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Raport privind vizita efectuată în România – 19-20 noiembrie 2018 

Șase membri au participat la vizita de țară în România. Delegația s-a întâlnit cu mai mulți 

reprezentanți ai societății civile, în special ai organizațiilor societății civile (OSC), ai partenerilor 

sociali, ai mass-mediei, ai organizațiilor independente pentru drepturile omului și ai profesiei 

juridice, pe de o parte, și ai autorităților române, pe de altă parte. [Scopul acestui raport este 

de a reflecta și reproduce fidel punctele de vedere ale societății civile.] 

1. Libertatea de asociere și de întrunire – OSC

OSC au raportat restrângerea spațiului civic și propagarea unei imagini negative a acelor OSC 

care desfășoară activități de supraveghere sau critică guvernul, ele fiind prezentate drept 

opozanți politici. La ora actuală, OSC au obligația de a prezenta un raport în fiecare an; în caz 

contrar, ele riscă să fie desființate. Aceleași obligații de raportare se aplică atât OSC foarte 

mari, care prestează servicii publice (de exemplu, cele care construiesc spitale), cât și micilor 

OSC, care dispun de bugete mult mai mici și se bazează pe activități de voluntariat. Este posibil 

ca majoritatea OSC să nu poată respecta, de facto, aceste obligații de raportare și, prin urmare, 

depind de bunăvoința guvernului, care poate hotărî să le desființeze în orice moment, pe 

motivul nerespectării obligațiilor.  

Potrivit OSC, guvernul a dat curs solicitărilor cetățenilor numai în urma unor presiuni 

importante și, la rândul său, exercită o mare presiune asupra OSC. Această presiune a luat 

forma stigmatizării OSC și creării de obstacole în calea accesului lor la finanțare. Practicile de 

acest tip au afectat chiar și OSC care oferă servicii sociale pentru a compensa absența 

serviciilor publice. Unele organizații au raportat că au făcut obiectul unor amenințări. 

Legislația a fost folosită pentru a împovăra OSC cu cerințe administrative disproporționate. De 

exemplu, legislația privind spălarea banilor a fost utilizată pentru a impune obligații de 

raportare excesive cu privire la finanțare.  

Potrivit reprezentanților OSC, evoluțiile negative din alte state membre ale UE nu au fost de 

natură să contribuie la îmbunătățirea situației din România. În opinia acestor reprezentanți, 

cât timp UE nu oferă un răspuns adecvat, autoritățile testează limitele, inclusiv prin utilizarea 

unor metode precum manipularea și propaganda. Participanții au menționat, de asemenea, 

slăbiciunea opoziției, ca parte a unei structurale lipse de maturitate a culturii democratice.  
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Organizațiile societății civile s-au plâns de modul în care guvernul preconizează să transpună 

cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, deoarece se intenționează 

includerea OSC ca „beneficiari efectivi”, ceea ce ar înăspri cerințele de raportare care li se 

aplică. OSC consideră că UE ar trebui să examineze acest aspect. OSC au considerat, 

de asemenea, că ar fi util ca CESE să instituie o platformă și/sau un forum, în cadrul cărora 

OSC să se întâlnească anual și să furnizeze informații la nivel european. 

 

OSC au menționat, de asemenea, lipsa unor consultări adecvate. În pofida existenței 

așa-numitei „sunshine law” (Legea nr. 52/2003 privind transparența procesului decizional 

în administrația publică), cele mai multe consultări publice s-au desfășurat pe un site 

internet care nu era ușor de găsit. În plus, guvernul și autoritățile publice nu au răspuns la 

sugestiile făcute și s-au arătat extrem de reticente cu privire la eventualitatea unor întâlniri 

față în față. Atunci când au fost organizate reuniuni, nu a fost pusă la dispoziție 

documentația aferentă sau a fost pusă la dispoziție doar cu foarte puțin timp înainte. 

Consultările au avut loc, de regulă, în spații necorespunzătoare pentru desfășurarea unui 

exercițiu de consultare adecvat, ceea ce a împiedicat interacțiunea cu publicul, care nu a 

putut să contribuie efectiv. De asemenea, s-au exprimat multe rezerve în ceea ce privește 

recurgerea de către guvern la proceduri de urgență, care nu au lăsat timp deloc sau au 

lăsat prea puțin timp pentru consultări cu societatea civilă; potrivit altor interlocutori, 

acest aspect este însă mai puțin problematic. A existat totuși un consens asupra faptului 

că consultarea ar putea fi îmbunătățită, în special pentru o mai mare încredere. 

 

În noiembrie 2015, într-un club de noapte a izbucnit un incendiu care s-a soldat cu pierderea 

multor vieți și care i-a făcut pe oameni să înțeleagă că corupția – materializată în acest caz prin 

eliberarea unei autorizații de funcționare în absența autorizației privind securitatea la incendiu 

– literalmente omoară oameni. Evenimentul a declanșat demonstrații masive la nivel local, 

mobilizând zeci de mii de cetățeni, ceea ce a dus la căderea guvernului. 

 

2. Libertatea de asociere și de întrunire – partenerii sociali 

 

Partenerii sociali au invocat probleme legate de faptul că legislația privind piața muncii a fost 

adoptată în cadrul unor proceduri de urgență, ceea ce nu a lăsat timp pentru o consultare 

adecvată. Toate cele cinci legi care reglementează piața forței de muncă au fost modificate în 

decurs de o lună. Sfera de acoperire a contractelor colective de muncă este foarte redusă. De 

asemenea, au existat îngrijorări legate de faptul că sistemul judiciar a fost lent în ceea ce 

privește soluționarea cauzelor. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
http://arf.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/Law-52-2003r1_en.pdf
http://arf.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/Law-52-2003r1_en.pdf
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Sindicatele au menționat încălcarea următoarelor Convenții ale Organizației Internaționale a 

Muncii (OIM): C087 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical și C098 

privind dreptul de organizare și negociere colectivă. Într-adevăr, sindicatele au avut nevoie 

de permisiunea scrisă a angajatorului pentru a se constitui, au fost obligate să 

îndeplinească cerințe depășite privind reprezentativitatea, deși piața forței de muncă s-a 

schimbat; de asemenea, nu li s-a permis să facă grevă în timp ce contractele colective de 

muncă erau în vigoare, chiar dacă acestea nu erau respectate – consecința fiind că 

sindicatele au manifestat reticență la încheierea contractelor colective de muncă.  

 

Comunitatea de afaceri s-a arătat interesată de statul de drept, ca factor important al 

îmbunătățirii climatului de afaceri și al asigurării bunului mers al afacerilor. Statul de drept a 

reprezentat, totodată, un parametru important de atragere a investițiilor. 

Reprezentanții acestei comunități au declarat că speră ca pe viitor să existe o mai mare 

transparență, responsabilitate și consultare cu părțile interesate. Unii dintre ei au fost de 

părere că evaluările Comisiei Europene din Raportul pe 2018 privind progresele realizate de 

România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare au atins chestiuni importante. 

Comunitatea de afaceri a afirmat că trebuie îmbunătățit dialogul cu autoritățile cu privire la 

noua legislație, în faza de consultare, și că are nevoie să i se acorde mai mult timp pentru a se 

adapta la noile cerințe legislative. În acest context, a fost menționată în mod expres 

introducerea în lege a salariilor minime.  

 

La 18 octombrie 2018, Consiliul Economic și Social din România i-a înlocuit, la jumătatea 

mandatului, pe 13 dintre membrii săi, reprezentând organizații ale societății civile. 

Motivul oficial invocat au fost absențele nejustificate, dar toți acești reprezentanți au fost 

revocați indiferent de situația lor individuală în foile de prezență. Cei vizați sunt de părere că 

revocarea lor a fost legată mai degrabă de avizele negative pe care le-au prezentat în mai 

multe rânduri cu privire la propunerile legislative, inclusiv atunci când nu au fost efectuate 

consultări adecvate, și iau în considerare posibilitatea introducerii unor acțiuni în justiție 

pentru a fi repuși în funcție. În plus, nu li s-a acordat posibilitatea de a răspunde criticilor 

formulate. 

 

Unii dintre interlocutori au considerat, de asemenea, că este important să se sublinieze 

evoluțiile pozitive și să nu se pună accentul doar pe corupția din România, din moment ce 

corupția este o problemă în multe alte țări. Ei au afirmat, de asemenea, că o serie de 

întreprinderi străine, din țări cu bună reputație, s-au făcut și ele responsabile de aducerea 

corupției în România.  

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_ro.pdf
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3. Combaterea discriminării 

 

Organizațiilor societății civile nu le-au fost adresate întrebări cu privire la combaterea 

discriminării; cu toate acestea, autoritățile române au informat delegația CESE cu privire 

la Președinția română (primul semestru al anului 2019), printre prioritățile căreia se 

numără și apărarea unei „Europe a valorilor comune”. Guvernul a explicat, de asemenea, 

că intenționează să contracareze discursul antisistem care a câștigat teren în întreaga 

Europă. Guvernul României a declarat că împărtășește obiectivele CESE în ceea ce privește 

promovarea valorilor europene, în special combaterea rasismului, a discriminării și a 

excluziunii. 

 
4. Statul de drept 

 

Reprezentanții OSC întâlniți în timpul vizitei au explicat că nu doar lipsa transparenței 

afectează această țară: ea este doar o componentă a unei probleme structurale, și anume lipsa 

de maturitate a instituțiilor democratice. Ei au menționat că România nu a cunoscut decât 30 

de ani de democrație, ceea ce ar putea explica reapariția unor practici autocratice, sub forma 

lipsei de transparență, a adoptării legislației fără consultări prealabile și a exercitării de 

presiuni asupra sistemului judiciar. 

 
Deși pozițiile exprimate au fost divergente, mulți reprezentanți ai OSC și ai profesiilor juridice 

au considerat că autoritățile s-au angajat pe o traiectorie îngrijorătoare, către ingerințe în 

sistemul judiciar. Printre exemplele menționate se numără și stimulentele oferite 

judecătorilor pentru a se pensiona, cerințele suplimentare în ce privește calificarea 

judecătorilor și creșterea numărului de judecători necesari pentru a soluționa un caz, faptul că 

promovarea nu se mai bazează pe criterii obiective și termenele insuficiente acordate pentru 

a încheia cauze – factori care încetinesc funcționarea sistemului judiciar sau îi subminează 

complet eficiența.  

 
Potrivit reprezentanților partidului de guvernământ, care a contribuit la introducerea 

reformelor, precum și unor reprezentanți ai OSC, aceste modificări au fost propuse pentru a 

remedia deficiențele constatate anterior și, mai ales, pentru a răspunde hotărârilor Curții 

Constituționale. Ei afirmă că propunerile de reformă au fost dezbătute la scară largă și că 

autoritățile nu au încălcat nicio normă în cursul reformei, însă ar fi putut oferi mai multe 

explicații. Reprezentanții partidului de guvernământ au arătat că Curtea Constituțională a 

verificat întotdeauna respectarea obligațiilor internaționale și că, prin urmare, noile legi au 

îndeplinit toate cerințele formulate de Comisia de la Veneția, Grupul de state împotriva 

corupției (GRECO) al Consiliului Europei etc. Ei au susținut că evaluările Comisiei Europene din 

Raportul pe 2018 privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de 

cooperare și verificare au fost motivate politic.   

https://www.romania2019.eu/home/
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/en_rogramme_ropres2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_ro.pdf



