Într-o cercetare realizată în 2015, prin 30 de interviuri structurate cu cetățeni străini, 
veniți în România din state non-europene, respondenții au arătat că experiența lor cu 
românii a fost destul de pozitivă și că societatea noastră pare să accepte diversitatea 
între anumite limite (Lăzărescu, 2015, p. 73-74, 97). Cu toate acestea, acest lucru nu se 
aplică în toate situațiile. 

Cazurile de discriminare menționate în raport au implicat, în majoritatea cazurilor, 
imigranți de origine africană sau arabă (Lăzărescu, 2015, p. 98). Alte rapoarte, adaugă 
pe lista celor mai țintite grupuri de migranți, pe cei care practică religia islamică/ 
musulmană (ENAR, 2016, p. 42).  

Aceștia s-au confruntat cu unele dificultăți în închirierea de locuințe și în relația cu 
proprietarii; de asemenea, în ceea ce privește munca, unde s-au raportat situații de 
exploatare - mai multe ore de muncă, mai puține zile libere, salarii mai mici sau salarii 
plătite mai târziu decât a fost convenit; cele mai puține cazuri de discriminare raportate 
de migranții intervievați au fost în ceea ce privește domeniul asistenței medicale, dar, 
după cum au observat autorii, acest lucru ar fi avut probabil o posibilitate mai mare de 
a se prezenta în cazul persoanelor după 50 de ani (Lăzărescu, 2015, pp. 99-100). Aceleași 
probleme au fost subliniate în Raportul Shadow al ENAR - 2015-2016: probleme cu 
angajatorii, în special în sectorul muncii domestice, care plătesc salarii mai mici sau își 
exploatează angajații străini (ENAR, 2016, p. 39). 

De asemenea, au fost semnalate câteva observații discriminatorii, o instanță de hărțuire 
sexuală (Lăzărescu, 2015, p. 98) și o acordare rasistă la București, în 2016, când tineri 
neidentificați au agresat fizic două femei siriene îmbrăcate în hijab (ENAR, 2016, p 39).   

În urma atacurilor teroriste din Franța și Belgia din 2015 și 2016, în multe țări ale lumii 
a fost observată „o creștere a retoricii islamofobe și anti-migrație agresive și a discursului 
de ură” din care România nu a fost exclusă (ENAR, 2016, pag. 10). Rețeaua europeană 
împotriva rasismului a publicat în Raportul Shadow 2015-2016 un sondaj realizat după 
atacurile de la Paris din 2015, în care 75,6% dintre românii intervievați au considerat că 

țara noastră „nu ar trebui să primească refugiați și 80,2% erau împotriva refugiaților care 
se stabilesc în România” (ENAR, 2016, p. 14). De asemenea, a fost o opoziție politică față 
de propunerile de relocare ale Comisiei Europene pentru cei 160.000 de solicitanți de azil 
din Italia și Grecia, guvernul român și președintele susținând dreptul statelor membre 
de a alege voluntar, în loc de alocare de cote obligatorii de refugiați (ENAR, 2016, p. 16). 
Același raport a arătat că în România pot fi văzute „o serie de acțiuni legislative pozitive, 
cum ar fi creșterea indemnizației primite de solicitanții de azil și acordarea acestora 
pentru a lucra după trei luni de la depunerea cererii de azil. Cu toate acestea, există 
dificultăți în accesarea mai multor drepturi de asigurări sociale” (ENAR, 2016, p. 29).    

După cum arată Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse în raportul său, în 
2018, majoritatea victimelor violenței în familie 13.120, respectiv 99,53% erau cetățeni 
români, iar 62 dintre ei alți cetățeni, respectiv mai puțin de 1% (0,47%) (ANES, 2020). 
Majoritatea victimelor altor etnii (3.374 persoane) au aparținut minorității rome - 1.569 
(46,5%); restul de 1.805 victime (53,5%) au aparținut tuturor celorlalte etnii (ANES, 2020).  

În primul trimestru al anului 2019, au fost raportate un total de 59 (0,88%) victime ale 
violenței în familie de alte naționalități; din perspectiva etnicității, au fost raportate 1.753 
de victime - 611 (34,85%) aparținând romilor și 1,142 (65,15%) altor etnii (ANES, 2020).  

Dar, pentru a concluziona şi după privirea generală asupra acestor situații, se 
poate spune că astfel de situații pot fi considerate mai degrabă particulare decât 
ca reflectare a unei atitudini generale față de migranți. Și acest lucru se reflectă și în 
activitatea instituției specializate în anti-discriminare. Analizând situația plângerilor 
depuse la Consiliul Național de Combatere a Discriminării, se poate observa că, în 2017, 
au fost raportate 64 de cazuri din motive de naționalitate, 53 din motive etnice și 2 din 
motive rasiale. Dintre acestea, Consiliul a considerat că numai 14 cazuri din motive de 
naționalitate și 19 din motive de etnie sunt situații de  discriminare reală.   

În 2019, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a analizat următorul 
număr de reclamații pentru discriminare pe baza unor criterii precum: 20 pentru limbă, 
80 pentru naționalitate, 48 pentru etnie, 1 pentru rasă. Din aceste reclamații, au fost 
găsite nevalide 11 pentru limbă, 20 pentru naționalitate și etnie și 1 pentru rasă. Rezoluția 
presupunea: pentru discriminare lingvistică - 3 amenzi, 4 recomandări, 4 avertismente și 
1 monitorizare; pentru naționalitate - 18 amenzi, 9 recomandări, 15 avertismente; pentru 
etnie - 13 amenzi, 3 recomandări, 9 avertismente; pentru rasă - 3 amenzi și 1 recomandare 
(CNCD, 2020, p. 22). Trebuie remarcată, totuși, o diferență de număr - de exemplu, este cel 
mai evident la criteriile de rasă; acest lucru s-ar putea explica, în opinia noastră, prin faptul 
că nu toate reclamațiile sunt analizate în același an în care au fost înregistrate.    

În același timp, după cum arată raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire 
la traficul de persoane, „România este o țară de destinație pentru un număr limitat de 
victime cetățeni străini, inclusiv migranții din Africa, Europa și Asia de Sud și de Sud-Est, 
exploatați în domeniul hotelier și industriei de prelucrare a alimentelor” (Departamentul 
de Stat al SUA, 2020, p. 419).   

Aceasta arată că discriminarea, violența și exploatarea nu lipsesc și, în ciuda 
progresului considerabil și a unei atitudini destul de pozitive (sau cel puțin neutre) a 
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populației generale, există încă loc de mai bine. Acest lucru se poate face, în opinia 
noastră, prin intermediul educației.   

2.2. Fundamente constituționale, drept civil și drept penal și jurisprudență 
în domeniul violenței şi discriminării pe criterii de migrație  

Doar 13 state europene au inclus „naționalitatea ca temei explicit protejat în 
legislația anti-discriminare”, iar România este una dintre ele: Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cipru, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și 
Marea Britanie (ENAR, 2016, p. 38).  Mai mult decât atât, acest criteriu este chiar o parte 
din Constituția noastră. Articolul 4 din Constituția României definește țara ca aparținând 
tuturor cetățenilor săi, fără a ține cont de rasa, naționalitatea, originea etnică, limba, 
religia, sexul, opinia, opțiunile politice, averea sau originea socială. De asemenea, 
articolul 6 este dreptul de a-și păstra, de a dezvolta și de a-și exprima identitatea pentru 
oricine care aparține unei minorități, din punct de vedere etnic, al limbii și religiei. 

Conform art. 18, cetățenilor străini și apatrizilor care sunt rezidenți în România li se 
acordă protecție generală, precum și bunurilor lor; de asemenea, cererea solicitantului 
de azil va fi procesată în conformitate cu tratatele și convențiile internaționale semnate 
și ratificate de țara noastră. Toți locuitorii (și la art. 57 Constituția nu face nici o 
diferență între cetățeni, străini sau apatrizi) trebuie să își exercite drepturile și libertățile 
constituționale fără a încălca drepturile și libertățile celorlalți. 

Minoritățile naționale, precum și cetățenii străini și apatrizii au dreptul să se adreseze 
instanței în limba lor și/sau cu ajutorul unui interpret; în cazul persoanelor străine și 
apatrizi, dreptul de a avea un interpret este oferit gratuit (art. 128). De asemenea, 
conform art. 19, persoanele străine și apatrizii pot fi extrădate sau deportate numai pe 
baza unei convenții internaționale și numai atunci când deportarea / extrădarea este 
decisă de instanță.  

Majoritatea codurilor legale (Codul Muncii, Codul Penal, Codul Familiei) au reguli și 
reglementări specifice care interzic în mod special discriminarea și impun un tratament 
egal tuturor rezidenților, fără a ține cont de vârstă, religie, rasă, etnie etc. Codul Penal 
este pedepsirea (art. 263-264) cu 3-10 ani de închisoare și restrângerea unor drepturi și 
libertăți pentru persoana care expune migrantul la tratamente inumane sau degradante. 
De asemenea, articolele 210 și 211 incriminează traficul de persoane în scop de exploatare 
sexuală și traficul de persoane în scop de exploatare prin muncă și prevede pedepse cu 
închisoarea de la 3 la 10 ani.  

De asemenea, există legi dedicate fiecărui domeniu de interes din analiza curentă. 
Începând cu 2001, România dispune de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane, iar din 2006 Legea nr. 122 / 04.05.2006 privind azilul 
în România. 

În 2004, Guvernul României a emis Ordonanța Guvernului nr. 44 / 29.01.2004 privind 
integrarea socială a cetățenilor străini cu protecție internațională sau cu drept de ședere în 
România, precum și a cetățenilor din statele membre UE și SEE. De asemenea, în 2004, au 

existat două inițiative cu privire la copiii implicați în traficul de persoane sau în exploatare - 
Hotărârea Guvernului nr. 1295/2004 pentru aprobarea Planului național de acțiune pentru 
prevenirea și combaterea traficului de copii și Hotărârea Guvernului nr. 1769/2004 pentru 
aprobarea Planului național de acțiune pentru eliminarea exploatării copiilor prin muncă.    

Ca urmare a angajamentelor internaționale și integrării în Uniunea Europeană, în 
2005 a fost emisă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102 / 14.07.2005 privind libera 
circulație a cetățenilor din UE, SEE și Confederația Elvețiană. Apoi, în 2014, a apărut 
Ordonanța Guvernului nr. 25/26.08.2014 privind integrarea în muncă și detașarea 
cetățenilor străini pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor 
documente normative privind regimul cetățenilor străini din România.   

Toate documentele menționate anterior au fost actualizate constant sau modificate 
până în prezent.   

De asemenea, trebuie menționate Strategia națională pentru imigrație și Planul de 
acțiune pentru implementarea Strategiei naționale pentru imigrație, ambele aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2015; în anul 2019 a fost prezentată o propunere de 
actualizare a strategiei pentru perioada 2019 - 2022. Există, de asemenea, un grup de 
coordonare pentru implementarea Strategiei naționale pentru imigrare, stabilită în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 572 / 28.05.2008.   

În 2018 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 40/2018 pentru completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România. 

Migranții beneficiază de protecție, precum și orice alt cetățean care poate face 
subiectul unei discriminări, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 137 / 
31.08.2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor tipurilor de discriminare. După 
cum s-a menționat anterior, discriminarea este definită în art. 2 (1), de asemenea, ca 
„orice diferență, excludere, restricție sau preferință bazată pe rasă, naționalitate, etnie 
(...) și orice alte criterii care au ca scop sau efect restricționarea, eliminarea recunoașterii, 
utilizării sau exercitării, în condiții egale, a drepturilor omului și a libertăților sau 
drepturilor fundamentale recunoscute de lege, în zone publice, economice, sociale sau 
culturale sau în orice alte domenii ale vieții publice”.

Jurisprudența Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării cuprinde 464 
de cazuri pentru discriminare din motive etnice, 105 cazuri pentru limbă, 142 pentru 
naționalitate și 20 pentru rasă (mai multe aici: http://nediscriminare.ro/jurispudenta_ro).

Jurisprudența națională în domeniul migrației conține 166 de cazuri, 3.022 decizii 
ale instanțelor, în timp ce jurisprudența UE se bazează pe 717 cazuri.. 

Într-o sinteză a jurisprudenței în domeniul migrației, Agenția Națională împotriva 
Traficului de Persoane (ANITP) face câteva recomandări pentru executarea unor hotărâri 
judecătorești împotriva unui debitor public (pentru informații detaliate accesați: http: //
www.anitp.mai.gov.ro/storage/3.-anexa-2-sinteza-principii-neexecutare-hotarari.pdf). 
Cea mai recentă recomandare disponibilă vine din partea Ombudsmanului Român (în 
limba română numit „Avocatul Poporului”), adresată Centrului Regional pentru Locuințe 
și Proceduri pentru solicitanții de azil București, cu referire la minorii neînsoțiți: aceștia 
vor fi cazați separat de adulții din centru.  
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În concluzie, cadrul legal este, de asemenea, cuprinzător și acoperă majoritatea 
aspectelor relevante; în plus, acesta face obiectul unor schimbări și transformări 
constante, pentru a fi armonizat cu cadrul legal european și cu convențiile și tratatele 
internaționale semnate, ratificate și / sau aplicabile și țării noastre, urmărind să asigure 
protecția și acordarea drepturilor omului și demnităților pentru migranți. 

Partea III: proiecte, inițiative și politici locale
ale orașelor partenere ale proiectului în domeniul 

discriminării și violenței pe criterii de gen și migrație   

Subiecte de interes: 
1. diferența de gen; 2. violența asupra femeilor; 3. discriminarea LGBT; 4. discriminarea 
etnică; 5. migrația; 6. altele  

DATA AUTORITATE DENUMIRE SUBIECT/E LINK-uri 

31.10.2012 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

DECIZIA NR. 
372/2012 privind 

Acordul de 
parteneriat între 
municipalitatea 

Baia Mare și 
Fundația Centrul 

Creștin pentru 
Romi din România, 
pentru incluziunea 
socială a populației 

din zonele de 
sărăcie identificate 

în cartierele din 
Baia Mare  

1. diferența de 
gen; 
2. violența 
asupra femeilor; 
4. discriminare 
etnică;

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20

local/HCL/sed31oct2012/
hot372_12.pdf

și Anexa:
http://www.baiamare.ro/

Baiamare/Consiliu%20
local/HCL/sed31oct2012/

hot372_12%20anexa%201.
pdf

30.04.2015 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

DECIZIA nr. 
186/2015 privind 

aprobarea 
Strategiei de 

dezvoltare socială 
a municipiului Baia 

Mare 2015 – 2020 

1. diferența de 
gen; 
2. violența 
asupra femeilor; 
3. discriminarea 
LGBT; 
4. discriminarea 
etnică;
5. migrația; 
6. altele

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20local/

HCL/an%202015/30%20
aprilie/hot186_15.pdf

și Anexa:
http://www.baiamare.ro/

Baiamare/Consiliu%20local/
HCL/an%202015/30%20

aprilie/hot186_15%20
anexa%201.pdf 

30.05.2016 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

DECIZIA NR. 
202/2016 privind 

aprobarea inițierii, 
depunerii și 

implementării de 
către Baia Mare 

a proiectului 
„Standarde 

pentru Baia Mare 
- Includerea și 

reintegrarea fără 
discriminare” 

1. diferența de 
gen; 
2. violența 
asupra femeilor; 
3. discriminarea 
LGBT; 
4. discriminarea 
etnică;
5. migrația; 
6. altele

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20local/
HCL/an%202016/30%20mai/

hot202_16.pdf
și Anexa:

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20local/
HCL/an%202016/30%20mai/
hot202_16%20Anexa%201.

pdf
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21.12.2017 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

DECIZIA NR. 
525/2017 privind 

aprobarea finalizării 
actului de donație 
ca urmare a ofertei 
făcute de Fundația 
Hope and Homes 

for Children 
România, având ca 
obiect o construcție 
modulară și dotările 

necesare pentru 
a furniza servicii 

de salubrizare 
locuitorilor din zona 

Pirita și predarea 
acestui obiectiv 
în administrarea 
Serviciului Public 

de Asistență Socială 

4. discriminarea 
etnică;
 6. altele

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20local/

HCL/an%202017/21%20
decembrie/hot525_17%20

HHC.pdf

21.02.2018 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 66/2018 
privind aprobarea 
semnării Acordului 
de cooperare între 
Serviciul Public de 
Asistență Socială 
și Fundația Sera 

România pentru a 
sprijini financiar 20 
de copii preșcolari 
din comunitățile 
defavorizate din 
municipiul Baia 

Mare  

4. discriminarea 
etnică;
 6. altele

https://www.baiamare.
ro/ro/Administratie/

Consiliul-Local/Hotararile-
consiliului-local/Sedinta-din-
21-Februarie-2018/H.C.L.-nr.-

66-din-21.02.2018/

16.07.2018 Decizia nr. 426/2018 
privind aprobarea 
semnării Acordului 
de parteneriat între 

Municipiul Baia 
Mare și Asociația 
VZW CROSS TO 

ROMANIA, în 
vederea dezvoltării 

serviciilor socio-
educaționale 

pentru persoanele 
cu risc de sărăcie și 
excluziune socială 

4. discriminarea 
etnică;
 6. altele

n/a

28.08.2018 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 472/2018 
privind aprobarea 
semnării Acordului 

de cooperare 
între Direcția de 

Asistență Socială 
și Asociația 

„Tinerii Romi din 
Maramureș” în 

vederea realizării 
proiectului 

„Împreună creștem 
accesul la educația 
copiilor și tinerilor 
romi din Cuprom, 

Craica și Pirita”  

4. discriminarea 
etnică;
 6. altele

n/a

27.09.2018 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 511/2018 
privind acordarea 
de ajutor lunar de 

la bugetul local 
pentru familiile și 

persoanele singure 
cu domiciliul în 
Baia Mare, care 

au un venit mediu 
lunar net sub 

salariul brut minim 
din țară garantat, 

pe membru de 
familie pentru a 
plăti servicii de 

alimentare cu apă și 
canalizare  

1. diferența de 
gen; 
4. discriminare 
etnică
6. altele

https://www.baiamare.ro/
Baiamare/Hotarari/27%20

septembrie%202018/
hot511_18%20Ajutoare%20

apa%20canal%20.
pdf  și Anexa https://
www.baiamare.ro/

Baiamare/Hotarari/27%20
septembrie%202018/

hot511_18%20Ajutor%20
apa%20Anexa%201.pdf

07.03.2019 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 57/2019 
pentru aprobarea 
finalizării actului 

de donație ca 
urmare a ofertei 

făcute de Asociația 
VZW CROSS TO 

ROMANIA, având 
ca obiect o unitate 
modulară pentru 

furnizarea de 
servicii socio-
educaționale 

locuitorilor din zona 
Pirița și predarea 
acestui obiectiv 
în administrarea 

Direcției de 
Asistență Socială  

4. discriminare 
etnică
6. altele

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/07%20
Martie%202019/

hot57_19%20Cross%20
to%20Romania.pdf
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29.05.2019 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 163/2019 
privind aprobarea 
semnării Acordului 

de cooperare 
între Direcția de 

Asistență Socială 
și Asociația 

„Tineri Romi din 
Maramureș” în 

vederea realizării 
proiectului 

„Împreună creștem 
accesul la educația 
copiilor și tinerilor 
romi din Cuprom, 

Zona Craica si Pirita   

4. discriminare 
etnică
6. altele

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/29%20mai/
hot163_19%20Acord%20

DASD%20YRM%20.pdf

12.06.2019 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 204/2019 
privind aprobarea 
inițierii, depunerii 
și implementării 
de către Direcția 

de Asistență 
Socială Baia Mare 

a proiectului 
„Copiii comunitari 
- reducerea riscului 

de abandon, 
printr-o abordare 

integrată a nevoilor 
sociale

2. violență 
asupra copiilor 
4. discriminare 
etnică
5. migrație 
6. altele

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/12%20
iunie%202019/

hot204_19%20COPIII%20
comunitatii.pdf

12.06.2019 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 205/2019 
privind aprobarea 

participării Direcției 
de Asistență Socială 

Baia Mare în 
calitate de partener 

în proiectul 
„Soluții integrate 
pentru copiii cu 

risc de separare” 
și angajamentul 

cheltuielilor de la 
bugetul local pentru 

implementarea 
proiectului

1. diferența de 
gen
 2. violență 
asupra copiilor 
4. discriminare 
etnică 
6. altele

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/12%20
iunie%202019/

hot205_19%20copii%20
risc%20separare.pdf

12.08.2019 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 308/2019 
privind aprobarea 

proiectului < 
Realizarea unei 

infrastructuri 
adecvate pentru 
locuințe sociale 
în zona „Pintea 

Viteazu”, municipiul 
Baia Mare > finanțat 

prin Programul 
operațional 

regional 2014 - 
2020, axa prioritară 

4, susținerea 
dezvoltării 

urbane durabile 
a investițiilor 

Prioritatea 4.3 - 
Oferirea de sprijin 

pentru regenerarea 
dezvoltării fizice, 

economice 
și sociale, 

comunităților 
defavorizate din 
zonele urbane și 

rurale, cheltuielile 
legate de proiect 

și acord de 
parteneriat   

4. discriminare 
etnică 
6. altele

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/12%20August/
hot308_19%20Pintea%20

Viteazu.pdf

19.12.2019 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 512/2019 
privind aprobarea 

Regulamentului 
de acordare a 

materialului lemnos 
pentru încălzire, 

în perioada 
ianuarie - martie 

2020, familiilor din 
așezările neoficiale 

ale municipiului 
Baia Mare

4. discriminare 
etnică 
6.altele

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/19%20
decembrie/hot512_19%20
Regulam%20acordare%20

lemn%20asezari%20
informale%20.pdf  şi 
Anexa https://www.

baiamare.ro/Baiamare/
Hotarari/2019/19%20

decembrie/hot512_19%20
Anexa%201.pdf
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13.04.2020 Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Baia Mare

Decizia nr. 132/2020 
privind acordarea 

ajutorului de 
urgență familiilor 
sau persoanelor 

singure, cu 
domiciliul în Baia 

Mare, aflate în 
nevoie, pe fondul 
pandemiei create 

de răspândirea 
COVID - 19, pentru 
perioada declarată 
ca stare de urgență  

1. diferența de 
gen 
4. discriminare 
etnică 
6. altele

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2020/13%20
aprilie%202020/

hot132_20%20Ajutor%20
Covid.pdf

18.01.2007 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 20 
pentru aprobarea 
Planului local de 

măsuri pentru 
aplicarea Strategiei 

de îmbunătățire 
a situației romilor 

2007-2008 la 
București

4. discriminare 
etnică 

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=19267
și Anexa http://acteinterne.
pmb.ro/legis/acteinterne/

AtachInt/AnexaH020_07.pdf

13.09.2007 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 200 
pentru aprobarea 

proiectului „O nouă 
șansă” de către 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

București

2. Violența 
asupra femeilor

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=21439

28/09/2011 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia Consiliului 
General al 

Municipiului 
București pentru 

aplicarea Strategiei 
de prevenire a 
criminalității 
în municipiul 

București (2011-
2016)

2. violența 
asupra femeilor; 
3. discriminarea 
LGBT; 
4. discriminarea 
etnică;
5. migrația; 
6. altele

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=29338

29/02/2016 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 38 al 
Consiliului General 

al Municipiului 
București pentru 

aprobarea 
acordului de 

parteneriat între 
Direcția Generală 

de Asistență Socială 
București, Spitalul 

de Psihiatrie „PROF. 
DR. ALEXANDRU 

OBREGIA” 
și Asociația 

SUICIDOLOGIE, 
pentru a asigura 

continuitatea 
proiectului 

„Lifeline for Suicide 
Prevention116123”

1. diferența de 
gen  
2. violența 
asupra femeilor; 
3. discriminarea 
LGBT; 
4. discriminarea 
etnică;
5. migrația; 
6. altele

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=35627

29/02/2016 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 39 al 
Consiliului General 

al Municipiului 
București pentru 
aprobarea sumei 
și a metodologiei 

de rambursare 
a cheltuielilor 

pentru certificatele 
medico-legale 
/ legale pentru 

victimele violenței 
domestice din 

București

1. diferența de 
gen  
2. violența 
asupra femeilor; 

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=35628

31.10.2017 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Hotărârea 
Consiliului General 

al Municipiului 
București pentru 

aprobarea 
Strategiei locale 

privind incluziunea 
socială și 

reducerea sărăciei 
din municipiul 

București pentru 
perioada 2015-

2020 și a Planului 
strategic de acțiune 

pentru perioada 
2015-2020

1. diferența de 
gen  
2. violența 
asupra femeilor; 
3. discriminarea 
LGBT; 
4. discriminarea 
etnică;
5. migrația; 
6. altele

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=37140
And the Annex

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/AtachInt/

AnexaH496_17.pdf
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22.11.2017 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 600/2017 
pentru aprobarea 

participării Direcției 
Generale de 

Asistență Socială, în 
calitate de partener, 

la proiectul „O 
viață mai sigură 

pentru femeile în 
vârstă: formarea 
profesioniștilor și 

implementarea 
mecanismelor de 
cooperare pentru 

combaterea 
violenței și 
abuzurilor 

împotriva femeilor 
în vârstă”

2. violența 
asupra femeilor; 

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=37225
and the Annex 

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/AtachInt/

AnexeH600_17.pdf

19.12.2017 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 441/2018 
pentru aprobarea 

participării Direcției 
generale de 

asistență socială, în 
calitate de partener, 

la proiectul „R&C 
- recunoașteți 
și schimbați” - 

Tineretul împotriva 
violenței bazate pe 

gen și migrație

1. diferența de 
gen  
2. violența 
asupra femeilor; 
3. discriminarea 
LGBT; 
4. discriminarea 
etnică;
5. migrația; 
6. altele

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=37320

26.07.2018 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 441/2018 
pentru aprobarea 

acordului de 
parteneriat între 
Direcția Generală 

de Asistență 
Socială București 

și Asociația 
ANAIS, pentru 

implementarea în 
comun a proiectului 

„Opriți violența 
în familie! Servicii 
complexe pentru 

victimele violenței 
în familie

2. violența 
asupra femeilor; 

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=38412

26.07.2018 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 442/2018 
pentru aprobarea 

acordului de 
parteneriat între 
Direcția Generală 

de Asistență Socială 
București și ADRA 

ROMANIA - Agenția 
Internațională 
de Dezvoltare 

și Asistență 
Adventistă, pentru 

a implementa în 
comun proiectul de 
susținere „Centrul 
de Urgență pentru 
victimele violenței 
domestice - Casa 

ADRA ”

2. violența 
asupra femeilor; 

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=38413

26.02.2019 Consiliul 
General al 

Municipiului 
București

Decizia nr. 70/2019 
pentru aprobarea 
proiectului pilot 

„Împreună!” privind 
acordarea unui 
ajutor financiar 

pentru plata chiriei 
pentru victimele 

violenței în familie

2. violența 
asupra femeilor; 
4. discriminarea 
etnică;
6. altele

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=39366
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Introduction

Romania is a South-Eastern European country, located between Black Sea, Bulgaria, 
Ukraine, Moldova, Hungary and Serbia. With approx. 20 million resident inhabitants 
(19.644.350 at July 1st, 2017, according to the National Statistics Institute data), Romania 
joined NATO in 2004 and European Union in 2007. 

There are 42 counties, 103 municipalities, 2861 communes and 12957 villages 
(Ciuchea et al., 2015, p. 5), inhabited by 19.414.458 people (on January 1st, 2019). 
According to Eurostat data, 9.500.450 were men, and 9.914.008 were females; from the 
total population, 121.099 were from foreign countries and stateless. 

One interesting fact is that, according to the declared home address, on January 
1st, 2020, Romania had 22.174.693 inhabitants, with 0.1% less compared to January 
1st, 2019, when the total was 22.170.586. From this total, 10.830.941 were males and 
11.343.752 females (see age distribution below) (INSSE, 2020). 

Source of data: INSSE, 2020 

However, there is an important observation to be made - if taken by the place of 
residence, Romania numbered 19.405.156 people on January 1st, 2019 (the last available 
data), with 125,5 thousand people less than on January 1st, 2018 and also compared to 
the previous years (see the figure below). The difference is to be found in a considerably 
large number of people living and working abroad, emigration being considered the 
second cause for decrease of the total population (INSSE, 2019).
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Source of data: INSSE, 2020

What should be worrying, on the macro level, is the fact that, in spite of the relatively 
balance between men and women, the active part of the population is also the most 
numerous, and the so called “the decree babies” (or the baby boomers generation) 
will retire in approximately ten years, their replacement on the labor market being, if 
not impossible, then at least very difficult (see the age pyramid below). Besides that, 
there are also issues related to the topics of the current paper: migration (especially 
emigration, rather than immigration) and, occasionally, with discrimination based on 
different criteria.

Source of data: INSSE, 2020. 

Romanian cities participating in the project
There are three institutions/ organizations from two of Romanian cities partnering 

into the Recognize & Change project: Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 
București (The General Directorate of Social Welfare – Bucharest Municipality), CARITAS 
Bucharest and Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare. 

Bucharest is the capital and the largest city of Romania. With approx. 2 million 
inhabitants officcially living in Bucharest (1.883.425 people according to the 2011 
national census and 1.829.897 people in 2019, January 1st, according to the National 
Statistics Institute), but with at least one (or even two) additional million transiting for 
working or educational reasons, it is the main administrative and political center. 

The President, the Government, the Parliament have their headquarters in Bucharest, 
along with major cultural, educational, financial and economical bodies. The most 
prosperous city in Romania is administered by a General Mayor and a General Council. 
Also, because the city is divided in six administrative districts, each one of the districts 
has its own elected mayor and council, as well as their own budgets.

The first mention of the city in a document comes back in time until 1459, when Vlad 
Țepeș („The Impaler”) was the ruler of Walachia.  According to the 2011 national census, 
1.618.883 residents were Romanians; the biggest minorities were Roma – 23.973, 
Hungarians – 3359 and Turkish – 2315 people. In nowadays, according to the 2013 
Eurostat data, Bucharest is the seventh largest capital city of the EU, after London, Paris, 
Berlin, Madrid, Roma and Athina (Eurostat, 2017. Statistics on European cities). Also, 
the Ilfov county, which surrounds Bucharest, is known as one of the regions with the 
fastest expanding population (at least 20 per 1 000 inhabitants) in the European Union 
(Eurostat, 2017b). 

Baia Mare is the capital city of Maramureș county, located in Northwestern part of 
Romania, at approximately 600 km from Bucharest, near the borders with both Hungary 
(70 km) and Ukraine (50 km). 

In 2018-2019, Baia Mare has been elected the Romanian Youth Capital (a national 
programme under the high patronage of Klaus Johannis, the Romanian President, 
similar to the European Youth Capital). The city used to be one of the most important 
mining centers in our coutry, with a rich history of extracting metals like gold, silver and 
other nonferrous metals. The first document mentioning the name of the city goes back 
in 1329. 

According to the 2011 national census, Baia Mare had a total population of 123.738 
people. Among them, 58.800 were males (46.27%) and 64.938 females. The largest 
minorities were Hungarians - 12.750 people, representing 12.25% of the population, and 
2.76% Roma – 3.107 people. In 2020, the whole county of Maramures numbered 460.689 
people, while 144.925  of them were living in Baia Mare (INSS, 2020). 
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Part One: Gender-based violence and discrimination
1.1. General overview, statistics and relevant data

Violence and discrimination are on the public agenda for decades. In spite of the 
continuous efforts, they are still actual themes. Discrimination against women has been 
firmly condemned in December 18th, 1979, when the United Nations General Assembly 
adopted the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
with the resolution 34/180. According to the art. 27(1), the Convention was empowered 
starting with September 3rd, 1981. Only four months later, the Convention has been 
ratified by the Romanian Parliament, on January 7th, 1982. Starting with the first article, 
the term "discrimination against women" is defined as “any distinction, exclusion or 
restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or 
nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital 
status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental 
freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”.

27 years later, in 2006, the Global Gender Gap Index was introduced by the World 
Economic Forum as a framework for capturing the magnitude of gender-based 
disparities and tracking their progress over time. The main goal of the Global Gender 
Gap Index is to assess the progress made by the analysed countries on their way 
to gender equality. It uses a scale of 1 (for total inequality) to 100 (for total equality), 
focusing on six core domains: work, money, knowledge, time, power and health. The 
2019 index included two other domains (intersecting inequalities and, respectively, 
violence against women), but they are not influencing the final score. Also, the Gender 
Equality Index 2019 includes a thematic focus on work-life balance (EIGE, 2020).

The big picture regarding Romania’s progress is being summed up as follows: 
“Romania’s scores are lower than the EU’s scores in all domains. Gender inequalities are 
most pronounced in the domain of power (38.8 points), time (50.3 points) and knowl- edge 
(51.5). Romania’s highest score is in the domain of health (71.1 points), but this is the lowest 
score in the whole EU. Since 2005, Romania’s scores have improved the most in the domains 
of money (+ 8.8 points) and power (+ 8.1). Progress has regressed in the domain of work (– 0.9 
points). Between 2005 and 2017, Romania improved its Index score, but it remained much 
lower than the EU’s score in the same period. Romania’s slower rate of improvement has led 
to an increasing gap with the EU over time” (EIGE, 2020). 

A closer look on the data will show, however, that the -0.9 points regress in the domain 
of work is only compared to 2005; compared to 2017 there is a +0.6 points increase. Also, 
as it can be seen in the following figure, in spite of the fact that our country’s scores are 
lower than the average of the EU countries, Romania is following the ascendent trend 
and there is a visible progress in almost every single domain. It is also obvious, however, 
that there is an enormous place for improvement and that the efforts must continue, 
since among the EU-28 countries Romania is being followed only by Slovakia, Hungary 
and Greece. 

Source of data: EIGE, 2020. 

Finally, before getting into analyzing the previously mentioned domains, must be 
emphasized the limits of the Global Gender Gap Index. For instance, as it can be seen in the 
following figure, the examined data are not always new - as the authors’ mention, “the data 
for 2019 index is from 2017”. It is obvious, as we underlined in the previous report as well, 
that an instrument like The Global Gender Gap Index, in spite of its utility in monitoring the 
gender gaps, cannot be considered beyond any critics. Some of them, however, may worth 
a serious look into – and so is the analysis that the Danish blogger Erik Gahner Larsen made 
on several aspects reflected in the 2017 Report. For instance, the case of Rwanda, which 
appears to be the fourth best country on the gender parity list, „is rewarded by the Index 
as women are outperforming men”, in spite of the fact that there are 8.5 years difference 
between the previously mentioned genders in the sub-index on the healthy life expectancy 
(Gahner Larsen, 2018). This is putting Rwanda up in the list and Denmark down, even if the 
last one has a only 2.3 years difference between females and males. Also, Gahner Larsen 
points out that „there is an interesting absence of developed Western countries. (But do 
note that even Syria is doing a top notch job in the GGGR when it comes to health and 
survival!)” (Gahner Larsen, 2018). 

Source of data: EIGE, 2020
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Overall, in spite of its limits, it must be said that it is a good starting point for an analysis of 
the progress made during the time, and a comparison to other countries, cultures and good 
practices, aiming to close the gender gap.

A closer look to Romania’s progress since 2005 shows that there is progress in almost 
every aspect and, in the same time, that there is a considerable room for improvement in 
other domains.  

Domain Sub-domain 2005 2013 2015 2017 2019

Gender Equality Index 49.9 50.8 51.2 52.4 54.5

Work 68.6 67.9 67.8 67.1 67.7

Participation 79.3 78.8 78.5 77.5 79.0

Segregation and quality of work 59.3 58.6 58.5 58.1 58.0

Money 53.2 59.8 59.2 59.4 62.0

Financial resources 36.1 42.5 42.7 45.7 47.2

Economic situation 78.4 84.2 82.1 77.3 81.6

Knowledge 47.9 47.2 50.2 51.8 51.5

Attainment and participation 49.2 50.1 52.7 52.9 52.4

Segregation 46.6 44.4 47.9 50.7 50.7

Time 48.9 50.6 53.2 50.3 50.3

Care activities 84.8 70.9 78.1 70.7 70.7

Social activities 28.2 36.2 36.2 35.8 35.8

Power 30.7 30.8 28.8 33.2 38.8

Political 25.3 23.5 26.5 32.9 40.8

Economic 25.8 28.0 20.4 21.4 20.5

Social 44.4 44.4 44.4 51.8 69.7

Health 69.5 69.9 70.2 70.4 71.1

Status 88.0 87.9 88.5 88.6 88.6

Behavior 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5

Acces 89.7 91.6 92.1 92.9 95.7

Violence n/a n/a n/a 25.0 n/a

Prevalence n/a n/a n/a 19.1 n/a

Severity n/a n/a n/a 42.0 n/a

Disclosure n/a n/a n/a 13.9 n/a

Source of data: EIGE, 2020 

The field of work is the one making Romania “the only country showing a decrease (– 0.9 
points) in this domain since 2005” (EIGE, 2020), in spite of the fact that, compared to 2017, 
there is a +0.6 points increase. The employment rate reported by EIGE for people aged 20-64, 
was 61% for women and 79% for men; according to the latest available data at the time of 
writing this report, the employment rate reported by INSSE, the National responsible body, 
was   quite similar, respectively 60.7% for women and 80.2% for men (INSSE, 2020). Both 
sources underlines the fact that, with an average rate which is above 70% (in the first quarter 
of 2020 it was 70.6%), Romania complies with the requirements of the EU 2020 Strategy.  

On the other hand, the latest available data for Maramures shows an employment 
rate of 66.6% in 2018, and 89.4% for Bucharest-Ilfov region; in both cases, men were 
having higher numbers (69,6% in Maramures and 91,5% in Bucharest-Ilfov) than women 
(63,3% in Maramures and 87,4% in Bucharest-Ilfov) (INSSE, 2019). 

Both men and women are working part time (approx. 8%) and, with an average of 39 
hours of work per week for women and 40 hours per week for men, Romania is having 
the second smallest gender gap in the EU (EIGE, 2020). There are, however, disparities 
between proportions of women and men working in different sectors of the labor 
market: in education, health and social work (16% of women and 3% of men - which is 
the lowest share in the EU), also in science, technology, engineering and mathematics (9 
% of women and 31 % of men) (EIGE, 2020). 

Unemployment rate, which was 4.3% in the first quarter of 2020, is also affecting 
differently men (4.9%) and women (3.5%) (INSSE, 2020). The latest available data (2018) 
is showing a difference in men and women in the two analyzed territories: if, on the 
national scale, men are more affected by the unemployment than women, in Maramureș 
and Bucharest-Ilfov could be noticed the exact opposite; the unemployment rate for men 
was 1,1% in Maramures and 3,3% in Bucharest-Ilfov, while women were having a rate of 3,4%  
in Maramures and of 1,4% in Bucharest-Ilfov (INSSE, 2019). 

The domain of money is showing an increase with 2.6 points since 2017 and 8.8 points 
since 2005, but the gender gap still persists, with women earning with 5% less than men 
(EIGE, 2020). The average salary per economy was, in 2018, 2642 RON, with men earning 
a little bit more than women (51 RON, representing 1.91%). The gap is bigger (3,73%) in 
Bucharest-Ilfov region, where men are being paid on average with 3623 RON and women 
with 3488 RON; there is also a gap of 6,75% in Maramures, but on the opposite, with women 
being paid more (2199 RON) than men (2060 RON) (INSSE, 2019). Overall, the EIGE report 
admits that the gender pay gap of 4% is the lowest in EU, while the gender pension gap is 28 
% (EIGE, 2020). There are, however, aspects which require a fast, sustained and continuous 
intervention: “Romania’s at risk of poverty rates for both women (23 %) and men (21 %) 
are among the highest in the EU and remained stable from 2007 to 2017. People facing the 
highest risk of poverty are those with low education (40 % of women and 41 % of men), 
young people aged 15-24 (33 % of both women and men) and lone parents (31 %)” (EIGE, 
2020). According to the INSSE, for 2018, the rate for relative poverty in Romania was 23,5%, 
women being more exposed (24,5%) to it than men 22,5%) (INSSE, 2019). The rate for risk of 
poverty or social exclusion was, in 2018, of 32,5% in Romania, also with women in a higher 
risk (33,9%) than men (31%) (INSSE, 2019).
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There is a small decrease in the field of knowledge (-0.3 points), compared to the 
previous report; the overall score in this domain, 51.5, places Romania on the third 
lowest place in the EU. With 14% of women having tertiary education and 13% of men, 
“Romania has almost met its national EU 2020 strategy target of having 26.7 % of people 
aged 30-34 with tertiary education. The current rate is 25 % (28 % of women and 21 % 
of men)” (EIGE, 2020). The total number reported by INSSE in the latest report available 
(2017) is 126.271 people with a university degree (BA, master, post-university, doctoral 
and post-doctoral studies); what is interesting, in our opinion, is the fact that women 
are more numerous in both national (74.624, compared to 51.647 men), and regional 
areas - there were 409 men in Maramureș and 18.200 in Bucuresti-Ilfov, compared to 841 
women in Maramureș and 24.721 in Bucuresti-Ilfov (INSSE, 2018). 

Romania is also having one of the lowest rates in the EU when it comes to participate 
in lifelong learning activities, with approximately 8% of women and 9 % of men involved 
(EIGE, 2020). 

There are not many inputs in the domain of time, because there is no new data 
available until, probably, in 2021. However, with a general score of 50.3, few areas must 
be underlined here. Compared to the average of the EU countries, in Romania women 
are more likely to spend time caring for their family - 46 % and, if they have children, 82 
%; 75 % are cooking and  doing housework every day for at least one hour, or even 79 % 
if they have children; also, we are having the lowest percentages in the EU of women (6 
%) and men (8 %) doing sports activities, or participating in cultural or leisure activities 
outside their homes, as well as a lower percentage of volunteers also for women (6 %) 
and men (8 %) (EIGE, 2020). 

According to our data, at least in Bucharest this is starting at an early age - in 2018, 
about 47% of the 15-16 year old students are not participating at all in sports activities 
and 49.5% are not taking part at all in organized recreational or extracurricular activities 
(Sârbu et. al, 2019). 

There is an increase of 5.6 points for Romania, since the previous Gender Equality 
Index, due to the improvements made in the areas of political and social power. 
According to the EIGE, compared to 2017, there are with 20% more women ministers, 
and with 8% more women members of parliament (EIGE, 2020). In the same time, there 
are with 3% less women in the boards of the largest publicly listed companies and also a 
decrease with 2% of the women in the board of the central bank (EIGE, 2020). One thing 
worthy to be noticed is that Romania has “the fifth highest score for the sub-domain of 
social power. Women comprise 45 % of board members of research-funding organizations, 
27% of board members of publicly owned broadcasting organizations and only 12% of the 
highest decision-making bodies of national Olympic sports organizations” (EIGE, 2020). 

In 2018, from the 575 positions of management (level 1 and 2) from the Public 
Central Administration, 290 (50,2%) were for men and 285 (49,6%) for women. With this 
percentage, Romania is going up to the 7th position into the top of EU countries (ANES, 
2020). At the general elections for the European Parliament, the parties proposed 688 
persons (30,96% women) and 7 independent candidates, from which 4 were women 

(ANES, 2020). The 7 women out of the 32 seats have been voted by 9.332.885 people, 
respectively by 50,93% women and 49,07% men (ANES, 2020).

In spite of the relatively small progress since 2017, with 71.1 points in 2019 Romania 
ranked last in the top of EU countries for gender equality in health. In 2016, women 
lived with 7 years longer than men, but the number of “healthy life years has decreased 
for both women (from 63 to 59 years) and men (from 61 to 60 years), since 2007” (EIGE, 
2020), and the access to adequate health care increased for both women and men (EIGE, 
2020). According to the National Statistics Institute, the average life was 75,85 years, 
with women living longer (79,38 years) than men (72,37 years), and in urban areas (77,12 
on average, respectively 80,16 years for women and  73,9 years for men) more than in 
rural ones (74,24 years on average, respectively 78,38 for women and 70,58 years for 
men) (INSSE, 2019). In Bucharest-Ilfov region people lived longer in 2018, compared to 
Maramures (77,82 compared to 75,22 years), also with women living longer than men 
(80,59 in Bucharest-Ilfov and 78,48 in Maramures for women, versus 74,71 in Bucharest-
Ilfov and 72,05 in Maramures for men) (INSSE, 2019).

The last, but in our opinion, the most important area of the Gender Equality Index 
refers to the issue of violence against women. Because the results presented in the 
2017 Index are relying on the 2014 European Union Agency for Fundamental Rights 
survey data results, the scores were not updated (EIGE, 2020).

The syntagm "violence against women" has been defined in the Declaration on 
the Elimination of Violence Against Women, adopted by the United Nations General 
Assembly in 1993, December 20th, as:

“Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual 
or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or 
arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life. Violence 
against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following: 
a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, 

sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, 
female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-
spousal violence and violence related to exploitation;

b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, 
including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in 
educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;

c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, 
wherever it occurs” (United Nations General Assembly - Declaration on the Elimination 
of Violence Against Women - 20 December 1993. 

20 years later, the definition has been summarized as “a violation of human rights and 
a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence 
that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or 
suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, 
whether occurring in public or in private life” (Council of Europe - Convention on preventing 
and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11.V.2011). 



Emanuel Adrian Sârbu ± Discrimination and violence based on gender and migration Research Report ± Partner Cities: Bucharest and Baia Mare ± Bucharest, July 2020

70 71

The issue is being highly reflected in Romanian legislation and also in numerous 
projects, public and private programs and initiatives. Since 2003, Romania not only 
ratified both of the previously mentioned documents, but also has a dedicated Law 
to the matter of domestic violence, which was periodically and constantly amended, 
completed and improved, in order to respond better to the current reality and meet the 
International standards, rules and regulations. 

In spite of the numerous efforts, the issue of domestic violence remains significant 
in Romania. As stated in Amnesty International Report 2017/18, the European Court of 
Human Rights „criticized the limited number of shelters for women victims of domestic 
violence available across the country” and also the „insufficient commitment from 
the government to take appropriate action to prevent and combat domestic violence” 
(Amnesty International Report 2017/18, p. 310).

As the National Agency for Equal Opportunities shows in its report, in 2016 a total 
number of 13.019 victims asking for services had access to them; from this number, 
2056 were adult women, 156 adult men, and 10798 were children from 1 to 17 years 
old (ANES, 2017f., p. 5). The same report shows that „in the last three years a higher 
level of involvement and responsibility can be noticed from the police officers and from 
the prosecutors regarding the legal treatment applied to perpetrators” (ANES, 2017f., 
p. 6). 1467 perpetrators have been sent to court in 2016, and in 191 domestic violence 
instances the victims passed away; also, there is a constant increase of the requests for 
protection orders – for instance, in 2016 there have been registered 3989 new requests 
only in the first nine months, almost the same number as it was recorded in the whole 
year before (ANES, 2017f., pp. 6-7).

The number of victims reported for 2018 by the National Agency for Equal Opportunities 
was 13.182, with 80 more compared to 2017; from them, 7.885 were women (59,82%) and 
5.297, respectively 40,18%, were men; 3.473 of the women (44,05%) lived in urban areas, 
and 4.412 (55,95%) in rural areas; 2.360 men (44,55%) lived in urban areas and 2.937 
(55,45%) in rural (ANES, 2019). From all the victims, 2.533 (18,37%) reported physical 
violence, 2.937 (21,3%) psychological, 1.027 (7,45%) sexual, 6.242 (45,28%) neglect/ 
deprivation, 926 (6,72%) economical and 121 (0,88%) social violence (ANES, 2019). 5.249 
(38,07%) of the victims suffered because of domestic violence daily, 3.266 (23,69%) at 
least once a week, 2.689 (19,51%) monthly and 2.582 (18,73%) occasionally; during the 
whole year of 2018, 3 people (one minor boy and 2 women) died because of the domestic 
violence (ANES, 2019). The 13.182 victims benefitted in 2018 by 43.197 social services, 
like counseling, shelter, mediation, legal representation, social welfare, medical care, 
protection measures. From the total 4.049 complaints made by the victims, 669 have 
been withdrawn afterwards (ANES, 2019). What is interesting, from the perspective of 
this research, is that the county of Maramures, with its 538 incidents, stands among the 
top 5 Romanian counties with the highest number of domestic violence victims (ANES, 
2019), and in the top of the counties with most numerous women victims of domestic 
violence - 303 (ANES, 2019). Also, Maramures is on the 3rd place in the top of the counties 
with the highest percentage of women being domestic violence perpetrators/ aggressors 

(58,91%). Reported strictly to the number of victims per county, Ilfov is also joining this 
hall of shame, with 78,26% of women and 21,74% men (ANES, 2019).

In the first quarter of 2019, there have been reported a total of 6.731 victims of 
domestic violence, respectively 4.167 (61,91%) women and 2.564 (38,09%) men (ANES, 
2020).

According to The Romanian General Inspectorate of the Romanian Police (IGPR), 
in 2017, there were 20617 victims of domestic violence; 84 people died as a result of 
domestic violence; the courts issued more than 3000 protection orders for the soliciting 
victims, and 1011 of these protection orders had been violated by the perpetrators 
(Romanian Government, 2018). It has also been a issue in the first 11 months of 2018. 
75% of the 35.623 domestic violence incidents reported from January to November 2018 
were committed to the victims’ residences; 52,3% in urban, and 47,7% in rural areas; for 
the entire period, judicial courts issued 3438 protection orders (most of them requested 
by the victims - 3393, 22 by prosecutors and 23 by other institutions) (IGPR, 2019). The 
number of temporary protection orders issued by police officers in 2019 was more than 
double - 7896, and 2958 were transformed to (regular) protection orders (IGPR, 2020). As 
it will be emphasized in the following section of the report, starting with the second half 
of 2018 became possible for the police officers to issue a temporary protection order, 
when they consider that their victims might be in a major risk. Most of the temporary 
protection orders were issued at the request of the domestic violence victims, 39 at the 
request of other people and 77 at the request of other institutions (IGPR, 2020). 

More than double was also the number of the protection orders issued by the 
judicial courts - 7899; from them, 7146 were issued at the victims’ request, 578 at the 
prosecutor’s and 175 at other institutions’. There is, however, a consistent decrease 
(36%) of the personal injuries, compared to 2018.  

At the level of whole country, in 2016 there were 96 social services in the field of 
prevention and combating the domestic violence; from them, 22 were offered by non-
governmental organizations, and only two were destined to aggressors/ perpetrators, 
both operated or financed by public bodies (ANES, 2017f., p. 8). In 2020, the total number 
existing at the national level is 236 social services for the victims of domestic violence; 
from these 236, 152 are aiming to prevent and combat the domestic violence - 146 
are for the victims, 6 for the perpetrators/ aggressors and 84 are specialized services 
like support groups (42) or vocational counseling centers (ANES, 2020). Compared to 
2014, when Romania had only 82 social services dedicated to domestic violence, in 
2020 the total number is almost tripled, as a direct consequence of the international 
commitments and treaties, like the Istanbul Convention.

Finally, another issue of interest regarding the gender-based violence and 
discrimination is regarding the sexual minorities. Most of reports, including the Gender 
Equality Index, are mentioning the topic as being present in most cultural contexts, so 
we updated the information presented in the previous report to the current days.

In Rainbow-Europe Index May 2017, on a 49 states analysis on six criteria (equality& 
non-discrimination, family, hate crime& hate speech, legal gender recognition& bodily 
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integrity, civil society space and asylum), Romania scored 21%, which is higher than 
other 14 states. On the same 20-29% panel there are countries like Bulgaria (23%), 
Georgia (26%), Italy (27%), Slovakia (28%), Cyprus and Czech Republic (29%) (Rainbow-
Europe Index, 2017). 

In Rainbow-Europe Index May 2020, Romania scored 19%, which was higher than 
9 countries (Armenia, Azerbaijan, Latvia, Liechtenstein, Monaco, Poland, Russia, San 
Marino and Turkey) and similar with Moldova (Rainbow-Europe Index, 2020). 

The main positive things existing in the previously mentioned index are, for Romania: 
a) for equality& non-discrimination: employment; goods & services; education; health; 
equality body mandate; c) hate crime& hate speech: hate crime law; e) civil society space: 
public event held, no state obstruction of freedom of assembly; associations operate, 
no state obstruction of freedom association; no laws limiting freedom of expression 
(national/ local); f) asylum: law (sexual orientation) (Rainbow-Europe Index, 2017). 

As shown in the dedicated section on legislation, there are both general and specific 
laws granting the equality in front of the law and of public authorities, starting with the 
Romanian Constitution and ending with anti-discrimination laws. 

Two initiatives are constantly being brought into public’s attention in Romania: the 
first one started in 2013 with a signature collection campaign and aims to amend the 
definition of marriage from the Romanian Constitution as being “the union between a 
man and a woman” (currently stated as “the union between wedded” in art. 48 from 
the Romanian Constitution). This initiative, which officially started in 2015, has been 
criticized by some organizations, both national and international represented, including 
ILGA Europe, who referred to the initiators as “anti-equality” campaigners (ILGA – 
Europe, 2017, p. 193). At the opposite pole there are the 23 initiative organizations, 
who managed to raise approximately 3 million signatures, indicating the fact that the 
situation will not change, since the current legislation in Romania is not allowing same-
sex marriages anyway. For instances, art. 259 (1) and (2), art. 271 from the New Civil 
Code specifically defining marriage as “the free and consented union between a man 
and a woman, pronounced in the conditions of love”; same principles can be found in 
the Family Code, in spite of the fact that the art. 1 is defining marriage similar to the 
Constitution; corroborated with art. 24 and 25, and also with the Civil Code, the meaning 
of the syntagma “between wedded” is as shown above. 

As ILGA – Europe Annual Review 2019 shows, the initiative has been approved by 
the Senate chamber on September 4th, and by the Romanian Constitutional Court 
on September 17th, so the Referendum was held on October 6th and 7th, 2018. As a 
result, a part of the “Romanian civil society launched a campaign encouraging voters 
to boycott the vote on the 6 -7 of October. The referendum failed to reach the required 
30% turnout target by a wide margin as only 20% of Romanian voters cast their ballot” 
(ILGA – Europe, 2020). 

The second initiative refers to the civil partnership. Discussions about this issue started 
in 2006; then, in 2008 has been submitted to the Parliament the first legal initiative; also, 
in 2011, 2013, and the most recent, documented and initiated by the National Council for 

Combating the Discrimination, has been submitted to the Parliament with the support 
of 42 deputies from different political parties. None of them were not (and are not likely 
to be) approved by law in the near future (last one has been rejected in 2019).

However, a famous case held the first lines of the main journals - a Romanian citizen, 
Adrian Coman, married in 2010 the US citizen Clai Hamilton. The marriage, registered 
in Belgium, was not recognized in Romania, so when the couple wanted to move to our 
country, the authorities didn’t granted a residence permit for the American partner. The 
case went to Romanian Constitutional court in 2016, and they sent it to the Court of 
Justice of the European Union (CJEU) as a part of a procedure meant to understand 
their perspective on whether the free circulation directive imply granting similar rights 
to the same sex partners in countries where these kind of marriages are not legally 
recognized.  The result was that, “on 18 July, the Constitutional Court reaffirmed the 
CJEU’s judgment by saying that Romania must recognize same-sex partnerships or 
marriages when conducted abroad under the EU freedom of movement, even though 
there is no legal recognition of same-sex couples in Romania” (ILGA – Europe, 2020). 
However, the decision is not obliging Romania or countries with similar legislation to 
legalize same-sex marriages, but to recognize the juridical effects of this relationship 
(including residency) which was done in accordance with the law of another EU member 
state. 

There is no reliable statistical data we could identify neither at national or local level 
regarding sexual orientation. Different NGOs or media articles proposed some numbers 
– for instance, Pantazi and Cozmei advanced in 2013 a percentage of 10 (Pantazi & 
Cozmei, 2013), which in our opinion cannot be sustained by any scientific evidence and 
is not supported by any other data. 

ILGA Europe Report 2017 mentions several researches made in Romania. The first 
one, conducted in 205-2016, collected data from 10 high schools from 8 counties, based 
on a convenience sample of 613 students; in addition to the quantitative research, 
data has been collected from 38 teachers and 9 interviews with LGBT students (Accept 
Romania, 2016a, p.1 & 2016b, p. 7). The second one was “a small-scale research project 
to document policy, practice and attitudes regarding LGBTI workplace discrimination in 
Romania for the first time (ILGA – Europe, 2017, p. 192). 

The previously mentioned researches, however, have their limits. The quantitative 
research was done on a relatively small sample, non-randomized (convenience sample, 
as stated above), with no statistical relevance, therefore the results can’t be extended 
to a larger scale. This is also true for the second research mentioned, based on an 
online survey with 180 respondents (ILGA – Europe, 2017, p. 192). However, both can be 
considered for emphasizing issues like bullying and discrimination that the respondents 
faced, in spite of the fact that the conclusions can't be generalized. 

The anti-discrimination law is being applied and made known on different channels. 
Each report is being analyzed and solved in time by the National Council for Combating 
the Discrimination; for instance, in 2017 there were 17 complaints for sexual orientation 
reasons, and 19 for gender reasons. However, only few were found to be real instances 
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of discrimination and sanctioned accordingly. For instance, in 2 of the cases analyzed 
but the CNCD was applied a fine for sexual orientation reasons and in 4 for gender 
reasons; other 2 complaints for sexual orientation reasons got recommendations and 
2 warnings, while 2 for gender reasons were solved by issuing recommendations and 3 
warnings (CNCD, 2017, pp. 12, 17). The situation in 2019 was quite similar - there were 
13 complaints for sexual orientation reasons, and 29 for gender reasons, but not all of 
them were found to be real instances of discrimination and sanctioned accordingly: 5 
cases for sexual orientation, and 11 for gender issues; in the cases analyzed for sexual 
orientation reasons, the resolution implied 1 fine, 2 recommendations and 7 warnings, 
and in the cases analyzed for gender reasons were applied 8 fines, 6 recommendations 
and 4 warnings (CNCD, 2020, p. 22).

Finally, it needs to be said that in the international sources of data the involvement 
of religious organizations in the issue is generally presented in a negative way (for e.g., 
ILGA Europe mentions in its 2017 report the involvement of the Patriarch Daniel of the 
Romanian Orthodox Church in the organization of the referendum for modifying the 
definition of family from the constitution (ILGA – Europe, 2017, p. 193). However, in 
our opinion it needs to be emphasized the fact that, in spite of the different perception 
towards the same-sex relationships, there are also faith-based organizations like Caritas 
Bucharest which decided to get involved actively in projects addressing discrimination, 
bullying and violence against vulnerable groups (like, for e.g., Jovenes contra a violencia 
de genero and Recognize& Change), including LGBT people. 

At the local level the things are more or less similar, since the national legislation is 
applicable also to the local. There are cities where different actions are more visible and 
cities where are less visible. For instance, in Bucharest, where the first Pride was held 
in 2004, with an increasing number of participants that reached approximately 2500 in 
2014 (ILGA – Europe, 2017, p. 194), and over 5000 in June 9th, 2018 (ILGA – Europe, 2019). 
Then, there is the city of Cluj, where it was also a first Pride in 2017; also, other events 
like The Gay Film Nights, or Feminist and Queer International Film Festival are being 
approved and held on a yearly base. With every occasion, local authorities and also 
National bodies like Police are providing a safe environment, using the same protocol as 
regular in each and every public gathering. 

It may be considered rather difficult to state whether it is a considerable or a small 
number, since there is no reliable statistics regarding the actual number or percentage 
of the people belonging to sexual minority groups. The only two we are aware of are 
the ones issued by the Romanian municipalities partnering into the present project, 
but they were also focusing on a specific age-group and the question regarding sexual 
orientation was rather of a secondary or tertiary importance. 

Bucharest Municipality performed, in 2016-2017, a research called Youth in Europe. 
Evidence Based Drug Prevention. In order to identify the risk and preventive factors 
for drug prevention, 80 questions have been addressed to 15-16 year old students in 
Bucharest, covering most of their daily life aspects and interests. One of the questions 
referred to the way they would define their sexual preferences. In Bucharest, the final 

sample contained 2695 students (randomly selected, class-based) and in Baia Mare 1881 
students (all classes included). These are the only ones reliable data we can provide. 
In Bucharest, 79.2 identified themselves as being heterosexual, 3.2% gay/ lesbian, 3.4 
bisexual and 4.3 declared they are not sure about this (Sârbu et al., 2017, p. 143). In 2019, 
in the same research, 3,6% of the respondents affirmed a strong sexual attraction to the 
same sex (Sârbu et. al, 2019).

In Baia Mare percentages were more or less similar – 76.7 identified themselves as 
being heterosexual, 3% gay/ lesbian, 2.4 bisexual and 4.8 declared they are not sure 
about this (Oneţ, Sârbu et al., 2017, p. 123). 

However, these two researches also have their limits, in spite of the statistical 
relevance for the two cities – Bucharest and Baia Mare, and this is mainly because of 
the age of the respondents which restrains the conclusions to only 15-16 year olds. In 
the same time, considering the age group of the present report is addressing to, the 
previously mentioned statistics can be considered of highest relevance. 

To conclude, in spite of the undeniable progress made by Romania, there are still 
instances of discriminations and, more often, of gender-based violence. The efforts must 
continue and strengthen, to make these things eradicated. 

1.2. Constitutional foundations, national civil and criminal law, and 
jurisprudence in the field of gender discrimination and violence 
based on gender discrimination

The Romanian Constitution states, at article 4, that the country belong to all of its 
citizens, disregarding their race, nationality, ethnic origin, language, religion, gender, 
opinion, political options, wealth or social origin. Also, in article 16, that the “citizens 
are equals in front of the law and of the public authorities, without any privileges and 
discriminations”, and that the Romanian state guarantees the equality of chances/ 
opportunities between men and women, so that both could take any position or dignity 
in the public, civil or military areas. 

Our Constitution is also granting the right to work and to choose any profession one 
would like and it literally stipulates the equal payment for the same work, for men and 
women (art. 41 paragraph. (4)), both being entitled to benefit of social protection. The 
social protection measures are referring to the health and security of the employees, on 
the working regime of women and youth, of having a minimum wage per country etc.

Most of the legal codes (The Labor Code, Criminal Code, Family Code) are having 
specific rules and regulations which specifically forbid discrimination and impose 
equal treatment to all the residents, disregarding their gender, age, religion, race, 
ethnicity, political option etc. Also, there are dedicated laws to each and every of the 
areas of interest in the current analysis. As stated in the Global Gender Gap Report, in 
Romanian legislation there are specific non-discrimination laws, containing most of the 
aspects from the international recommendations, including the ones referring to hiring 
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women, also to equal pay for everyone in similar conditions, to domestic violence or to 
sensitive aspects like permitting abortion to preserve a woman’s physical health (Global 
Gender Gap Report, 2017, p. 281). However, there is still room for improvement; among 
the recommendations for our country could be included the ones made by the UN 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women: „broadening existing 
legislation to address all forms of gender-based violence, strengthening women’s access 
to justice and remedies, disaggregated data collection, and improved access to sexual 
and reproductive health and rights” (Amnesty International Report 2017/18, p. 310). 
Some of these recommendations have been met in the mid 2018, when the Romanian 
Government approved the Law Project regarding the modifying and completing the 
Law no. 217/2003 for preventing and combating the domestic violence. Through this 
newly approved project, new measures were introduced, in order to ensure immediate 
protection of the victims – the temporary protection order, issued by the police officers - 
and separating them from the aggressors. Also, the law project introduces the notion of 
'gender violence', accordingly to the definition that can be found in Istanbul Convention 
(Romanian Government, 2018). 

The legislation regarding the domestic violence has been constantly amended an 
improved (the dedicated law, first adopted in May 22nd, 2003, has been republished 
in 2012 and 2014, and updated in January 2004, November 2009, February and 
November 2015, January 2016, April, June and August 2017, July 2018, November 
6th and 15th 2019 and July 2020). One of the latest significant modifications (Law no. 
174/ 13.07.2018 regarding modification of Law no. 217/2003 regarding prevention and 
combating the domestic violence) is granting the police officers the right to immediately 
issue a protection order for the victims. This has been regulated through the Order no. 
146/2578/2018, signed by the Minister of Internal Affairs and by the Minister of Labor and 
Social Justice, regarding the police intervention in domestic violence instances. In the 
eventuality that a policemen notice the imminent risk that the life, physical integrity or 
freedom of some persons to be endangered in an instance of domestic violence, they 
can immediately issue a protection order, to minimize that risk.

Also, since July 2020, the Law no. 106/ 2020, modifying and completing the Law no. 
217/ 2003 on preventing and combating the domestic violence introduced the syntagma 
of cybernetic violence, which is defined as “online harassment, online hate-speech 
based on gender, online following, threatening, non-consensual publication of intimate 
information and content, illegal access to intercept private communications and data 
and any other type of abusive use of IT&C through the use of computers, smartphones 
or other similar devices using the telecommunications or being able to connect to the 
internet and transmit and use social platforms or e-mail, aiming to embarrass, shaming, 
humiliate, scare, threaten, silence the victim”.    

Last, but not the least, it must be mentioned the fact that in 2019 the Romanian 
legislation finally included specific mentions on bullying. In this respect, it has been 
approved by the Parliament the Law no. 221/2019 to modify and complete the Law no. 
1/ 2011 of the national education. This is defining bullying and stipulates, among other 

things, that: in all education units/ spaces bullying/ psychological violence is forbidden; 
the teaching staff will be trained to identify bullying and to adopt appropriate educational 
strategies. In 2020, on January 27th, the Ministry of Education published on its website 
(as a part of the legal procedure regarding ensuring the decisional transparency of the 
regulatory measures, so that the public audience may see it and debate, if necessary) a 
project for a Government Ordinance to approve the methodological norms to apply the 
Law no. 221/2019 to modify and complete the Law no. 1/ 2011 of the national education. 
At the moment of writing this report, this was still in pending.

But this was not the only initiative to modify the Law no. 1/ 2011 of the national 
education. In June 16th, 2020, the Romanian Senate, as a decisional Chamber in this 
initiative, voted to amend the law. As a consequence, “all the activities meant to spread 
the theory or opinion of the gender identity, understood as the theory or opinion that 
the gender is a different concept than the biological sex and that the two of them are 
not always the same”, are forbidden and will be the subject of a 10.000 - 50.000 RON 
fine. The law caused very vocal reactions - major universities (SNSPA - National School 
of Political and Administrative Studies, University of Bucharest, Babeș-Bolyai University 
- din Cluj, ”Lucian Blaga” University - Sibiu, West University - Timisoara), approx. 80 
NGOs, 60 members of the European Parliament etc. protested and asked the president 
not to promulgate the law. As the situation appears to be at the moment of elaborating 
the present material, the law has very low chances to be enforced, since the President 
refused to promulgate and attacked the law to the Romanian Constitutional Court. 

Finally, it has to be emphasized the progress made in the last 30 years in Romania 
in the area of eliminating and/ or preventing discrimination based on gender, including 
the sexual minorities issues. It is widely known in Romania that homosexuality used 
to be incriminated by the Criminal (Penal) Code. The famous article 200, approved in 
1968, is considered as the first legal document recognizing the existence of the same sex 
relationships. The article imposed imprisonment for a period of one to five years for the 
ones involved in sexual intercourse with same-sex partners. It has been modified in 1996 
and abrogated in 2001. 

But it was in the year of 2000 when in Romania has been approved the very first 
normative document sanctioning all types of discrimination, and one year after that has 
been established the National Council for Combating the Discrimination. Also, it has to 
be emphasized that important steps in the direction of non-discrimination were made 
even before that. For instance, in 1999 Romanian Parliament adopted the Law no. 188 
regarding the Statute of the Public Servants. Art. 27 (2) contains a specific mention about 
discrimination being forbidden for reasons like gender, sexual orientation, wealth, social 
origin or anything similar. 

A step forward was made, as shown, one year later, when the Government adopted 
Ordinance no. 137/31.08.2000 regarding prevention and sanctioning all types of 
discrimination. After defining discrimination in art. 2 (1) as “any difference, exclusion, 
restriction or preference based on race, nationality, ethnicity (...), gender, sexual 
orientation (...) and any other criteria which has as purpose or effect restraining, 
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eliminating the recognition, use or exercise, in equal conditions, of the human rights 
and fundamental freedoms or rights recognized by the law, in public, economical, 
social or cultural areas or in any other areas of the public life”, the G.O. states in art. 2 
(10) that the elimination to all types of discrimination is being realized by three major 
means: prevention, mediation and sanctioning the discriminatory behavior. After these 
moments, the legal frame has been constantly modified and/ or improved – republished 
in 2006 and 2014, and modified or amended in August 2003, March 2004, June, July, 
August, November and December 2008, January and April 2009, March, April and June 
2013, July 2016, July 2017 and April 2020. The last modification added (Government’s 
Emergency Ordinance no. 45/09.04.2020 to complete the Government’s Ordinance 
no. 137/31.08.2000 regarding prevention and sanctioning all types of discrimination) 
included some specifications regarding the mandate given to the members of the 
managing board of  the National Council for Combating the Discrimination.  

These measures, laws and initiatives made the international organization Human 
Rights Watch to mention Romania as one of the countries „that have made exemplary 
progress in combating rights abuses based on sexual orientation or gender identity” 
(Human Rights Watch, 2006). It is obvious that Romania, as a country, is far from being 
considered ideal in the sense of total lacking the domestic violence, or discrimination 
based on gender, but there is an entire legal system, starting with the Constitution, 
granting these rights and liberties. Following the national legal frame, the local actions 
and public policies can be empowered with strategies like the one adopted in 2015, 
respectively The National Strategy regarding Social Inclusion and Reducing the Poverty 
for the Period 2015-2020; it can be said that it was opened the way to the local actions, 
because the local administration (like Bucharest and Baia Mare) started to adopt their 
own strategies for social inclusion and reducing the poverty. 

Finally, it must be said that, in spite of the fact that Romanian juridical system does 
not recognize the practice of precedent, like the US legal system does, and in spite of the 
fact that in the similar situations different judges in the same court may come up with 
a different solution, jurisprudence may be considered as very important for our country 
as well. A closer look on the jurisprudence section of the public organism responsible 
with discrimination shows that, since 2001, the National Council for Combating the 
Discrimination pronounced in 85 cases for discrimination based on gender, in 36 cases 
for the sexual orientation, 19 for disfavored categories, 32 for social categories, 245 for 
handicap/ disabilities and 81 for age reasons (ageism) (more to be found here:  http://
nediscriminare.ro/jurispudenta_ro). 

The issue of violence, punished by the Penal Code (which has also being updated 
recently - for instance, the penalties for sexual aggressions against minors have been 
raised up by the Parliament in June 30th, 2020), is also found in numerous court 
decisions (317 references in Jurisprudence). For domestic violence there are 6049 court 
decisions, 58 for Romanian jurisprudence and 63 for EU jurisprudence. One relevant 
case for discrimination based on sexual orientation is the previously mentioned Coman 
versus Romania, issued by the Court of Justice of the European Union (CJEU) (12060/12).  

The cause, which was judged by the Romanian Constitutional Court, reached to the 
following conclusion:

“In this light, applying the CJEU decision, which interpreted the European law, the 
[Romanian] Constitutional Court finds that the relationship of a same-sex couple is part 
of “private life” and also “family life,” similar to the relationship of a heterosexual couple, 
which brings the protection of the fundamental right to private and family life, guaranteed 
by Art. 7 of the Charter of Fundamental Rights of the EU, art. 8 of the European Convention 
on HR, and art. 26 of the Romanian Constitution. Enjoying the right to private and family 
life, same-sex couples, who form stable couples, have the right to express their personality 
within these relationships and to enjoy, in time and by the means provided for by law, 
legal and judicial recognition of the corresponding rights and duties” - Decision 534 of the 
Constitutional Court, 18 July 2018 (ILGA – Europe, 2020).
As it could have been seen, the legislative system is the subject of constant change 

and transformation. Violence and discrimination based on gender has been and will 
continue to be in the permanent attention of the authorities, in order to comply with the 
international legal frame and, especially, with the international conventions signed and 
ratified by our country, keeping the right to adapt them to our legal system and making 
sure that the human rights and dignities are being respected and protected. 
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Part Two: Migration-based discrimination and violence

2.1. General overview, statistics and relevant data

According to EUROSTAT data, in 2018 about 512.000.000 people were living in the 
European Union (People on the Move, 2020; Eurostat, 2020). Among all, 7.8% had a 
different nationality than the one of their country of residence (3.4% coming from 
another member country, and 4.4% from a non-EU country). That means approximately 
22,3 milion immigrants from a non-EU country, according to Eurostat data (Eurostat, 
2020). Highest proportion of the people with a different nationality has been registered 
in Luxembourg, and lowest in Romania (People on the Move, 2019; Eurostat, 2020). 

In 2018, from the total population of Romania, 99.4% were its own residents, 0.3% 
were residents coming from other EU member countries and 0.3% from other non-EU 
countries (Eurostat, 2019).  This, as already mentioned, placed Romania on the top of 
the list of the EU countries with the lowest percentage of other citizens living inside of 
their borders  (People on the Move, 2019). 

 Source of data: People on the Move, 2019. 

3.092.429 people emigrated in 2017 from a EU member state; according to Eurostat 
data, 242.193 of them were from Romania (People on the Move, 2020). Next year, in 2018, 
231.661 emigrated from Romania, in both EU and non-member countries (Eurostat, 
2020). Romanians, Polish, Italians, Portuguese and British citizens were the main five 
groups of EU citizens living in other member states in 2018 (Eurostat, 2020). 

Source of data: Eurostat, 2020.

Romania has to be considered a country which is affected rather by emigration than 
immigration. Emigration from Romania has been a constant trend in the recent years: from 
161.755 in 2013 to 231.661 in 2018, with a peak of 242.193 in 2017 (see the figure below). 

The trend actually started right after the fall of the communism, when Romania faced 
a massive wave of emigration, rather than immigration, now being considered one of the 
countries with the largest emigrant populations within the region (International Organization 
for Migration, 2017, pp. 68, 73). In spite of the fact that the trend is not common only for 
Romania, but also for other Eastern-European countries, our country stand in 2016 as being 
the one with “the highest number of its citizens living abroad in other European Union and 
European Free Trade Association (EFTA) countries at around 3 million, followed by Poland, 
Italy, Portugal and the United Kingdom” (International Organization for Migration, 2017, 
p . 72; also in Lăzărescu, 2015, p. 10). If the tendency continues, it is expected to have a 
significant population decline by 2050 (International Organization for Migration, 2017, p. 73).

Source of data: Eurostat, 2020.

Romanian emigrants are facing discrimination based on origin or perception of 
origin in European countries like UK (International Organization for Migration, 2017, p. 
202) or Italy (ENAR, 2016, p. 37); they are paid with lower salaries (ENAR, 2016, p. 37) and 
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a considerable number of them are becoming victims of human trafficking in countries 
like Italy, France, Germany, Spain (ANITP, 2017, p. 9), where the number of co-nationals 
is highest. There is also some research showing that, from most of the minority groups, 
immigrants and Roma people are more probably to become victims of prejudice and 
discrimination (Lăzărescu, 2015, p. 10). As ENAR Shadow Report 2015-2016 states, 
especially „Roma migrant communities continue to be targeted by hate speech, violence 
and discrimination (Austria, Ireland, Italy and Sweden)” (ENAR, 2016, p. 11). 

The National Statistics Institute reported for 2018 a total number of 238.926 
emigrants from Romania and 181.344 immigrants. Most of the people emigrating from 
Romania were aged between 20-64, respectively 189.166 adults, while 149.474 adults 
were immigrating in our country (see details below). 

Age group Immigrants Emigrants
Female Female Female Female

0 - 4 2103 1970 7280 4451

5 - 9 4579 4521 5889 3457

10 -14 3434 3287 5045 3380

15-19 2916 2868 8888 5658

20-24 6391 5414 21237 13034

25-29 12621 10979 24334 13587

30-34 15110 12241 20042 9870

35-39 15153 10052 15354 7100

40-44 12323 7761 12360 7545

45-49 9024 7028 9730 8757

50-54 5141 5131 4958 6630

55-59 3900 4722 3178 5523

60-64 2749 3734 1977 3950

65-69 1461 1959 1115 1994

70-74 580 868 473 834

75-79 278 434 294 538

80-84 147 286 134 250

85-89 55 94 18 52

90-94 14 16 5 5

95-99 0 0 0 0

100 and above 0 0 0 0

Source of data: INSS, 2020.

Saying this in other words, in spite of the fact that 181.344 people immigrated to 
Romania in 2018, the number of people which emigrated from Romania was with 
57.582 higher; the percentage of emigrant men was also higher (59,6), compared to the 
immigrants (54%) (INSSE, 2019). In our opinion, the current situation is even worse, 
because the official statistics include also people with double citizenship - Romanian 
and Moldovan, and most of them are not actually living in Romania. A simple look on 
the 2019 figures shows that, from 64.479 immigrants, 38.205 are from Moldova (INSS, 
2020) and they are most likely not living in Romania, but emigrating to other countries 
very soon after the citizenship has been granted to them, in spite of keeping their official 
home address here. 

13.026 first permits for work and residence were granted to Romanian citizens for 
other countries than EU-member states in 2017, and 16.487 in 2018 (Eurostat, 2020).

Also in 2017, 4.396.025 people immigrated in one of the 28 EU member countries; 
30% of them were from other EU countries, 46% from non-member states and 23% 
returned to their own countries (People on the Move, 2020). According to Eurostat data, 
in Romania, 2017, most of the immigrants came from Moldova (2310), China - including 
Hong Kong (1750) and France (1614). 
 

Source of data: People on the Move, 2019. 

From the 231.661 temporary emigrants (people leaving the country for at least 12 
months) in 2018, 5616 were living in Maramures and 23.970 in Bucharest - Ilfov region 
(INSSE, 2019). In 2019, 26.775 people permanently emigrated (448 from Maramures and 
4411 from Bucharest - Ilfov region) (INSSE, 2020). Most favorite destination countries for 
Romanian emigrants were, in 2019,  Spain, Italy, Germany and Austria (see table below). 
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Spain 5.891

Italy 4.966

Germany 3.671

Austria 2.004

USA 1.227

Canada 1.163

France 1.030

Hungary 296

Switzerland 287

Sweden 216

Australia 176

Greece 134

Israel 81

Slovakia 20

Other countries 5.613

Source of data: INSSE, 2020.

Inside of the national borders, according to the 2011 census data, most significant 
minorities are Hungarians (1.227.623 people), Roma (621.573 people), Ukrainians 
(50.920), Germans (36.042) and Turkish (27.698). There are also smaller groups of  
Russians, Serbians, Bulgarians, Greeks, Italians, Jewish, Polish, Chinese etc. However, 
there are experts claiming that the number of Roma people is considerably higher – for 
instance, „between 1,200,000 and 2,500,000 (i.e. between 6.5% and 13.5% of the total 
population)” (Crișan, A., 2017, p. 2). Anyway, „Romania is the country with the largest 
Roma population among EU member states” (Crișan, A., 2017, p. 2). 

The Roma minority passed some difficult times not only during the Nazi period, but 
also after 1945, when the Communist regime forced them to work in agriculture and 
into the newly established factories. As Rughiniș states, this kind of treatment had a 
tremendous impact on their development as a minority community:

„Such policies led to the creation of a low-skilled Romani workforce that was quickly 
pushed out of the labor market after the fall of the centrally planned economic system 
in 1989. The years since 1990 have seen the appearance of severely impoverished and 
ethnically homogeneous Romani communities, largely excluded from social services, but 
also the emergence of a small number of wealthy Romani families and Romani intellectual 

and political elites. The first years of democracy in Romania witnessed increased ethnic 
conflict, including violent clashes between communities. Since 1996 outbreaks of violence 
against the Roma have gradually subsided. Indicators of social distance show increased 
ethnic tolerance or, at least, the awareness that such tolerance is socially desirable. The 
proportion of respondents that would not accept a Romani neighbor has declined from 
72 per cent in 1993, to 60 per cent in 1997, 49 per cent in 1999 and 37 per cent in 2006.3 
Nonetheless, exclusion from schools and the labor market means that many Roma still live 
at the margins of contemporary Romanian society” (Rughiniş, 2010, p. 338).

The Strategy of Romanian Government for Inclusion of the Romanian Citizens 
belonging to the Roma Communities for 2014-2020 also mentions several facts regarding 
the Roma people, confirming that their situation still needs to improve: 63% of them 
live in the rural areas of the country; only 0.7% have higher education; every one out of 
seven is illiterate; unemployment among Roma people was 48.6% in 2011, compared 
to 7.4% at the national level, and only one out of 10 Roma had the same job in the last 
two years. Based on this reality, the National Strategy for 2014-2020 established several 
directions of actions for the following period: education, employment, health, housing, 
culture, infrastructure and social services. 

In the Segregation or School Inclusion report is being presented a research made in 
2015 in 507 schools from five counties from North-Eastern Romania; from 112 towns/ 
cities included, in 58 were identified at least one school where segregation from racial 
reasons is being present; the 82 schools where segregation was present represents 20.1% 
from the total number of schools (407) which provided data for the research (Crai, E. et. 
al., 2016, pp. 5-6). This could probably be one of the reasons for International reports 
show that “more than 93 % of Roma aged 18 to 24 have not completed upper secondary 
education”, or a higher level of early school leave compared to the general population 
(FRA, 2014, p. 18). 

The issue of school segregation was addressed to by the legislation adopted in 
December 2016, this being remarked also in international reports like the one made by 
Amnesty International (Amnesty International, 2018, p. 309).

According to the survey carried out in 2014 by FRA – European Union Agency for 
Fundamental Rights in 11 EU Member States, Roma people are also having difficulties 
in the occupational filed: 60 % of them pursue ad hoc jobs (FRA, 2014, p. 21), 35 % of 
women are not working (FRA, 2014, p. 24), but in the same time only 10% declared they 
faced discrimination at their workplace, compared to 41% in Czech Republic or 33% in 
Greece (FRA, 2014, p. 27). This was also true when they tried to get a job: “More than half 
of the job-seeking Roma respondents said that they had face discrimination due to their 
ethnic origin in: Greece (67 %), Italy (66 %), Poland (63 %), France (61 %), Portugal (56 %) 
and Hungary (50 %). In Spain, Bulgaria, Romania and Slovakia the rates are somewhat 
lower” (FRA, 2014, p. 28). 

The risk of poverty is considerable higher for the Roma people (FRA, 2014, p. 33), 
Amnesty International indicating that this can go up to until three times more frequent 
than compared to the rest of the population (Amnesty International, 2018, p. 309). 
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According to the Report of Amnesty International on HUMAN RIGHTS IN EUROPE. 
REVIEW of 2019, “Roma people continued to face discrimination and segregation in 
many areas of life such as education, access to housing and employment” (Amnesty 
International, 2020, p. 65). Starting with 1989 to the present day, more than 100.000 Roma 
families (including families with children or adults with disabilities) have been evicted 
from the homes they were living into (without legal documents), “without alternative 
housing provided, or placed in inadequate alternatives” (Amnesty International, 2020, 
p. 65). Also, Amnesty International report mentions police ill-treatment of Roma people, 
institutionalized racism, excessive use of force by the law-enforcement authorities, and 
recommends continuous monitoring of several strategic measures like anti-segregation 
legislation in education, legalizing informal settlements and providing safeguards 
against forced evictions:

“In April, in the case Lingurar vs. Romania, the European Court of Human Rights condemned 
Romania for police ill-treatment of four Roma and for the first time, found that “Roma 
communities are often confronted with institutionalized racism and are prone to excessive 
use of force by the law-enforcement authorities” in Romania. In its June report, ECRI 
called on the authorities to implement the 2015- 2020 Roma Inclusion Strategy and include 
more targeted measures and impact indicators on education, housing and employment. 
This should include measures such as monitoring the effectiveness of anti-segregation 
legislation in education, legalizing informal settlements and providing safeguards against 
forced evictions” (Amnesty International, 2020, p. 65).

There is a high probability that the real number of violence and discrimination of 
Roma people to be higher than the official numbers, because not all of them are being 
reported. As the ENAR Shadow Report 2014-2018 mentions, for instance, a Romanian 
NGO - Romani Centre for Social Intervention and Studies came up in 2017 with a 
surprisingly high number - “they documented 4,343 cases of police brutality against 
Roma people over the previous 11 years, none of which resulted in convictions at the 
national level, in part because of prosecutorial decisions not to send the cases to court. 
Racism was not investigated as a motive in any of the cases”(ENAR, 2019, p. 12). 

To the current day, the Roma people, mostly coming from Romania and Bulgaria, are 
also known as “vulnerable EU citizens” and facing discrimination in most of the countries 
of EU, including in countries like Sweden; they still live in destitution and homelessness, 
“sleeping in tents or temporary settlements on the outskirts of cities”, begging on the 
streets (Amnesty International, 2020, p. 65). This led, including in the case of Sweden, 
to a continued discriminative treatment which was (as it should be) condemned by the 
same countries when happened in Romania:

  “Anti-begging rhetoric from leading politicians and opinion makers across the political 
spectrum fed deep, discriminatory attitudes and increased the risk of human rights 
violations against Roma EU citizens already living in destitution in Sweden. In Stockholm, 
harassment and removal by the police of Roma EU citizens who beg continued. Local 
support groups reported an increasing number of hate crimes targeting Roma EU citizens 
in municipalities where bans had been introduced” (Amnesty International, 2020, p. 76).

The official numbers of the reported hate crimes against Roma people are 
considerably smaller than the ones reported by the civil society; yet, in 2017 has been 
recorded an increased number of racially motivated crimes in countries like Croatia (4), 
Germany (4), Greece (6), Czech Republic (27), Poland (62), Finland (47) or Slovakia (19) 
(ENAR, 2019, p. 12). Also, in UK, the NGO GATE Hertfordshire documented 115 reports 
of hate crime against Roma people, between July 2016 - February 2018, and only 23 of 
them (20%) have actually been reported to  the law enforcements (ENAR, 2019, p. 12).

One recent survey, performed by IRES on a sample of 1006 respondents in June 2020, 
showed that discrimination against Roma is still being present, and that only 1 out of 3 
Romanians is tolerant to them; 70% of the respondents do not trust them (which is quite 
similar to the 2018 survey, when IRES advanced a 72%); what is interesting is the fact that 
the ones which personally interacted with Roma affirmed a 32% of having trust in them, 
while the percent amongst the ones which didn't interact with Roma was only 10% (IRES, 
2020). The social distancing scale places Roma people on the same level as Hungarians and 
Jewish (30%), accepting them to live in the same city; 40% of the Romanians interviewed 
admits they have a bad impression on Roma, associating them rather with negative issues or 
behaviors like thefts (12%), unreliable (7%), lying/ taking advantage of you (5%), unpleasant 
character (4%), uneducated (4%), laziness (3%), while 15% are associating them with being 
“people like us” and 3% with being loyal, big hearted and honest. 56% of the respondents 
said that Roma people have enough rights, and 22% that they have too many rights (IRES, 
2020). Less than a half of the respondents (49%) considers discrimination against Roma as 
being a present in Romania; from the areas where discrimination is considered present, 
can be mentioned: getting a job (39%); access to education (37%), to infrastructure (6%) or 
to health (2%) (IRES, 2020). 19% of the respondents affirmed that they heard or witnessed 
hate-speech against Roma in the last three months, and 32% considered that discrimination 
against Roma people should not be punished; a similar percentage (31%) affirmed that 
hate-speech should not be punished; however, at the opposite pole there are the 60% of 
the respondents pleading for action in hate-speech instances (IRES, 2020). The overall 
perception (52%) is that the authorities are only little preoccupied in improving the situation 
of Roma minority; the areas where intervention should take place is to increase their access 
to education (72%), jobs (35%), access to health (17%), reduce the poverty (15%), the crime 
rate (13%), combat the discrimination (9%), access to housing and infrastructure (9%) and 
promote the Roma culture (8%) (IRES, 2020).

In spite of the fact that at least some of the survey data are (still) shocking, they 
are showing that the discrimination is being present, even whether in most of the cases 
this is not materialized (at least, not yet). But we must remember that behavior is often 
determined by one really think or believes.  

Another aspect related to migration concerns the human trafficking. In this respect, 
as the US State Department’s Trafficking in persons report shows, Romania is both 
a destination country for a limited number of foreign trafficking victims (US State 
Department, 2020, p. 419) and a source for trafficking victims. For this reason, our country 
has been criticized and “remained on Tier 2 Watch List for the second consecutive year” 
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(US State Department, 2020, p. 417), on the same list with countries like Bosnia, Congo, 
Ireland, Pakistan and Sudan. 

“As reported over the past five years, human traffickers exploit domestic and foreign victims 
in Romania, and traffickers exploit victims from Romania abroad. Romania remains a 
primary source country for sex-trafficking and labor trafficking victims in Europe. Traffickers 
subject Romanian men, women, and children to labor trafficking in agriculture, construction, 
hotels, manufacturing, and domestic service, as well as forced begging and theft in Romania 
and other European countries. Traffickers subject Romanian women and children to sex 
trafficking in Romania and other European countries. Experts report a rise in Romanian 
women recruited for sham marriages in Western Europe; after entering these marriages, 
traffickers force the women into commercial sex or labor. Minors represent nearly 50 percent 
of identified trafficking victims in Romania. Traffickers subject institutionalized children, 
particularly girls living in government-run homes and placement centers for disabled 
persons, to sex trafficking. Traffickers subject Romani children, as young as 13 years old, to 
forced begging and sex-trafficking” (US State Department, 2020, p. 419).

In 2019, Romanian authorities and NGOs identified 698 victims, compared to 497 in 
2018 and 662 in 2017; 518 of them have been involved in sex trafficking activities, 138 in 
labor trafficking (like forced begging or theft) and 42 were victims of attempted trafficking 
(US State Department, 2020, p. 418). What is shocking is the fact that 327 of the victims 
were minors (US State Department, 2020, p. 418), respectively 39 boys and 288 girls (ANITP, 
2020). Most of the adult victims were women 293, and 74,2% were meant to be exploited 
in sexual activities (ANITP, 2020). The victims were (and/ or supposed to be) exploited in 
countries like Romania (384), Germany (86), UK (79), Italy (52), Spain (49), Switzerland 
(31), France (23), but also in Denmark, Austria, The Netherlands, Ireland, Greece, Czech 
Republic, Cyprus, Belgium, Portugal, Sweden, Norway, Finland or Poland (ANITP, 2020).

As in the previous years, less than half of the victims received assistance: 49% (339) in 
2019, 48% in 2018 and 46% in 2017 (US State Department, 2020, p. 418). 

In spite of the fact that in 2019 was identified the highest number of victims in the last three 
years of the analysis, the “authorities opened 532 new trafficking cases in 2019, a decrease 
from 695 in 2018 and 675 in 2017. Prosecutors indicted 347 alleged traffickers, compared 
with 399 in 2018 and 362 in 2017. Courts convicted 120 traffickers in 2019, continuing a multi-
year decline from 130 in 2018 and 222 in 2017” (US State Department, 2020, p. 417).

The number of foreign citizens in Romania is not as high as it is in other member 
states. According to the General Inspectorate of Immigrations, in 2017 were registered in 
Romania 116.830 foreign citizens (with only 4% more than in 2016); most of them were 
present either  for a temporary stay – 50.968 people, mainly from Moldova, Turkey and 
China, or from EU/EEA/CH member states – 49.697 people, mainly from Italy, Germany 
and France; then, there are 12.244 people coming to Romania for a long term, mainly 
coming from China, Turkey or Syria, and people under a certain type of protection – 
3.921, mainly from Syria, Irak or Afghanistan (IGI, 2018). 

In 2017 there have been identified also 3.580 illegal migrants, and 4.820 requests 
for asylum have been registered, which is almost triple compared to 2016 and also the 

highest number since 2004 (IGI, 2018). Most of immigrants requiring asylum were from 
Iraq (2.742), Syria (945), Afghanistan (257), Pakistan (247) and Iran (207) (IGI, 2018). The 
capacity to host asylum beneficiaries has been extended to 1.162 beds in the existing 
centers (IGI, 2018).

According to the Romanian Government’s Decision no. 40 to complete the 
Government’s Decision no. 1.596/2008 regarding the relocation of the refugees in 
Romania, our country accepted in 2018-2019 109 refugees in need to be relocated. As a 
result of a selection process, 110 refugees from Syria have been relocated; also, 68 from 
Turkey, 42 from Jordan (IGI, 2020).

The annual activity report of the National Inspectorate for Immigration mentions the 
fact that in 2019 Romania hosted 137.619  foreign people, with approximately 14,3% 
more compared to 2018 (IGI, 2020). Most of them (84.228) were coming from non-EU 
countries while 53.331 from EU and SEE countries (IGI, 2020). From the 33.634 people 
which requested a work permit, most of them were from Vietnam – 6282 (18,7%), Nepal 
- 4324 (12,9%) and India – 4100 (12,2%); 31.169 (92,7%) were permanent workers, and 
1460 (4,3%) were temporary sent here (IGI, 2020). In 2019, IGI found 820 illegal aliens 
on Romania’s territory, and 938 foreign people were escorted to the borders (IGI, 2020). 
From the 379 foreign citizens taken into public custody, most of them were from Vietnam 
– 92 (24,3%) Iraq – 57 (15,0%) and Sri Lanka – 34 (9,0%) (IGI, 2020).

According to the National Statistics Institute, in 2019, most of the immigrants came 
to Romania from Moldova, Ukraine, Italy, and Germany (see the table below). In the 
same time, it must be noticed the fact that almost a quarter of them 16.162 out of 64.479 
are being grouped under the category “other countries”: 

Moldova Republic 38205

Ukraine 6196

Italia 1123

Germany 984

SUA 584

Canada 398

France 300

Hungary 202

Austria 184

Israel 141

Other countries 16162

Source of data: INSSE, 2020.
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One interesting fact is that, according to IGI, Romania has one of the fastest 
administrative procedures for processing the request for asylum - in only 30 days 
(IGI, 2020). In 2019 there have been registered 2592 asylum requests; for 563 people 
was granted protection, for 287 has been approved the refugee status and for 276 a 
subsidiary protection; for the whole number has been registered an approval rate of 
47.6% (IGI, 2020). 

Also, it has to emphasized the fact that, to the current day, Romania is the only 
member state with no complaints filed at the European Court of Justice regarding the 
way it has been applied the Dublin Procedure, “our country being indicated as one of 
the member states which is ensuring the functionality of the European Union through 
applying the principles of solidarity and responsibility, contributing directly to the 
management of the migration phenomena on the European territory” (IGI, 2020).

Even whether Romania may not be considered a destination country for most of the 
potential immigrants, it is for sure a transit country for them, in their way to some other 
countries from Western and Northern Europe (Lăzărescu, 2015, p. 10). This fact may have 
contributed to a lower number of immigrants and, possibly, to a rather tolerant attitude 
towards them. Of course, this doesn’t imply the lack of incidents.

In a research conducted in 2015 by , where 30 structured interviews with foreign 
citizens coming in Romania from non-European states, the respondents showed that 
their experience with Romanians was rather positive and that our society seems to 
accept diversity between some certain limits (Lăzărescu, 2015, pp. 73-74, 97). However, 
this was not applicable in all situations. 

The cases of discrimination mentioned in the report were involving, in most cases, 
immigrants of African or Arabic origins (Lăzărescu, 2015, p. 98). Other reports add to the 
list of most targeted migrant groups the ones professing Islamic/ Muslim religion (ENAR, 
2016, p. 42).

They faced some difficulties in renting housing facilities and in the relationship 
with the owners; also, in labor, where they reported exploitation situations – more 
working hours, fewer free days, lower salaries or salaries paid later than agreed; fewest 
instances of discrimination reported by the interviewed migrants were regarding the 
field of health care but, as the authors noticed, this would probably have had a higher 
possibility to come up in the case of people after 50 years old (Lăzărescu, 2015, pp. 99-
100). The same issues were underlined in ENAR Shadow Report 2015-2016: problems 
with the employers, mainly in the domestic work sector, who are paying lower salaries 
or exploiting their foreign employees (ENAR, 2016, p. 39). 

Also, there were reported some discriminative remarks, one instance of sexual harassment 
(Lăzărescu, 2015, p. 98) and one racist attach in Bucharest, in 2016, when unidentified youth 
physically assaulted two Syrian women dressed in hijab (ENAR, 2016, p. 39). 

Following the terrorist attacks in France and Belgium in 2015 and 2016, in many 
countries of the world has been noticed “an increase in aggressive Islamophobic and 
anti-migrant rhetoric and hate speech” from which Romania was not excluded (ENAR, 
2016, p. 10). The European Network Against Racism published in their Shadow Report 

2015-2016 a survey made after the Paris attacks in 2015, where 75.6% of the interviewed 
Romanians considered that our country “should not receive refugees and 80.2% 
were against refugees settling in Romania” (ENAR, 2016, p. 14). Also, it was a political 
opposition to the European Commission’s relocation and resettlement proposals for 
the 160,000 asylum seekers from Italy and Greece, Romanian government and president 
sustaining the right of the member states to choose voluntary instead of compulsory 
quotas of refugees (ENAR, 2016, p. 16). The same report showed that in Romania can be 
seen “a number of positive legislative actions, such as increasing the allowance received 
by asylum seekers and granting them the right to work after three months of submitting 
their asylum application. However, difficulties in accessing several social security rights 
still exist” (ENAR, 2016, p. 29). 

As the National Agency for Equal Opportunities shows in its report, in 2018 most of 
the victims of domestic violence 13.120, respectively 99,53% were Romanian citizens, 
and 62  of them other citizens, respectively less than 1% (0,47%) (ANES, 2020). Most of the 
victims of other ethnicity (3.374 people) belonged to the Roma minority - 1.569 (46,5%); 
the rest of 1.805  victims (53,5%) belonged to all the other ethnicities (ANES, 2020).

In the first quarter of 2019, there have been reported a total of 59 (0,88%) victims 
of domestic violence with other nationalities than Romanian; from the perspective of 
ethnicity, 1.753 victims have been reported - 611 (34,85%) belonging to Roma, and 1.142 
(65,15%) to other ethnicities (ANES, 2020).

But, to conclude, after having a general look on these situations, they can be 
considered rather particular than reflecting a general attitude towards migrants. And 
this is also reflected in the activity of the institution specialized in anti-discrimination. 
Analyzing the situation of complaints filed to The National Council of Combating the 
Discrimination, can be seen that in 2017 were reported 64 for nationality reasons, 53 for 
ethnicity and 2 for race. From them, the Council found as being real discrimination 14 for 
nationality and 19 for ethnicity reasons. 

In 2019, The National Council of Combating the Discrimination analyzed a the 
following number of complaints for discrimination based on criteria like: 20 for language, 
80 for nationality, 48 for ethnicity, 1 for race. From these complaints, were found as 
invalid 11 for language, 20 for nationality and ethnicity, and 1 for race. The resolution 
implied: for language discrimination - 3 fines, 4 recommendations, 4 warnings and 1 
monitoring; for nationality - 18 fines, 9 recommendations, 15 warnings; for ethnicity - 13 
fines, 3 recommendations, 9 warnings; for race - 3 fines and 1 recommendation (CNCD, 
2020, p. 22). Must be noticed, however, a difference in numbers - for instance, it is most 
obvious at the criteria of race; this might be explained, in our opinion, by the fact that not 
all of the complaints are being analyzed in the same year as they are being registered. 

In the same time, as the US State Department’s Trafficking in persons report shows, 
“Romania is a destination country for a limited number of foreign trafficking victims, 
including migrants from Africa, Europe, and South and Southeast Asia, exploited in the 
construction, hotel, and food-processing industries” (US State Department, 2020, p. 
419). 
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This shows that discrimination, violence and exploitation is not being absent and, in 
spite of the considerable progress and of a rather positive (or at least neutral) attitude 
of the general population, there is still room for improvement. This can be done, in our 
opinion, by the means of education. 

2.2. Constitutional foundations, national civil and criminal law, and 
jurisprudence in the area of discrimination and violence based on 
migration

Only 13 European states included “nationality as an explicitly protected ground in 
anti-discrimination legislation”, and Romania is one of them: Austria, Belgium, Bulgaria, 
Cyprus, Finland, Hungary, Ireland, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and 
United Kingdom (ENAR, 2016, p. 38). More than that, this criterion is even a part of our 
Constitution. Article 4 from the Romanian Constitution defines the country as belonging 
to all of its citizens, disregarding their race, nationality, ethnic origin, language, religion, 
gender, opinion, political options, wealth or social origin. Also, in article 6 is the right to 
keep, develop and express their identity is granted for everyone belonging to minority in 
terms of ethnicity, language and religion. 

According to Art. 18, the foreign citizens and stateless persons which are residents 
in Romania are granted general protection, as well as to their belongings; also, the 
asylum seeker’s request will be processed according to the treaties and international 
conventions signed and ratified by our country. All of the residents (and in art. 57 the 
Constitution makes no difference between citizens, foreign or stateless persons) must 
exert their rights and constitutional freedoms without trespassing the rights and 
freedoms of the other. 

The national minorities, as well as the foreign citizens and stateless persons have 
the right to address the court in their language and/ or with the help of an interpreter; in 
the case of the foreign and stateless persons, the right to have an interpreter is provided 
free of charge (art. 128). Also, according to art. 19, the foreign and stateless persons can 
be extradited or deported only based on an international convention, and only when it 
is decided by the court. 

Most of the legal codes (The Labor Code, Criminal Code, Family Code) are having 
specific rules and regulations which specifically forbid discrimination and impose equal 
treatment to all the residents, disregarding their age, religion, race, ethnicity etc. The 
Penal Code is punishing (art. 263-264) with 3-10 years in prison and restraining some 
rights and liberties the person who is exposing the migrant to inhumane or degrading 
treatments. Also, articles 210 and 211 criminalizes sex- trafficking and labor trafficking 
and prescribes penalties of 3-10 years’ imprisonment.

Also, there are dedicated laws to each and every of the areas of interest in the current 
analysis. Starting with 2001, Romania has the Law no. 678/2001 regarding the prevention 
and combating the human trafficking, and since 2006 the Law no. 122/ 04.05.2006 
regarding asylum in Romania. 

In 2004, the Romanian Government issued the Government’s Ordinance no. 44/ 
29.01.2004 regarding the social integration of the foreign citizens with international 
protection or the residence right in Romania, and of the citizens from EU and SEE 
member states. Also in 2004 there were two initiatives regarding the children involved in 
human trafficking or exploitation - Government’s Decision no. 1295/ 2004 for approving 
the National action plan for preventing and combating the children’s trafficking, 
and Government’s Decision no. 1769/2004 for approving the National action plan for 
eliminating the exploitation of children by labor. 

Due to the international commitments and integration into the European Union, 
in 2005 has been issued the Government’s Emergency Ordinance no.102/14.07.2005 
regarding the free circulation on Romanian territory of the citizens from EU, SEE 
and Swiss Confederation. Then, in 2014, appeared the Government’s Ordinance no. 
25/26.08.2014 regarding the integration in labor and detaching the foreign citizens on 
Romania’s territory and to modify and complete some normative documents regarding 
the regime of foreign citizens in Romania. 

All of the previously mentioned documents have been constantly updated or 
modified to the current day. 

Also, it must be mentioned the National Strategy for Immigration and the Action 
Plan for implementing the National Strategy for Immigration, both approved by 
the Government’s Decision no. 780/2015; in 2019 has been submitted a proposal to 
update the strategy for the period 2019-2022. There is also a group of coordination the 
implementation of the National Strategy for Immigration, established in accordance 
with the Government’s Decision no. 572/28.05.2008. 

In 2018 has been approved the Government’s Decision no. 40/2018 to complete the 
Government’s Decision no. 1596/ 2008 regarding the relocation of the refugees in Romania. 

The migrants are protected, as well as any other citizen which may be the subject of 
discrimination, by the Government’ Ordinance no. 137/31.08.2000 regarding prevention 
and sanctioning all types of discrimination. As mentioned before, discrimination is 
defined in art. 2 (1) also as “any difference, exclusion, restriction or preference based 
on race, nationality, ethnicity (...) and any other criteria which has as purpose or effect 
restraining, eliminating the recognition, use or exercise, in equal conditions, of the 
human rights and fundamental freedoms or rights recognised by the law, in public, 
economical, social or cultural areas or in any other areas of the public life”.

The jurisprudence of the National Council for Combating the Discrimination includes 
464 cases for discrimination based on ethnicity, 105 cases for the language, 142 for 
nationality and 20 for race (more to be found here: http://nediscriminare.ro/jurispudenta_ro). 

The national jurisprudence in migration contains 166 cases, 3022 decisions of the 
courts, while the EU jurisprudence is based on 717 cases. 

In a synthesis of the jurisprudence in the area of migration, the National Agency 
Against Human Trafficking (ANITP) makes some recommendations for executing some 
court decisions against a public debtor (more to be found here: http://www.anitp.mai.
gov.ro/storage/3.-anexa-2-sinteza-principii-neexecutare-hotarari.pdf).
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The latest recommendation to be found is coming from The Romanian Ombudsman 
(in Romanian called "People's Advocate”), addressed to the Regional Center for Housing 
and Procedures for Asylum-seekers Bucharest, referring to the unaccompanied minors: 
they shall be accommodated separately from the adults in the centre.  

To conclude, the legal frame is also comprehensive and covers most of the relevant 
aspects; it is also the subject of constant change and transformation, in order to be 
harmonized with the European legal frame and with the international conventions and 
treaties signed, ratified and/ or applicable to our country as well, aiming to ensure the 
protection and granting the human rights and dignities for migrants. 

Part three: Inventory of projects, initiatives and local 
policies of the partner cities of the project in the field of 

gender and migration-based discrimination and violence

Topics of interest:
1. Gender Gap, 2. Violence on Women, 3. LGBT Discrimination, 4. Ethnic Discrimination, 
5. Migration. 6. Other

DATE AUTORITATE TITLE TOPIC/S LINK

31.10.2012 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

DECISION NO. 
372/2012 regarding 

the Partnership 
Agreement 

between Baia Mare 
Municipality and the 
Christian Center for 
Roma Foundation 

in Romania, for the 
social inclusion of 

the population from 
the poverty pockets 
identified in the Baia 

Mare districts

1. Gender Gap, 
2. Violence on 

Women
4. Ethnic 

Discrimination

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20

local/HCL/sed31oct2012/
hot372_12.pdf
and the Annex:

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20

local/HCL/sed31oct2012/
hot372_12%20anexa%201.

pdf

30.04.2015 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

DECISION 
No.186/2015 on 

the approval of the 
Social Development 

Strategy of Baia Mare 
Municipality 2015 – 

2020

1. Gender Gap, 
2. Violence on 

Women, 
3. LGBT 

Discrimination, 
4. Ethnic 

Discrimination, 
5. Migration. 

6. Other

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20local/

HCL/an%202015/30%20
aprilie/hot186_15.pdf

and the Annex:
http://www.baiamare.ro/

Baiamare/Consiliu%20local/
HCL/an%202016/30%20mai/
hot202_16%20Anexa%201.

pdf

30.05.2016 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

DECISION NO. 
202/2016 on 

approving the 
initiation, submission 
and implementation 
by Baia Mare of the 
project “Standards 

for Baia Mare – 
Inclusion and 

Reintegration without 
Discrimination”

1. Gender Gap, 
2. Violence on 

Women, 
3. LGBT 

Discrimination, 
4. Ethnic 

Discrimination, 
5. Migration. 

6. Other

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20local/
HCL/an%202016/30%20mai/

hot202_16.pdf
and the Annex:

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20local/
HCL/an%202016/30%20mai/
hot202_16%20Anexa%201.

pdf
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21.12.2017 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 525/2017 
on approving the 
conclusion of the 
donation deed as 

a result of the offer 
made by the Hope 

and Homes for 
Children Romania 

Foundation, having 
as object a modular 

construction and 
the endowments 

necessary to provide 
sanitation services 
to the inhabitants 
of Pirita area and 
handing over this 

objective in the 
administration of 
the Public Social 

Assistance Service

4. Ethnic 
discrimination 

6. Other

http://www.baiamare.ro/
Baiamare/Consiliu%20local/

HCL/an%202017/21%20
decembrie/hot525_17%20

HHC.pdf

21.02.2018 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 66/2018 
on approving the 

conclusion of 
the Cooperation 

Agreement between 
the Public Social 

Assistance Service 
and the Sera Romania 

Foundation in order 
to financially support 
20 preschool children 
from disadvantaged 
communities of Baia 

Mare Municipality

4. Ethnic 
Discrimination 

6. Other

https://www.baiamare.
ro/ro/Administratie/

Consiliul-Local/Hotararile-
consiliului-local/Sedinta-din-

21-Februarie-2018/H.C.L.-
nr.-66-din-21.02.2018/

16.07.2018 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 426/2018 
on approving the 

conclusion of 
the Partnership 

Agreement between 
the Municipality 
of Baia Mare and 

the VZW CROSS TO 
ROMANIA Association, 

in order to develop 
socio-educational 
services for people 

at risk of poverty and 
social exclusion

4. Ethnic 
Discrimination, 

6. Other

n/a

28.08.2018 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 472/2018 
on approving the 

conclusion of 
the Cooperation 

Agreement between 
the Social Assistance 

Directorate and 
the Young Roma 

Association “Young 
Roma Maramureş” in 
order to carry out the 
project “Together we 
increase the access 

to education of Roma 
children and young 

people from Cuprom, 
Craica and Pirita”

4. Ethnic 
Discrimination 

6. Other

n/a

27.09.2018 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 511/2018 
on the granting of 
monthly aid from 

the local budget for 
families and single 

persons residing 
in Baia Mare, who 

have an average net 
monthly income 

below the minimum 
gross salary in the 

country guaranteed 
to pay, per family 
member in order 
to pay for water 

supply services and 
sewerage

1. Gender Gap, 
4. 

Discrimination, 
6. Other

https://www.baiamare.ro/
Baiamare/Hotarari/27%20

septembrie%202018/
hot511_18%20Ajutoare%20
apa%20canal%20.pdf  and 

the  
Annex https://www.

baiamare.ro/Baiamare/
Hotarari/27%20

septembrie%202018/
hot511_18%20Ajutor%20
apa%20Anexa%201.pdf
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07.03.2019 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 57/2019 
for approving the 
conclusion of the 
donation deed as 

a result of the offer 
made by the VZW 

CROSS TO ROMANIA 
Association, having 
as object a modular 

unit for providing 
socio-educational 

services to the 
inhabitants of Pirita 

area and handing 
over this objective in 
the administration of 
the Social Assistance 

Directorate

4. Ethnic 
Discrimination, 

6. Other

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/07%20
Martie%202019/

hot57_19%20Cross%20
to%20Romania.pdf

29.05.2019 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 163/2019 
on approving the 

conclusion of 
the Cooperation 

Agreement between 
the Social Assistance 

Directorate and 
the Young Roma 

Association “Young 
Roma Maramures” in 
order to carry out the 
project “Together we 
increase the access 

to education of Roma 
children and young 

people from Cuprom, 
Craica and Pirita area

4. Ethnic 
Discrimination, 

6. Other

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/29%20mai/
hot163_19%20Acord%20

DASD%20YRM%20.pdf

12.06.2019 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 204/2019 
on the approval 
of the initiation, 
submission and 

implementation by 
the Baia Mare Social 

Assistance Directorate 
of the project 

“Community children 
- reducing the risk 
of abandonment 

through an integrated 
approach to social 

needs

2. Violence on 
Children, 
4. Ethnic 

Discrimination, 
5. Migration 

6. Other

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/12%20
iunie%202019/

hot204_19%20COPIII%20
comunitatii.pdf

12.06.2019 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 205/2019 
on approving the 

participation of the 
Baia Mare Social 

Assistance Directorate 
as a partner in the 
project "Integrated 

solutions for children 
at risk of separation" 
and the commitment 
of expenditures from 
the local budget for 
the implementation 

of the project

1. Gender Gap, 
2. Violence on 

Children, 
4. Ethnic 

Discrimination 
6. Other

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/12%20
iunie%202019/

hot205_19%20copii%20
risc%20separare.pdf

12.08.2019 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 308/2019 
on the approval of the 
project << Realization 

of adequate 
infrastructure for 
social housing in 
the area "Pintea 

Viteazu", Baia Mare 
Municipality >> 
financed by the 

Regional Operational 
Program 2014 - 

2020, Priority Axis 
4, Supporting 

sustainable urban 
development 

Investment Priority 
4.3 - Providing 

support for 
regeneration physical, 

economic and 
social development, 

disadvantaged 
communities in 
urban and rural 

areas, project-related 
expenditure and 
the partnership 

agreement

4. Ethnic 
Discrimination, 

6. Other

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/12%20
August/hot308_19%20
Pintea%20Viteazu.pdf
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19.12.2019 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 512/2019 
on the approval of 
the Regulation for 
granting the wood 

material for heating, 
during January - 

March 2020, to the 
families from the 

informal settlements 
of Baia Mare 
Municipality

4. Ethnic 
Discrimination, 

6. Other

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2019/19%20
decembrie/hot512_19%20
Regulam%20acordare%20

lemn%20asezari%20
informale%20.pdf  and 
the Annex https://www.
baiamare.ro/Baiamare/

Hotarari/2019/19%20
decembrie/hot512_19%20

Anexa%201.pdf

13.04.2020 The Local 
Council of 
Baia Mare 

Municipality

Decision no. 
132/2020 on granting 

emergency aid to 
families or single 

persons, domiciled 
in Baia Mare, in need, 

amid the pandemic 
created by the spread 
of COVID - 19, for the 
period declared as a 
state of emergency

1. Gender Gap, 
4. 

Discrimination, 
6. Other

https://www.baiamare.
ro/Baiamare/

Hotarari/2020/13%20
aprilie%202020/

hot132_20%20Ajutor%20
Covid.pdf

18.01.2007 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 20 for 
approving the Local 
Plan of Measures for 

applying the Strategy 
for Improving the 
Situation of Roma 

People 2007-2008 in 
Bucharest

4. Ethnic 
Discrimination

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=19267
And the Annex 

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/AtachInt/

AnexaH020_07.pdf

13.09.2007 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 200 
for approving the 

project "A new 
chance" by the 

General Directorate of 
Social Assistance of 

Bucharest

2. Violence on 
Women

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=21439

28/09/2011 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision of the 
General Council 

of Bucharest 
Municipality for 

applying the Strategy 
for preventing 

criminality 
in Bucharest 

Municipality (2011-
2016)

2. Violence on 
Women, 
3. LGBT 

Discrimination, 
4. Ethnic 

Discrimination, 
5. Migration. 

6. Other

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=29338

29/02/2016 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 38 
of the General 

Council of Bucharest 
Municipality 

for approving 
the partnership 

agreement between 
the General 

Directorate of Social 
Welfare Bucharest, 

Psychiatric 
Hospital "PROF. 
DR. ALEXANDRU 
OBREGIA" and 
SUICIDOLOGY 
Association, to 

ensure the continuity 
of the project 

“Lifeline for Suicide 
Prevention116123"

1. Gender Gap, 
2. Violence on 

Women, 
3. LGBT 

Discrimination, 
4. Ethnic 

Discrimination, 
5. Migration. 

6. Other

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=35627

29/02/2016 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 39 
of the General 

Council of Bucharest 
Municipality for 

approving the the 
amount and the 
methodology of 

reimbursement the 
expenses for forensic/ 

legal medical 
certificates for the 

victims of domestic 
violence in Bucharest

1. Gender Gap, 
2. Violence on 

Women,

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=35628

31.10.2017 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision of the 
General Council 

of Bucharest 
Municipality for 

approving the Local 
Strategy regarding 

social inclusion 
and reducing the 

poverty in Bucharest 
Municipality for the 
period of 2015-2020 
and of the Strategic 

Plan of Action for the 
period of  2015-2020

1. Gender Gap, 
2. Violence on 

Women, 
3. LGBT 

Discrimination, 
4. Ethnic 

Discrimination, 
5. Migration. 

6. Other

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=37140
And the Annex

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/AtachInt/

AnexaH496_17.pdf
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22.11.2017 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 600/2017 
for approving the 

participation of the 
General Directorate 
for Social Welfare, 
as a partner, to the 

project „A Safer Life 
for Older Women: 

Training Professionals 
and Implementing 

Cooperation 
Mechanisms for 

Combating Violence 
and Abuse Against 

Older Women”

2. Violence on 
Women

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=37225
And the Annex 

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/AtachInt/

AnexeH600_17.pdf

19.12.2017 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 441/2018 
for approving the 

participation of the 
General Directorate 
for Social Welfare, 

as a partner, to 
the project „R&C 
- Recognize and 
Change” - Youth 
against violence 

based on Gender and 
Migration

1. Gender Gap, 
2. Violence on 

Women, 
3. LGBT 

Discrimination, 
4. Ethnic 

Discrimination, 
5. Migration. 

6. Other

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=37320

26.07.2018 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 441/2018 
for approving the 

for approving 
the partnership 

agreement between 
the General 

Directorate of 
Social Welfare 
Bucharest and 

ANAIS Association, 
to implement 

in common the 
project „Stop the 

domestic violence! 
Complex services 

for the victims of the 
domestic violence

2. Violence on 
Women

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=38412

26.07.2018 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 442/2018 
for approving the 

for approving 
the partnership 

agreement between 
the General 

Directorate of Social 
Welfare Bucharest 

and ADRA ROMANIA 
- The Adventist 
Development 

and Relief Agency 
International, 

to implement in 
common the project 
for supporting „The 
Emergency Center 

for the victims of the 
domestic violence - 

ADRA House”

2. Violence on 
Women

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=38413

26.02.2019 The General 
Council of 
Bucharest 

Municipality

Decision no. 70/2019 
for approving 

the pilot project 
“Together!” regarding 

granting a financial 
aid to pay the rent 
for the victims of 

domestic violence

2. Violence on 
Women, 
4. Ethnic 

Discrimination, 
6. Other

http://acteinterne.pmb.ro/
legis/acteinterne/acte_int/

afisint.php?f=39366
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ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

Acr. /Abb. Description

ANES Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse (The National 
Agency for Equal Opportunities).

ANITP Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (The 
National Agency Against Human Trafficking).

CNCD Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
(National Council for Combating Discrimination)

DGASMB/ GDSABM Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 
București (The General Directorate of Social Welfare of 
Bucharest Municipality)

DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(The General Directorate of Social Welfare and Child 
Protection)

IGI Inspectoratul General pentru Imigrări (The General 
Inspectorate for Immigrations)

IGPR Inspectoratul General al Poliției Române (The General 
Inspectorate of the Romanian Police)

INSSE Institutul Național de Statistică (National Institute of 
Statistics)

MMSSF Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice (Ministry of Labour, Family, Social Protection and 
of Elderly People) - the current name is Ministry of Labour 
and Social Justice

DAS Baia Mare Direcția de Asistență Socială a Municipiului Baia Mare 
(Directorate of Social Welfare of Baia Mare Municipality)


