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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.:Petiția nr. 0681/2011, adresată de Alin Ovidiu Preda, de cetățenie română, privind 
discriminarea persoanelor cu dizabilități și a romilor în România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță discriminarea cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din casele de 
copii și persoanele de etnie romă în ceea ce privește accesul la locurile de muncă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei

În dreptul UE, Directiva 2000/78/CE1 privind egalitatea de tratament asigură protecție 
împotriva discriminării pe criterii de handicap în domeniul ocupării forței de muncă.
Directiva 2000/43/CE2 privind egalitatea rasială asigura protecție împotriva discriminării pe 
criteriul originii rasiale sau etnice într-un număr de domenii, inclusiv cel al ocupării forței de 
muncă, interzicând, prin urmare, discriminarea populației rome. Protecția în domeniul 
ocupării forței de muncă în temeiul acestor două directive implică toate aspectele legate de 
locul de muncă, inclusiv accesul la locurile de muncă.

                                               
1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 

de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).
2 Directiva 2000/78/CE Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament 

între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180,19.7.2000, p.22).
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În plus, articolul 5 din Directiva 2000/78/CE prevede amenajări corespunzătoare pentru 
persoanele cu handicap. Acest lucru înseamnă că angajatorii iau măsuri corespunzătoare, în 
funcție de nevoi, într-o situație specială, pentru a permite unei persoane cu handicap să aibă 
acces la un loc de muncă, cu condiția ca aceste măsuri să nu presupună o sarcină 
disproporționată pentru angajatori. În plus, Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, obligă, de asemenea, prin articolul 27 alineatul (1) 
litera (i) statele semnatare să asigure amenajări corespunzătoare la locul de muncă.

România a transpus ambele directive în legislația sa națională. 
Evaluarea conformității transpunerii naționale a acestor două directive se află încă în 
desfășurare.
 Cu toate acestea, punerea în aplicare a legislației naționale în cazuri individuale de 
discriminare ține de competența instanțelor naționale care pun în aplicare dreptul național. În 
plus, statele membre au fost obligate, în temeiul Directivei 2000/43/CE, să creeze un 
organism național care include, printre competențele sale, acordarea de asistență victimelor 
discriminării. În România, organismul competent este Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD). Respectivul organism are competență să se ocupe și de cazurile de 
discriminare pe motiv de handicap, în temeiul dreptului național.

În plus, Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap1 include în anexa2 la 
comunicarea sa o serie de acțiuni concrete (de exemplu, studii, evaluări inter pares) pentru 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a crește ocuparea forței de muncă în rândul 
persoanelor cu handicap, în conformitate cu obiectivul Europa 2020 de ocupare a forței de 
muncă în proporție de 75%. Întrucât competența principală în domeniul ocupării forței de 
muncă revine în principal statelor membre, aceste acțiuni vizează sprijinirea și completarea 
acțiunilor naționale. 

Concluzii

Petiția nu oferă niciun detaliu cu privire la pretinsa discriminare cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilități și persoanele de etnie romă în ceea ce privește accesul la locurile de 
muncă în România. Pe baza informațiilor furnizate, Comisia poate numai să determine cadrul 
juridic și căile de acțiune în justiție oferite de acesta, pe lângă inițiativele sale politice în curs, 
dar nu are nicio bază pentru a adopta alte măsuri specifice. 

                                               
1 „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, COM(2010) 636 final. 
2 SEC(2010)1324 final.


