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SESIZARE 

 

Către CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII  

 

În atenția: Domnului  Președinte Asztalos Csaba Ferenc 

De la : Doamna Cristina Iurișniți, Președinta Comisiei de Egalitate de Șanse între femei și bărbați 

a Camerei Deputaților  

 

Stimate domnule Președinte, 

 

În calitate de Președintă a Comisiei de Egalitate de Șanse între femei și bărbați a Camerei 

Deputaților, îmi revine obligația de a vă semnala derapajele discursului politic din ultima vreme 

materializate în declarații publice injurioase, discriminatorii, instigatoare la ură și agresive.   

 

Astfel, vă aduc la cunoștință  faptul că, în data de 16 noiembrie, în cadrul unei emisiuni televizate 

pe postul Antena 3, deputata social-democrată Olguța Vasilescu a afirmat cu privire la șeful 

statului următoarele: «Domnul Klaus, cred deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-

iştii băgaţi acolo la reeducare». Această afirmație a venit în contextul vizitei Președintelui 

României, Klaus Iohannis, la Bistrița. 

 

Insinuările făcute de doamna Olguța Vasilescu fac parte din discursul public asumat de Partidul 

Social Democrat cu privire la etnia Președintelui României, menite să instige la ură, intoleranță și 

discriminare. Astfel de comentarii făcute în spațiul publică contravin următoarelor acte normative: 

 

● Codul Penal, Art. 369: Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare 

împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă. 

 

● Ordonanța de Urgență 31/2002, modificată și completată prin Legea 217/2015 care 

incriminează folosirea simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob : Art. 5, alin. 

(2):  Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, 

prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor 
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de război, astfel cum sunt definite în dreptul internațional, în Statutul Curții Penale 

Internaționale și în Carta Tribunalului Militar Internațional înființat prin Acordul de la 

Londra, la data de 8 august 1945, și recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a 

Curții Penale Internaționale, a Tribunalului Militar Internațional înființat prin Acordul 

de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta 

Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda sau a oricărui altui 

tribunal penal internațional înființat prin instrumente internaționale relevante și a căror 

competență este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepsește cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

● Ordonanța de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare Art. 15: Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, 

dacă fapta nu intră sub incidența legii penale, orice comportament manifestat în public, 

având caracter de propaganda naționalist-șovină, de instigare la ură rasială sau 

naționala, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori 

crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, 

îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și legat de 

apartenența acestora la o anumita rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau 

la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia. 

 

Acestea fiind spuse, vă solicit ca în urma verificării faptelor expuse, să dispuneți: 

1. Constatarea faptelor de natură contravențională, a vinovăției doamnei Olguța Vasilescu și 

sancționarea acesteia.  

2. Obligarea doamnei Olguța Vasilescu să transmită scuze publice atât Președintelui României, cât 

și comunităților etnice care au fost profund lezate de afirmațiile iresponsabile ale doamnei Olguța 

Vasilescu.   

3. Comunicarea  modului de soluționare a prezentei petiții 
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Domnule președinte, am convingerea că instituția pe care o conduceți va lua măsurile ce se impun 

în cazul de față și, mai mult decât atât, va descuraja prin hotărârile luate astfel de manifestări 

publice, sancționând cu fermitate orice formă de discurs public rasist, denigrator și xenofob care 

aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului. 

 

Vă mulțumesc! 

 

Președinta Comisiei de Egalitate de Șanse între femei și bărbați, 

Cristina IURIŞNIŢI          
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