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1 Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bosnia �i Her�egovina, Bulgaria, 
Croa�ia, Cipru, Danemarca, Estonia, Elve�ia, Finlanda, Fran�a, Federa�ia Rus�, Fosta Republic� 
Iugoslav� a Macedoniei, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Letonia, Lichtenstein, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, 
România, Republica Ceh�, Republica Slovacia, San Marino, Serbia �i Muntenegru, Slovenia, 
Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria. 

 
CONSILIUL EUROPEI 
 
 
 Consiliul Europei este o organiza�ie politic� care a fost fondat� la 5 
mai 1949 de zece state europene pentru a realiza o uniune cât  mai 
strâns� între membrii s�i. El num�r� ast�zi 45 de state membre1. 
 
 Principalele obiective ale Organiza�iei sunt promovarea democra�iei, 
drepturilor omului �i statului de drept, precum �i c�utarea de solu�ii comune 
la problemele sociale, politice, culturale �i juridice ale statelor sale membre. 
Dup� 1989 ea a înglobat cea mai mare parte a Europei centrale �i 
orientale �i le-a sus�inut în eforturile lor de aplicare �i consolidare a 
reformelor lor politice, legislative �i administrative. 
 
 Sediul permanent al Consiliului Europei este la Strasbourg (Fran�a). 
Statutul organiza�iei prevede doua organisme constitutive: Comitetul 
Mini�trilor �i Adunarea Parlamentar�. Congresul Autorit��ilor Locale �i 
Regionale al Europei reprezint� colectivit��ile teritoriale din statele 
membre. 
 
 Curtea European� a Drepturilor Omului reprezint� instan�a judiciar� 
competent� care judec� plângerile f�cute de particulari, asocia�ii sau alte 
state împotriva unui stat ca urmare a înc�lc�rii Conven�iei Europene a 
Drepturilor Omului. 
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Comisia European� împotriva Rasismului �i Intoleran�ei: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comisia European� împotriva Rasismului �i Intoleran�ei 
 
  

Comisia European� împotriva Rasismului �i Intoleran�ei (ECRI) este 
o instan�� de monitorizare creat� prin decizia Primului Summit al �efilor de 
stat �i de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei. Decizia de 
creare a ECRI este con�inut� în Declara�ia de la Viena adoptat� de primul 
Summit la 9 octombrie 1993. Conferin�a european� împotriva rasismului, 
desf��urat� la Strasbourg în octombrie 2000, a solicitat consolidarea 
ac�iunii ECRI. La 13 iunie 2002, Comitetul Mini�trilor al Consiliului Europei 
a adoptat un nou statut pentru ECRI, consolidând astfel rolul s�u în calitate 
de instan�� independent� de monitorizare în domeniul drepturilor omului, 
specializat� în probleme relative la rasism �i discriminare rasial�. 
 

Membrii ECRI ac�ioneaz� individual �i sunt independen�i. Misiunea 
ECRI const� în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului �i 
intoleran�ei la nivelul întregii Europe �i din punctul de vedere al protec�iei 
drepturilor omului. Ac�iunea ECRI acoper� toate m�surile necesare pentru 
a lupta împotriva violen�ei, discrimin�rilor �i prejudec��ilor cu care se 
confrunt� persoanele sau grupurile de persoane, în special pe motiv de 
ras�, culoare, limb�, religie, cet��enie sau origine na�ional� sau etnic�. 

 
Programul de activit��i al ECRI este alc�tuit din trei mari tipuri de 

ac�iuni: abordarea de la �ar� la �ar�, lucr�ri pe teme generale �i rela�iile cu 
societatea civil�. 
 

Pentru informa�ii suplimentare referitoare la ECRI �i activit��ile sale, 
v� rug�m s� contacta�i: 

 
Secretariatul Comisiei europene împotriva rasismului �i intoleran�ei/ 

Secretariat of the European Commission against  Racism and Intolerance 
Consiliul Europei/ Council of Europe 

F-67075 Strasbourg Cedex 
Tel.: +33 (0)3 88 41 29 64 
Fax.: +33 (0)3 88 41 39 87 

http://www.coe.int/ecri 
E-mail: combat.racism@coe.int 
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Comisia European� împotriva Rasismului �i Intoleran�ei: 
 
Având în vedere Conven�ia european� pentru ap�rarea drepturilor omului, în 
special articolul s�u 14; 
 
Având în vedere Protocolul nr.12 la Conven�ia european� pentru ap�rarea 
drepturilor omului; 
 
Având în vedere Pactul interna�ional cu privire la drepturile civile �i politice, în 
special articolele sale 2, 4 (1), 20 (2) �i 26; 
 
Având în vedere Conven�ia relativ� la statutul refugia�ilor �i Protocolul relativ la 
statutul refugia�ilor; 
 
Având în vedere Liniile directoare ale Comitetului Mini�trilor al Consiliului Europei 
privind drepturile omului �i lupta împotriva terorismului; 
 
Reamintind declara�ia adoptat� de ECRI la cea de-a 26-a sa reuniune plenar� 
(Strasbourg, 11-14 decembrie 2001); 
 
Reamintind Recomandarea de politic� general� nr. 7 a ECRI privind legisla�ia 
na�ional� referitoare la combaterea rasismului �i a discrimin�rii rasiale �i 
Recomandarea de politic� general� nr. 5 a ECRI privind combaterea intoleran�ei 
�i discrimin�rii fa�� de musulmani; 
 
Reamintind Conven�ia privind criminalitatea informatic� �i Protocolul s�u 
adi�ional relativ la incriminarea actelor de natur� rasist� �i xenofob� comise prin 
intermediul sistemelor informatice, precum �i Recomandarea de politic� general� 
nr. 6 a ECRI cu privire la combaterea disemin�rii materialelor rasiste, xenofobe �i 
antisemite prin Internet; 
 
Reamintind Conven�ia european� pentru reprimarea terorismului, Protocolul de 
modificare a Conven�iei europene pentru reprimarea terorismului �i alte 
instrumente interna�ionale împotriva terorismului, în special cele adoptate în 
cadrul Na�iunilor Unite; 
 
Condamnând cu fermitate terorismul, care constituie o form� extrem� a 
intoleran�ei; 
 
Subliniind c� terorismul este incompatibil �i amenin�� valorile libert��ii, 
democra�iei, justi�iei, statului de drept �i drepturilor omului, în special dreptul la 
via��; 
  
Considerând toate acestea, statul este, în consecin��, obligat s� lupte împotriva  
terorismului; 
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Subliniind c� r�spunsul la amenin�area terorismului nu trebuie el însu�i s� aduc� 
atingere valorilor libert��ii, democra�iei, justi�iei, statului de drept, drepturilor 
omului �i dreptului umanitar pe care el vizeaz� clar s� le apere, �i cu atât mai 
mult nu trebuie sub nici o form� s� prejudicieze protec�ia �i promovarea acestor 
valori; 
 
Subliniind în special faptul c� lupta împotriva terorismului nu trebuie s� devin� un 
pretext care s� permit� rasismului, discrimin�rii rasiale �i intoleran�ei s� se 
dezvolte; 
 
Subliniind, în acest context, faptul c� responsabilitatea statului nu este doar 
aceea de a se ab�ine de la ac�iuni care favorizeaz� în mod direct sau indirect 
rasismul, discriminarea rasial� �i intoleran�a, dar, în aceea�i m�sur�, acela de a 
garanta o reac�ie ferm� a institu�iilor publice, atât prin m�suri preventive cât �i 
represive, în cazul în care ac�iunile persoanelor fizice �i organiza�iilor se afl� la 
originea rasismului, discrimin�rii rasiale �i a intoleran�ei; 
 
Men�ionând c� lupta împotriva terorismului întreprins� de statele membre ale 
Consiliului Europei dup� evenimentele din 11 septembrie 2001, a dus în unele 
cazuri la adoptarea unei legisla�ii sau a unor reglement�ri direct sau indirect 
discriminatorii, în special pe motive de cet��enie, origine na�ional� sau etnic� �i 
de religie �i, mai frecvent, la practici discriminatorii din partea autorit��ilor publice; 
 
Men�ionând c� actele teroriste �i, în unele cazuri, lupta împotriva terorismului au 
fost, de asemenea, la originea unei cre�teri a gradului de prejudec��i rasiste �i a 
discrimin�ri rasiale fa�� de persoane fizice �i organiza�ii; 
 
Subliniind, în acest context, responsabilitatea deosebit� a partidelor politice, 
liderilor de opinie �i mijloacelor de comunicare în mas� de a nu recurge la 
activit��i sau exprim�ri rasiste sau la discrimin�ri rasiale; 
 
Men�ionând c�, urmare a luptei împotriva terorismului întreprins� dup� 
evenimentele din 11 septembrie 2001, anumite grupuri de persoane, în special 
arabii, evreii, musulmanii, anumi�i solicitan�i de azil, refugia�ii �i imigran�ii, 
anumite minorit��i vizibile, precum �i persoanele percepute ca apar�inând acestor 
grupuri, au devenit, în special, vulnerabile la rasism �i/sau discriminare rasial� în 
numeroase domenii ale vie�ii publice, inclusiv educa�ie, angajare, locuin�e, acces 
la bunuri �i servicii, acces la locuri deschise publicului �i la libertatea de mi�care; 
 

Men�ionând dificult��ile crescânde cu care se confrunt� solicitan�ii de azil pentru 
a avea acces la procedurile de azil ale statelor membre ale Consiliului Europei �i 
eroziunea progresiv� a protec�iei refugia�ilor din cauza m�surilor juridice 
restrictive �i a practicilor referitoare la lupta împotriva terorismului; 
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Subliniind responsabilitatea statelor membre ale Consiliului Europei de a proceda 
astfel încât lupta împotriva terorismului s� nu aib� un impact negativ asupra nici 
unui grup minoritar; 
 

Reamintind nevoia acut� pentru state de a favoriza integrarea diverselor lor 
popula�ii printr-un proces reciproc care poate ajuta la prevenirea unei reac�ii 
rasiste sau rasist discriminatorii a societ��ii la climatul creat de lupta împotriva 
terorismului; 
 
Convins� c� dialogul, inclusiv privind cultura �i religia între diversele grupuri ale 
societ��ii, precum �i educa�ia pentru diversitate contribuie la combaterea 
rasismului în timpul luptei împotriva terorismului; 
 
Convins� c� un respect total fa�� de drepturile omului, inclusiv fa�� de dreptul de 
a nu fi victim� a rasismului �i a discrimin�rii rasiale poate preveni situa�iile în care 
terorismul ar putea câ�tiga teren; 
 
recomand� guvernelor statelor membre: 
 

- s� ia toate m�surile necesare, în special prin intermediul cooper�rii 
interna�ionale, pentru a combate, în deplin� conformitate cu dreptul 
interna�ional în materia drepturilor omului, terorismul ca form� extrem� a 
intoleran�ei �i pentru a sus�ine victimele terorismului �i a-�i ar�ta 
solidaritatea fa�� de statele care sunt �inta terorismului; 

 
- s� examineze legisla�ia �i reglement�rile adoptate în cadrul luptei 
împotriva terorismului pentru a se asigura c� ele nu stabilesc discrimin�ri 
directe sau indirecte împotriva persoanelor sau grupurilor de persoane, în 
special pe motive de „ras�”, culoare, limb�, religie, cet��enie sau origine 
na�ional� sau etnic�, �i s� abroge orice legisla�ie discriminatorie de acest 
tip; 

 
- s� se ab�in� de la adoptarea în cadrul luptei împotriva terorismului a unor 
noi legisla�ii �i reglementari care stabilesc o discriminare direct� sau 
indirect� împotriva persoanelor sau grupurilor de persoane, în special pe 
motive de „ras�”, culoare, limb�, religie, cet��enie sau origine na�ional� 
sau etnic�; 

 
- s� vegheze ca legisla�ia �i reglement�rile, inclusiv cele adoptate în 
cadrul luptei împotriva terorismului, s� fie aplicate la nivel na�ional �i local 
astfel încât s� nu discrimineze persoanele sau grupurile de persoane, în 
special pe motive, reale sau presupuse, de „ras�”, culoare, limb�, religie, 
cet��enie, origine na�ional� sau etnic�; 

 
- s� acorde în acest sens o aten�ie deosebit� mijloacelor de garantare  
nediscriminatorie a libert��ilor de asociere, exprimare, religie �i mi�care �i 
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s� procedeze astfel încât s� nu rezulte nici un fel de discriminare din 
legisla�ie sau reglement�ri sau din aplicarea lor, în administrarea în 
special a urm�toarelor domenii: 

 
-  controalele întreprinse de for�ele de ordine pe teritoriul statelor �i   

personalul de control la frontiere 
-   arestul administrativ sau preventiv 
-   condi�iile de deten�ie 
-   procesul echitabil �i procedura penal� 
-   protec�ia datelor personale 
-   protec�ia vie�ii private �i de familie 
- expulzarea, extr�darea, deportarea la frontiere �i principiul de 

nerespingere 
-   eliberarea vizelor 
-   permisul de �edere �i de angajare �i regrupare a familiei 
-   ob�inerea �i retragerea cet��eniei; 

 
- s� se asigure c� legisla�ia na�ional� include, în mod expres, dreptul de a 
nu fi supus discrimin�rii rasiale printre drepturile de la care nu poate fi 
f�cut� nici-o derogare, chiar �i în situa�ii de urgen��; 

 
- s� procedeze astfel încât dreptul de solicitare a azilului �i principiul de 
nerespingere s� fie pe deplin respectate în toate cazurile �i f�r� 
discriminare, mai ales pe motivul ��rii de origine; 

 
- s� acorde în aceast� privin�� o aten�ie deosebit� necesit��ii asigur�rii 
accesului la procedura de solicitate a azilului �i garant�rii unui mecanism 
echitabil care s� protejeze drepturile procedurale fundamentale pentru 
examinarea solicit�rilor; 

 
- s� procedeze astfel încât o legisla�ie na�ional� adecvat� s� fie în vigoare 
�i s� fie aplicat� eficient în vederea combaterii rasismului �i a discrimin�rii 
rasiale, în special în domeniile educa�iei, angaj�rii, locuin�ei, accesului la 
bunuri �i servicii, accesului la locurile deschise publicului �i libert��ii de 
mi�care; 

 
- s� se asigure c� o legisla�ie na�ional� adecvat� este în vigoare �i este 
eficient aplicat� pentru a combate infrac�iunile care au motiva�ii rasiste, 
exprim�rile rasiste �i organiza�iile rasiste; 

 
- s� se inspire din Recomandarea de politic� general� nr. 7 a ECRI privind 
legisla�ia na�ional� referitoare la combaterea rasismului �i a discrimin�rii 
rasiale pentru a face ca legisla�ia în domeniile respective s� fie adecvat�; 
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- s� se asigure c� legisla�ia na�ional� pertinent� se aplic� în aceea�i 
m�sur� �i infrac�iunilor rasiste comise prin intermediul Internetului �i s� 
urm�reasc� autorii infrac�iunilor de acest tip; 

 
- s� garanteze existen�a �i func�ionarea unui organism independent 
specializat în lupta împotriva rasismului �i discrimin�rii rasiale, competent, 
printre altele, s� ajute victimele s� înainteze plângerile privind rasismul �i 
discriminarea rasial� care ar putea rezulta din lupta împotriva terorismului; 

 
- s� încurajeze, printre profesioni�tii din mass-media, dezbaterea privind 
imaginea pe care ei o transmit despre grupurile minoritare în prezentarea 
luptei împotriva terorismului �i în ceea ce prive�te responsabilitatea 
deosebit� a profesioni�tilor din acest domeniu pentru a evita, în acest 
context, perpetuarea prejudec��ilor �i difuzarea informa�iilor tenden�ioase; 

 
- s� sus�in� rolul pozitiv pe care îl pot juca mijloacele de comunicare în 
mas� în scopul promov�rii respectului reciproc �i combaterii stereotipurilor 
�i prejudec��ilor rasiste; 

 
- s� încurajeze integrarea diverselor lor popula�ii ca pe un proces reciproc 
�i s� garanteze drepturi egale �i egalitate de �anse tuturor persoanelor; 

 
- s� introduc� în programele �colare, la toate nivelurile, educa�ia pentru 
diversitate �i necesitatea combaterii intoleran�ei, stereotipurilor �i 
prejudec��ilor rasiste, precum �i sensibilizarea func�ionarilor �i a publicului 
larg fa�� de aceste subiecte; 

 
- s� favorizeze dialogul �i s� promoveze activit��i comune, inclusiv în ceea 
ce prive�te cultura �i religia, între diversele grupuri ale societ��ii la nivel 
na�ional �i local, în vederea combaterii stereotipurilor �i prejudec��ilor 
rasiste. 

 

 
 
 
 

 


