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Principiul egalității de tratament - UE

Criterii limitate:

Sex

Orientare sexuală

Vârstă DOAR DOMENIUL 

Religie RAPORTURILOR DE MUNCĂ

Handicap

Origine etnică sau rasială

 (CJUE, Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești v. Ştefan

Agafiţei, C-310/10)



Principiul egalității de tratament

Discriminarea poate decurge din:

 lege 

 jurisprudență ÎCCJ - BEIAN c. României (CEDO, 2007)

 jurisprudență Curte de Apel - DRIHA c. României 

(CEDO, 2008) 

CCM - REINHARD PRIGGE c. Deutsche Lufthansa AG, 

CJUE, C-447/09 



Principiul egalității de tratament - REMEDII:

CNCD – 1 an

IJ – 3 ani



Principiul egalității de tratament - REMEDII: 

Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării - sancțiuni contravenționale +

înlăturarea consecințelor faptelor 

discriminatorii; 

restabilirea situației anterioare discriminării.

termen de sesizare: 1 an - data săvârșirii 
faptei/ luarea la cunoștință de săvârșirea ei.



Principiul egalității de tratament

 RĂSPUNDERE CONTRAVENȚIONALĂ – O.G. nr. 137/2000:

 Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează,

favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de alte

persoane, grupuri de persoane sau comunități (art. 2 alin. 4).

 Condiționarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii

sau exercitării libere a unei profesii (art. 6):

 Condiționarea ocupării unui post prin anunț sau concurs, lansat de angajator ori de

reprezentantul acestuia (art.8 alin. 2):

 Refuzul unei persoane fizice sau juridice (cu excepția cazurilor prevăzute de lege) de

a angaja în muncă o persoană (art. 8 alin. 1):

 pentru motivul că aceasta aparține unei anumite rase, naționalități, etnii, 

religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza 

convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.



Principiul egalității de tratament - REMEDII: 

Instanța de judecată:

acordarea de despăgubiri și restabilirea situației 

anterioare discriminării sau 

anularea situației create prin discriminare.

termen de sesizare: 3 ani - data săvârșirii faptei/ luarea la 

cunoștință de săvârșirea ei; 

Sarcina probei – ACCEPT c. CNCD (CJUE, 2013, C-81/12)

 Decizia Curții Constituționale nr. 1325/2008 – dispozițiile O.G. Nr. 137/2000

sunt neconstituționale - instanțele judecătorești au competența să anuleze

ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând
că sunt discriminatorii, și să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară

sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

 Art. 5 Codul muncii



Principiul egalității de tratament - UE

principiul egalității de tratament poate fi invocat în

fața jurisdicțiilor naționale și acestea au obligația de

a asigura protecția acestor drepturi, în special

atunci când discriminările își au sursa directă în

dispozițiile legislative naționale” (CJCE, BEUNNE, C-

7/93);

„confruntat cu o dispoziție legală care

discriminează, judecătorul național, fără a trebui ca

în prealabil să ceară sau să aștepte eliminarea ei de

către legiuitor, trebuie să aplice grupului defavorizat
(discriminat) dispozițiile de care beneficiază grupul

favorizat” (CJCE, KUTZ-BAUER nr. C- 187/00).



Sarcina probei

Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi prezumată existența

unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat

sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului

egalității de tratament

 tratamentul este uniform/ nu există tratament diferențiat – ex. angajatorul are și angajați din

categoria care se consideră discriminată

 tratamentul diferențiat este justificat (diferențe în funcție de tipul discriminării –

directă/indirectă - și de caracteristica protejată – criteriul de discriminare

 În fața instanței se poate invoca orice mijloc de probă, respectând regimul

constituțional al drepturilor fundamentale, inclusiv înregistrări audio și video sau date

statistice.

 Angajatul, victimă a hărțuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească

elementele de fapt ale hărțuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în

condițiile legii. Intenția de a prejudicia prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul

de muncă nu trebuie dovedită.



Calitate procesuală activă

 Persoana fizică – victimă a discriminării

Organizațiile neguvernamentale care au ca scop protecția 

drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea 

discriminării - au calitate procesuală activă:

 în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor 
de activitate și aduce atingere unei comunități sau unui 

grup de persoane;

 în cazul în care discriminarea aduce atingere unei 

persoane fizice, la cererea acesteia din urmă.


