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GLOSAR  LEGISLATIV 
 

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului - Adoptată şi proclamată de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 217(III) din 

10 decembrie 1948; 

2. Pactul internaţional privind drepturile civile ţi politice - Adoptat şi deschis 

spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 16 Decembrie 1966 

prin Rezoluţia 2200 A (XXI). Intrat în vigoare la 3 ianuarire 1976, cf. 

dispoziţiilor art.27. România a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin 

Decretul nr.212, publicat în “Buletinul oficial al României”, partea I, nr.146 

din 20 noiembrie 1974.  

3. Pactul internaţional privind drepturile sociale, economice şi culturale - 

Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 

16 decembrie 1966 prin Rezoluţia 2200A (XXI); România a ratificat Pactul la 

31 octombrie 1974 prin Decretul nr.212, publicat în “Buletinul Oficial al 

României”, Partea I, nr.146 din 20 noiembrie 1974. 

4. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială - Romania a aderat la Convenţie la 14 iulie 1970 prin 

Decretul nr.345, publicat în ”Buletinul Oficial al României”, partea I, nr.92 

din 28 iulie 1970. Iniţial România a aderat la Convenţie cu o rezervă formulată 

faţă de art.22. Prin Legea nr.144/1998, România şi-a retras rezerva formulatală 

la art.22. În contextul armonizării legislative este de menţionat Legea 

612/2002, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 851/2002, pentru 

formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de către România a 

Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 

14 din Convenţie. 

5. Convenţia cu privire la drepturile copilului - Adoptată de Adunarea 

Generală a ONU la 29 noiembrie 1989; România a ratificat Convenţia prin 

Legea nr. 109 din 18 septembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 199 din 28 septembrie 1990 
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6. Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul 

învăţământului - Adoptată de Conferinţa Generală a UNESCO, la Paris, 14 

decembrie 1960, intrată în vigoare la 22 mai 1962, conform dispoziţiilor 

art.14; România a ratificat Convenţia la 20 aprilie 1964 prin Decretul nr. 149, 

partea I, din 20 aprilie 1964, publicat în Buletinul Oficial, nr. 5 din 20 aprilie 

1964. 

7. Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale - România a ratificat Convenţia prin Legea nr.30 din 18 mai 

1994, publicată în ”Monitorul Oficial”, nr.135 din 31 mai 1994; 

8.  Protocolul nr.12 al Convenţiei Europene a drepturilor omului - România 

a semnat Protocolul nr.12 la CEDO, în data de 04.11.2000. De asemenea, a 

ratificat Protocolul nr.12 prin  Legea nr.103 din 25 aprilie 2006 pentru 

ratificarea Protocolului nr.12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000, lege 

publicată în Monitorul Oficial nr. 375 din 2 mai 2006. 

9. Convenţia–Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale - Adoptată de 

către Comitetul Ad – Hoc pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, la 1 

februarie 1995; Semnată de România la 1 februarie 1995. România a ratificat 

Convenţia - Cadru prin Legea nr.33 din 29 aprilie 1995, publicată în 

”Monitorul Oficial”, partea I, nr.82 din 4 mai 1995. 

10. Directiva 2000/43/CE a Consiliului Uniunii Europene privind 

implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent 

de originea rasială sau etnică -  Adoptată de către Consiliul Uniunii 

Europene la data de 29 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial OC221JAI 

67.   

11.  Recomandarea Generală XXVII privind Discriminarea faţă de romi - 

Adoptată de Comitetul privind Eliminarea Discriminării Rasiale la a 57-a 

sesiune, în anul 2000; 

12.  Recomandarea nr. 4/2000 cu privire la educaţia copiilor romi din Europa 

- Adoptată de  Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei  în data de 3 

februarie 2000, la cea de-a 696-a întîlnire a ministrilor adjuncţi.   

13.  Recomandarea de Politică generală nr. 3, privind combaterea rasismului 

şi a intoleranţei faţă de romi  - Adoptată de Comisia Europeană împotriva 
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Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) din cadrul Consiliului Europei, la 

Strasbourg, în 6 martie 1998. 

14.  Planul de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei Romilor şi Sinti în 

spaţiul OSCE -  Adoptat de Consiliul Permanent al OSCE prin Decizia nr. 

566 din 27 noiembrie 2003 şi de Consiliul Ministerial al OSCE întrunit la 

Maastricht, la al 11-lea Consiliu Ministerial, 1-2 decembrie 2003.  

15.  Recomandarea de Politică Generală nr. 10 privind combaterea 

rasismului şi a discriminării rasiale în şi prin educaţia şcolară - Adoptată 

de Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) din cadrul 

Consiliului Europei, la Strasbourg, în 15 decembrie 2006 şi publicată în 21 

martie 2007. 

16. Ordonanţa de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată. 

 

 

 
 


