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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0304/2009, adresată de Ciprian Filip, de cetăţenie română, 
privind tratamentul discriminatoriu la adresa cetăţenilor români cu 
reşedinţa în Italia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul protestează împotriva discursului antiromânesc al partidelor de extremă dreaptă 
din Italia, sprijinit de o parte din mass-media din Italia. Petiţionarul denunţă un astfel de 
discurs care blamează cetăţenii de cetăţenie română cu reşedinţa în Italia din cauza creşterii 
şomajului şi a criminalităţii. Astfel de discursuri sunt discriminatorii şi încalcă legislaţia 
europeană. Petiţionarul cere Uniunii Europene să ia măsuri imediate în vederea sancţionării 
unor astfel de atitudini.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţionarul protestează împotriva discursului antiromânesc al partidelor de extremă dreaptă 
din Italia, sprijinit de o parte din mass-media din Italia. Petiţionarul denunţă un astfel de 
discurs care blamează cetăţenii de cetăţenie română cu reşedinţa în Italia din cauza creşterii 
recente a şomajului şi a criminalităţii. Petiţionarul solicită Uniunii Europene să ia măsuri 
imediate în vederea sancţionării unor astfel de atitudini.

Comisia a condamnat şi a respins în mod repetat orice manifestare a rasismului, întrucât acest 
fenomen este incompatibil cu principiile care fundamentează Uniunea Europeană. Comisia 
combate acest fenomen cu toate puterile pe care i le conferă tratatul.
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La 28 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat o decizie-cadru privind combaterea anumitor forme 
şi expresii ale rasismului şi ale xenofobiei prin intermediul dreptului penal. Acest instrument 
urmăreşte să asigure că în toate statele membre faptele săvârşite cu intenţie, precum incitarea 
la violenţă sau ură împotriva unui grup de oameni sau a unei persoane care aparţine unui grup 
definit pe baza rasei, culorii, provenienţei, religiei sau convingerilor, originii naţionale sau 
etnice este considerată infracţiune penală.

Dincolo de competenţa Uniunii Europene, statele membre trebuie să garanteze că drepturile 
fundamentale sunt respectate efectiv, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor. 
De asemenea, statele membre trebuie să asigure combaterea rasismului şi a xenofobiei prin 
punerea în aplicare a legislaţiei interne şi a obligaţiilor internaţionale ale acestora.


