22 martie 2007

Către: Biroul Permanent al Senatului României
Domnului Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Senatului

Stimate domnule Preşedinte,
Pe siteul Senatului a fost recent anunţată candidatura domnului Dragoş Tiberiu Niţă,
pentru funcţia de membru al Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD), din partea grupului parlamentar PSD.
În conformitate cu art. 19^9, alin. (2) din Legea nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cotestăm candidatura domnului Niţă,
remarcând faptul că acesta nu îndeplineşte toate criteriile prevăzute la articolul
19^8 din aceeaşi lege.
Din CVul domnului Dragoş Tiberiu Niţă reiese faptul că acesta nu îndeplineşte criteriul
activităţii recunoscute în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii discriminării
(criterul prevăzut în punctul d) al alin. (3) al art. 19^8).
Considerăm că o solidă cunoaştere a problematicii drepturilor omului şi a celei privind antidiscriminarea este absolut necesară. CVul domnului Niţă atestă în principal activitatea sa
în cadrul mişcării de tineret a PSD şi nici un fel de experienţă sau activitate în domeniul
drepturilor omului şi al anti-discriminării. Acestă experienţă este absolut necesară în
condiţiile în care, în calitatea sa de membru al Colegiului Director al CNCD, domnul Niţă va
trebui să facă investigaţii, să medieze şi să se pronunţe în cazurile de discriminare
sesizate. Mai mult decât atât, acesta va redacta hotărâri privind existenţa/inexistenţa
discriminării şi va aplica sancţiuni.
În plus, felul în care se desfăşoară nominalizările, inclusiv calitatea calificării candidatului
în domeniul combaterii discriminării şi a apărării drepturilor omului (aşa cum reiese din
CVul acestuia) susţin ipoteza politizării acestui proces.
În continuare, vă solicităm asigurarea independenţei instituţionale a Consiliului prin
implicarea activă a grupurilor care reprezintă potenţiale victime ale discriminării şi
numirea unor persoane cu competenţe şi standarde profesionale dovedite în combaterea
discriminării. În acest sens, vă reamintim că Principiul 7, teza 1, din Recomandarea de
politică generală nr. 2 a ECRI stipulează că « organismele [specializate în combaterea
discriminării n.n.] trebuie să funcţioneze în aşa fel încât să maximizeze calitatea
cercetărilor şi recomandărilor efectuate pentru a avea credibilitate în faţa autorităţilor şi a
beneficiarilor direcţi sau potenţiali ». Credibilitatea unui organism specializat în
combaterea discriminării, din perspectiva legislaţiei europene, este asociată direct nu doar
cu independenţa de care trebuie să se bucure acesta, ci şi cu calitatea activităţii
acestuia şi profesionalismul membrilor săi.

De asemenea vă solicităm ca audierea candidaţilor să se facă inclusiv de către
membrii Comisiilor de Drepturile Omului şi Comisiilor de Egalitate de Şanse
pentru Femei şi Bărbaţi din cele două camere ale Parlamentului, la care să
participe şi reprezentaţi ai ONGurilor cu activitate în domeniu. Cererea este
susţinută de Legea nr. 324 din 14 iulie 2006 care prevede în articolul 19^9 ca: „(2)
Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului publică pe paginile lor de
internet candidaturile depuse şi înaintează propunerile comisiilor permanente de
specialitate, în vederea audierii candidaţilor în şedinţă comună. În termen de 15 zile de la
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publicarea candidaturilor se pot depune la comisiile permanente de specialitate obiecţiuni
în scris, argumentate, cu privire la candidaturile depuse.
(3) În urma audierii candidaţilor, comisiile permanente de specialitate întocmesc un
aviz comun pe care îl prezintă în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.”
Verificarea îndeplinirii criteriului activităţii recunoscute în domeniul drepturilor omului şi
combaterii discriminării nu poate fi făcută fără consultarea celor care lucrează direct în
acest domeniu şi sunt familiarizaţi cu realităţile vieţii de zi cu zi ale grupurilor vulnerabile
la discriminare şi marginalizare, respectiv reprezentanţii ONGurilor cu activitate în
domeniu.
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