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oc 

ACCEPT este prima organizație neguvernamentală din România care apără și promovează drepturile 
persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuale, transgender) la nivel național. 

MISIUNE = apărarea și promovarea drepturilor persoanelor LGBT din România, ca drepturi ale 
omului. 

VIZIUNE = o societate în care orientarea sexuală și identitatea de gen sunt considerate simple 
caracteristici ale ființei umane. 

SCOP = schimbarea atitudinilor sociale negative față de persoanele LGBT din România. 

OBIECTIVE 

 Apărarea, prin toate mijloacele legale posibile, a persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi 
fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în Constituția României și în tratatele internaționale 
ratificate de statul român, au fost încălcate; 

 Educarea societății și a mass mediei în domeniul LGBT; 

 Organizarea și promovarea respectării drepturilor și libertăților persoanelor LGBT și dezvoltarea 
solidarității între membrii comunității LGBT; 

 Colaborarea cu organizații care promovează drepturile minorităților; 

 Dezvoltarea unor servicii care să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor LGBT din România. 

 
Asociaţia ACCEPT este prima organizaţie neguvernamentală de drepturile omului din România care 
apără şi promovează drepturile LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel 
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naţional, considerând că orientarea sexuală şi identitatea de gen sunt simple caracteristici ale 
fiinţei umane. ACCEPT a contribuit la decriminalizarea homosexualităţii în Romania (2001) şi de 
atunci a organizat mai multe evenimente printre care şi primul GayPride din România (2005) şi a 
Lunii Istoriei LGBT.. În plus, ACCEPT se ocupă cu susţinerea unor workshop-uri adresate poliţiştilor, 
medicilor, psihologilor şi profesorilor. În ultimii 20 ani, activităţile Asociaţiei ACCEPT s-au împărțit 
între advocacy, asistenţă juridică, cu precădere în cazurile de  discriminare şi infracţiuni motivate 
de ură, capacitarea şi dezvoltarea comunităţii LGBT, activităţi culturale şi sociale care să 
promoveze incluziunea. 
 
 

Pagini web: www.acceptromania.ro, www.antidriscriminare.ro www.bucharestpride.ro, 
www.transgen.ro 
 
Facebook: https://www.facebook.com/asociatia.accept  
 
Campanii de conștientizare coordonate: Luna Istoriei LGBT și Bucharest PRIDE 
 
 
 

I. Realizari majore în anul 2016  
 

 

Începutul anului a pus Asociația ACCEPT în fața celei de-a patra încercări de redefinire a familiei în 
Constituția României, prin limitarea definiției ei la cuplul heterosexual căsătorit cu copii. Peste 70 de 
organizații ale societății civile au semnat, alături de Asociația ACCEPT, au trimis opinii juridice 
adresate CCR și Parlamentului. Clasa politică a decis să decupleze un potențial referendum privind 
redefinirea familiei de alegerile parlamentare, întrucât politizarea dezbaterii în campania electorală 
ar fi dus la stigmatizarea persoanelor LGBT, la încurajarea unui discurs populist și instigator la ură și 
ar fi transformat persoanele LGBT în țapul ispășitor pentru problemele tuturor românilor. 

În primăvara lui 2016 am relevat pentru prima dată gradul ridicat de discriminare și hărțuire cu care 
se confruntă tinerii LGBT în învățământul preuniversitar din România. Conform studiului Un liceu 
sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc, 7 din 
10 elevi LGBT ce au răspuns chestionarului consideră că tinerii din comunitate nu sunt în siguranță la 
școală, mai ales din punct de vedere emoțional, în timp ce 6 din 10 au fost martorii sau victimele unei 
agresiuni. Situația a fost agravata de colectarea ilegală de semnături în licee, organizata de Coaliția 
pentru familie, astfel elevii fiind presați de anumite cadre didactice să susțină un demers politic. 
ACCEPT a furnizat aceste informații autorităților din educație, alături de recomandări concrete, 
precum formarea cadrelor didactice în domeniul egalității și nediscriminării, și predarea în liceu a 
unor lecții despre diversitate. 

Luna aprilie ne-a adus cea mai importantă victorie juridică a anului pentru drepturile persoanelor 
LGBT, dar și pentru toate victimele infracțiunilor motivate de ură în România. La 10 ani după 
violențele de la PRIDE 2006, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a amendat România pentru 
ineficiența organelor de cercetare penală în investigarea unui atac homofob împotriva a șase tineri 
români și străini, bătuți de extremiști în metroul bucureștean. CEDO a hotărât că România a încălcat 
dreptul petenților de a nu fi supuși la tratamente degradante, cât și dreptul acestora de a nu fi 
discriminați de autorități, indiferent de orientare sexuală și identitate de gen. CEDO consideră că 
autoritățile române nu au cercetat rolul motivației din spatele agresiunii – ura față de persoanele 
LGBT; organele de cercetare penală trebuie să arate mai multă rigoare în investigația incidentului și 

http://www.acceptromania.ro/
http://www.antidriscriminare.ro/
http://www.bucharestpride.ro/
http://www.transgen.ro/
https://www.facebook.com/asociatia.accept
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/11/07/societatea-civila-cere-parlamentului-sa-respecte-si-sa-protejeze-diversitatea-familiei-in-romania/
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/11/07/societatea-civila-cere-parlamentului-sa-respecte-si-sa-protejeze-diversitatea-familiei-in-romania/
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/11/24/activist-gay-amenintat-cu-moartea-dupa-ce-datele-sale-de-contact-au-fost-circulate-de-coalitia-pentru-familie/
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/03/01/tinerii-lgbt-victime-ale-violentei-si-hartuirii-la-liceu/
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/03/01/tinerii-lgbt-victime-ale-violentei-si-hartuirii-la-liceu/
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/04/12/romania-amendata-de-cedo-pentru-complicitate-prin-indolenta-la-infractiuni-motivate-de-ura-impotriva-persoanelor-lgbt/
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mobilului infracțiunii. În caz contrar, statul devine complice atacatorilor, acceptând tacit violența 
împotriva persoanelor LGBT. În urma acestei hotărâri CEDO, România trebuie să propună un plan de 
măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii polițiștilor, a procurorilor, dar și serviciile de consiliere 
psihologică și juridică acordată victimelor infracțiunilor motivate de ură. ACCEPT a propus deja 
Ministerului Afacerilor Externe un plan de măsuri generale. 

Bucharest PRIDE, la cea de-a 11 ediție, s-a desfășurat sub sloganul „Vino la PRIDE în familie!” La 
Marșul Diversității ni s-au alăturat 2500 de persoane, printre care  Violeta Alexandru, Ministru pentru 
Consultare publică și dialog civic, și Andreea Bălan. 

Vara lui 2016 ne-a adus pentru prima dată în fața Curții Constituționale a României unde i-am 
reprezentat pe Adrian Coman și Clai Hamilton, prima familie gay care a solicitat statului să fie tratată 
ca atare. Cei doi așteaptă din 2012 ca România să acorde fără discriminare lui Clai permisiunea să 
locuiască în țară, în baza exercitării dreptului la liberă circulație pentru Adrian, în calitatea sa de 
cetățean european. După 3 amânări și doua audieri la CCR, judecătorii constituționali au decis la 
finele acestui an să consulte Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind interpretarea termenului 
de „soți” din legislația europeană privind libera circulație. Întrebarea adresată Curţii De Justiţie a 
Uniunii Europene este o premieră istorică pentru CCR și sistemul constituțional din România: pentru 
prima dată, judecătorii constituționali consultă magistrații europeni în privința interpretării 
drepturilor fundamentale în România. Decizia CJUE va fi prima pe acest subiect si va fi obligatorie in 
toate statele membre UE. Aceste demersuri au adus o mare vizibilitate in media a nevoii de protecție 
prin lege a familiilor LGBT. 

Anterior, Asociația ACCEPT a fost și prima organizație neguvernamentală de drepturile omului din 
România căreia i s-a admis cererea de a trimite intrebări preliminare la Curtea Europeană de Justiție, 
încurajând astfel dialogul dintre sistemul de justiție românesc și cel european pentru a spori gradul 
de protecție juridică pentru persoanele afectate de discriminare din întreaga Uniune Europeană. 
Cererea a fost făcută în contextul necesității clarificării legislației românești anti-discriminare din 
perspectiva Directivei 78/2000 privind egalitatea de tratament la încadrarea în muncă și relațiile de 
muncă. 

În februarie 2010, George Becali, în calitatea sa de patron al clubului de fotbal Steaua, declara: “Nici 
dacă se desființează Steaua nu iau un homosexual în echipă. Zvonurile sunt zvonuri… Poate că e 
minciună că e homosexual. Dar dacă e adevarăt? Decât un gay, mai bine jucăm cu un junior.” Urmare 
a sesizării făcute de Asociația ACCEPT, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis, pe 
de o parte, că afirmațiile d-lui Becali au fost discriminatorii, afectând demnitatea persoanelor LGBT 
din România, pe de altă parte însă a considerat că această discriminare nu poate fi plasată în 
contextul muncii. Pe cale de consecință, nici Clubul de Fotbal Steaua București nu a fost găsit 
răspunzător pentru discriminare în muncă.   

ACCEPT, considerând că discriminarea sesizată ține de domeniul muncii, a contestat hotărârea CNCD 
și a cerut Curții de Apel București să solicite câteva clarificări de la Curtea Europeană de Justiție 
privind felul în care ar trebui interpretate standardele UE în domeniul discriminării pe criteriul 
orientării sexuale în muncă. Această cerere a fost acceptată de către Curtea de Apel București. 
Răspunsul Curții Europene de Justiție urmează să clarifice felul în care trebuie aplicată Directiva 
78/2000, fiind astfel de interes pentru toate țările Uniunii Europene.  

Raspunsul Curţii Europene de Justiţie a produs 2 importante schimbări în modul de aplicare a legii 
romane antidiscriminare: modificari în ceea ce priveşte minimul si maximul cuantumul amenzilor, cat 
si corectarea termenului de prescripţie al amenzii, ambele în favoarea victimelor discriminării. Decizia 
Curţii Europene de Justiţie indică în mod categoric necesitatea ca CNCD şa sanctioneze pe măsura 
gravitătii faptelor de discriminare, emiterea de recomandări neputand fi considerată drept măsură 
adecvată şi eficientă. ACCEPT este singura organizaţie din ţară care a susţinut un caz in faţa Curţii de 
la Luxembourg, creand practic un precedent la nivelul Uniunii Europena în relaţiile de muncă! 

https://www.facebook.com/asociatia.accept/videos/1271847002843252/
http://coman.acceptromania.ro/?lang=ro
https://www.youtube.com/watch?v=8CMnZ5TknSg
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/11/29/cazul-coman-va-ajunge-la-curtea-de-justitie-a-uniunii-europene/
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/11/29/cazul-coman-va-ajunge-la-curtea-de-justitie-a-uniunii-europene/
http://www.acceptromania.ro/blog/2016/11/29/cazul-coman-va-ajunge-la-curtea-de-justitie-a-uniunii-europene/
http://adevarul.ro/news/sport/gigi-becali-nici-desfiinteaza-steaua-nu-iau-homosexual-echipa-1_50abb6327c42d5a6637f1353/index.html
http://adevarul.ro/news/sport/gigi-becali-nici-desfiinteaza-steaua-nu-iau-homosexual-echipa-1_50abb6327c42d5a6637f1353/index.html
http://adevarul.ro/news/sport/gigi-becali-nici-desfiinteaza-steaua-nu-iau-homosexual-echipa-1_50abb6327c42d5a6637f1353/index.html
http://www.cncd.org.ro/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130052ro.pdf
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Similar, CJUE are acum posibilitatea de a discuta despre efectele transpunerii și implementării 
neuniforme a directivei privind libera circulație a persoanelor în cazul cuplurilor de același sex cu o 
familie recunoscută prin prizma drepturilor lor ca cetățeni europeni. Acest dialog între Curtea 
Constituțională din România și CJUE are ca rol fundamental în consolidarea noțiunii de cetățenie 
europeană, izvor de drepturi fundamentale și garanții pentru toți cetățenii, indiferent de orientare 
sexuală sau identitate de gen. 

În tot acest răstimp, Asociația ACCEPT a continuat să implementeze proiectele și programele 
asociație, dar și să ofere consiliere juridică și psihologică, să asiste victimele discriminării și pe cele ale 
infracțiunilor motivate de ură. În total, peste 120 de persoane au primit asistență. 
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II. Litigare strategică 
 

 

M.C. și A.C. v România – Metrou 2006 

 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a amendat România cu 14 000 de euro pentru 
ineficiența organelor de cercetare penală în investigarea unui atac homofob împotriva a șase tineri 
români și străini participanți la GayFest2006. CEDO a hotărât că România a încălcat dreptul celor doi 
petenți de a nu fi supuși la tratamente degradante, cât și dreptul acestora de a nu fi discriminați de 
autorități, indiferent de orientare sexuală și identitate de gen. 

CEDO consideră că autoritățile române se fac vinovate de o investigație ineficientă, întrucât nu au 
cercetat rolul motivației din spatele agresiunii – ura față de persoanele lesbiene, gay, bisexuale, 
transgender (LGBT). Curtea consideră că organele de cercetare penală trebuie să investigheze riguros 
infracțiunile motivate de ură și motivul din spatele agresiunii. În caz contrar, statul devine complicele 
atacatorilor, acceptând tacit violența împotriva persoanelor LGBT. 

„Astăzi CEDO a sancţionat statul român pentru că a tratat cu nepăsare şi neprofesionalism un caz de 
violenţă îndreptat împotriva unor tineri pentru că au participat la marşul gay din 2006. Din păcate, în 
cei zece ani de la violenţele de la metrou din iunie 2006, autorităţile au continuat să afişeze aceeaşi 
pasivitate complice în faţa altor cazuri de violenţă şi intimidare săvârşită din homofobie. Până când să 
achite contribuabilul român nota de plată pentru nişte funcţionari care refuză să îşi facă treaba?,” a 
declarant Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și reprezentanta Asociației ACCEPT și Coaliției 
anti-discriminare. 

Pe 4 iunie 2006 a avut loc ce-a dea doua ediția a Marșului Diversității din cadrul GayFest (actualul 
Bucharest PRIDE). Evenimentul, întâmpinat cu violențe, a strâns în jur de 400 de participanți, 
înconjurați de sute de jandarmi care formau un lanț uman pentru a-i proteja de protestatari agresivi. 
Protestatarii, membri ai unor organizații şi grupuri de extremă dreapta, au scandat lozinci pline de 
ură la adresa persoanelor LGBT și au aruncat cu pietre, cocktailuri Molotov și alte obiecte 
contondente. 

După finalizarea Marșului în Piața Constituției, participanții au fost filați de extremiști. Șase tineri care 
părăseau evenimentul au fost urmăriți de un grup organizat de agresori până la stația de metrou 
Izvor, unde au luat același tren. Tinerii nu au observat că sunt urmăriți și nu purtau însemne vizibile 
ale comunității LGBT care să arate că vin de la Marș. Imediat după ce metroul a părăsit stația, un grup 
de șase bărbați i-au atacat pe tineri. 

„Noi stăteam într-un colț al vagonului, aproape de ușă, în picioare. Metroul abia plecase din stație. 
Dintr-o dată, mai mulți bărbați s-au prins cu mâinile de barele care sunt deasupra scaunelor și au 
început să ne lovească cu bocancii în zona feței și a capului. Unul din prietenii cu care eram s-a așezat 
în fața mea și a altei fete și a încasat multe lovituri pentru noi. Atacul a durat mai puțin de două 
minute, timp în care băieții din grup s-au umplut de sânge și contuzii, unul căzând pe jos. Bărbații 
care ne loveau urlau că suntem „poponari” și că „să ne ducem în Olanda,” își amintește M.C., unul 
dintre tinerii care a dat statul român în judecată. 

„Toți călătorii, când au văzut bătaia, s-au retras de frică în partea opusă a vagonului. Nimeni nu a 
intervenit. Ba mai mult, chiar și atunci când agresorii s-au dat jos la următoarea stație, toată lumea se 
ținea departe de noi. Nimeni nu a venit să ne întrebe dacă avem nevoie de ajutor, nimeni nu a 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-161982"]}
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încercat să cheme Poliția sau Salvarea. Se purtau de parcă noi eram cei vinovați,” a declarat A.C., unul 
dintre tinerii care a dat statul român în judecată. 

După finalizarea atacului, bărbații și-au tras glugile pe cap și au ieșit nestingheriți de la metrou. Tinerii 
în stare de șoc și-au continuat drumul și au venit la ACCEPT, unde au hotărât în aceeași seară să 
depună plângere la Poliție. „Am încercat în seara aceea să identificăm secția de poliție unde trebuia 
depusă plângerea. Pentru că atacul s-a produs la metrou, forțele de ordine nu erau sigure cine ar fi 
trebuit să se ocupe de caz. Pentru că cei agresați au participat la un marș gay, Poliția a încercat din 
primul moment să tergiverseze investigația și sa ne plimbe dintr-un loc în altul.  Au fost probleme 
inclusiv la Institutul de Medicina Legală – doctorii legiști de acolo nu au vrut să îi primească pe cei 
șase tineri și să le emită un certificat care să constate rănile, pe motiv că li se terminase programul de 
lucru, deși erau de gardă în incinta Institutului,” a declarat Florin Buhuceanu, membru al Asociației 
ACCEPT. 

Poliția a audiat tinerii în aceeași seară și, în prima fază, au încercat să îi descurajeze să depună 
plângere împotriva agresorilor. Polițiștii Secției 25, în prezent desființată, au scos în evidență faptul 
că victimele, dacă depun o plângere, vor fi puse în situația de a se reîntâlni și confrunta cu agresorii 
pe parcursul investigației și în cadrul unui eventual proces. „Nu mi-a venit să cred cum ne vorbeau 
polițiștii. Încercau să ne explice că mai bine pentru noi ar fi să lăsăm lucrurile așa, să nu ne căutăm 
dreptatea. Se arătau extrem de îngrijorați pentru noi și bunăstarea noastă emoțională în cazul unei 
potențiale confruntări cu agresorii, însă eu cred că, de fapt, nu doreau să se lege la cap cu o 
investigație doar pentru că niște oameni presupuși gay au fost bătuți. Tot ce s-a întâmplat în relație 
cu organele de cercetare penală a fost mai mult decât indolență, a fost de-a dreptul favorizarea 
infractorului.” a adăugat M.C. 

Dosarul a fost plimbat de la o secție de poliție la alta vreme de un an, cu justificarea că se căuta secția 
competentă să investigheze plângerea, după desființarea Secției 25; chiar poliția a recunoscut în 
cauză că în acest fel s-a pierdut timp valoros pentru efectuarea unei investigații eficace. După ce s-au 
luat declarațiile inițiale la insistența celor șase tineri, un atacator a fost identificat. Acesta fusese deja 
legitimat pe traseul marșului datorită vehemenţei cu care scanda împotriva participanţilor la marşul 
gay. În ciuda faptului că agresorul a fost identificat cu fotografie, nume integral, adresă și CNP, acesta 
a fost adus la secția de poliție pentru declaraţii la un an și jumătate după atac. Acest agresor a 
declarat în fața poliției că nu a participat la incident și că nu cunoaște grupul de bătăuși altfel decât 
din vedere, ei fiind parte din galeria clubului de fotbal Steaua București. Polițiștii l-au crezut pe 
cuvânt, în ciuda mărturiei celor șase tineri. Poliția nu a cerut în timp util nici măcar înregistrările 
făcute de camerele de supraveghere din metrou. Ca ultim pas în investigație, poliția a mers la un an şi 
chiar la cinci ani de la atac la mai multe meciuri de fotbal ale clubului Steaua, încercând, zic ei, să 
identifice acolo agresorii printre mii și mii de suporteri. 

La 5 ani după atac, Poliția a clasat investigația, întrucât se împlinise termenul de prescripție. Asociația 
ACCEPT a adus cazul în atenția CEDO, unde a beneficiat de sprijinul Coaliției anti-discriminare și de 
intervenția prin amicus curiae a Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki și 
ILGA-Europe, organizația la nivel european care militează pentru promovarea drepturilor LGBT. 
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Adrian Coman, Claiborn Hamilton și Asociația ACCEPT v. Inspectoratul General pentru Imigrări, 
Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

 

Relu Adrian Coman şi soțul său, cetățeanul american Robert Clabourn Hamilton, au dat în judecată 
statul român în urma refuzului de a recunoaște căsătoria lor oficiată în 2010 la Bruxelles. Autoritățile 
din România refuză, de asemenea, să recunoască relația de familie dintre soți. În lipsa acestei 
recunoașteri, soţii Coman-Hamilton nu se pot stabili acasă, în România, întrucât dreptul la rezidenţă 
se acordă exclusiv membrilor familiei. În momentul de faţă, Clai Hamilton nu poate locui legal în 
România pentru perioade mai lungi de 3 luni în calitate de membru de familie, deşi este căsătorit cu 
un cetăţean român. Deși căsătoria lor este una legală, ea nu este recunoscută de autoritățile române. 
Dacă Adrian Coman s-ar fi căsătorit cu o femeie și nu cu un bărbat, acest caz nu ar fi existat. 

Asociaţia ACCEPT şi Coaliţia anti-discriminare sunt alături de cei doi soţi în încercarea lor de a-şi apăra 
dreptul la familie şi la liberă circulaţie. Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului, îi reprezintă în 
faţa instanţelor încă din 2013. 

Cazul soților Coman-Hamilton se află pe rolul Curții Constituționale a României (CCR), urmând ca 
instanța să se pronunțe asupra constituționalității articolului 277 alineatele (2) și (4) din Codul civil. 
 Audierile vor avea loc miercuri, 20 iulie 2016, în aceeaşi zi în care CCR se va pronunța cu privire la 
constituționalitatea inițiativei Coaliției pentru Familie, care solicită redefinirea familiei ca instituție 
civilă dintr-o perspectivă religioasă în Constituţia Romăniei. 

Statul român, reprezentat de Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor Interne, 
refuză în baza prevederilor contestate din Codului Civil să  recunoască efectele unui act de stare civilă 
belgian care stabilește o relație de familie între două persoane de același sex. În ciuda acestei politici, 
Codul Civil stipulează că efectele relației de familie, chiar și în cazul soților de același sex, trebuie 
respectate în contextul exercitării dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene. 

Prevederile legale din Codul civil, vagi și contradictorii, împiedică soții Coman-Hamilton să își exercite 
dreptul la viață privată și de familie în România. Acest drept este garantat de Constituția României 
prin articolul 26 și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin articolul 8. 

„Jurisprudența  recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului a statuat în cauze asemănătoare 
împotriva Italiei şi Croaţiei că statele au obligaţia să recunoască juridic relaţiile de familie existente 
între persoane aflate în cupluri de acelaşi sex care fie au încheiat forme legale de uniune în 
străinătate – căsătorie sau parteneriat civil – fie se află în uniuni de facto. Această obligaţie este 
inevitabilă mai ales în contextul legislativ românesc de astăzi în care aceste cupluri nu-şi pot legitima 
relaţia prin nicio formă de protecţie legală pe teritoriul României. CCR este chemată să judece dacă 
aceste restricții aplicate recunoașterii familiilor bazate pe cupluri de același sex în Codul Civil sunt 
constituționale și conforme cu standardele de drepturile omului, standarde pe care România s-a 
angajat să le respecte” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului. 

Povestea soților Coman-Hamilton 

 Soții Coman-Hamilton, Adrian şi Clai, doresc să se stabilească acasă, în România. În prezent, cei doi 
soţi suportă efectele discriminării şi homofobiei impuse de legile din România, deși familia lor este 
recunoscută în Statele Unite şi în marea majoritate a statelor din Uniunea Europeană. Ei s-au 
cunoscut în vara anului 2002 la New York şi încă de atunci formează un cuplu. „Prima noastră 
întâlnire a fost în Central Park.  L-am recunoscut pe Adrian când trecea strada și n-am putut să nu 
observ cât de frumos și demn era. După ce ne-am cunoscut, nu ne-am putut dezlipi unul de altul. 
Prima noastră întâlnire a durat ore întregi și ne-a fost clar că urma să ne mai vedem,”  își aduce 
aminte Clai. 
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 Înainte să se căsătorească, cei doi au format un cuplu stabil vreme de opt ani.   „Abia după trei ani de 
relație în care am ajuns să ne cunoaștem foarte bine am decis să ne mutăm împreună. Mă temeam, 
evident, că rutina de a trăi împreună va reduce dimensiunea romantică a relației. Însă de fapt am 
realizat că ne face plăcere această rutină, iar romanța nu s-a încheiat. Relația noastră s-a schimbat în 
bine, am devenit și mai apropiați când am împărțit un cămin. Prietenii au devenit comuni, ne-am 
cunoscut familiile, am fost în vacanțe alături de ei, ne-am dus la școală în același timp. Eu am făcut 
facultatea de științe politice și un master în drepturile omului, iar el design grafic,” povestește Adrian. 

 În 2009 Adrian a fost nevoit să părăsească New York-ul singur, pentru a lucra la Parlamentul 
European. Și Adrian, și Clai, aveau credite de plătit pentru apartament și facultate, într-un climat 
economic dificil în  Statele Unite, în plină criză financiară. Relația la distanța nu a fost ușoară, mai ales 
că amândoi munceau din greu ca să își facă o carieră și să ajungă la un moment dat iar împreună. 

 „În 2010, când l-am cerut pe Clai în căsătorie, eram deja departe de el de peste un an. Cât am stat la 
distanță am înteles că e partenerul meu de viată, la bine și la greu. La acea vreme încă nu ne puteam 
căsători la New York și am realizat că, fiind rezident belgian, trăiam pentru prima dată într-un cadru 
juridic care recunoștea relația noastră, prin căsătorie. El a fost foarte emoționat, mi-a spus „da” pe 
loc, a fost foarte romantic, așa prin Skype cum era. Iar patru luni mai târziu eram deja căsătoriți la 
Bruxelles.” 

 Însă în acei ani rata șomajului creștea în toată Europa și în 2012 Adrian și-a încheiat contractul la 
Parlamentul European. A început șă își caute de lucru în Belgia și în Statele Unite, și s-a gândit și la 
România. S-ar fi întors acasă, la părinți, rude și prieteni. Îi era dor de ei, dor de țară. Dar nu l-ar fi lăsat 
pe Clai în urmă. Știa că membrii de familie ai cetățenilor europeni au garantat dreptul la rezidență 
când se mută împreună în alt stat al Uniunii Europene. 

Adrian a mers la Consulatul României din Bruxelles pentru a transcrie certificatul de căsătorie, un 
document necesar pentru cererea de rezidenta în Romania pentru Clai. „Îmi amintesc că funcționarii 
au închis câteva minute ghișeul pentru a vorbi între ei. Apoi mi-au comunicat că nu îmi pot transcrie 
certificatul de căsătorie.  În acel moment am simțit doar umilință și tristețe – am ieșit de la consulat 
cu o foaie prin care ziceau că nu îmi pot recunoaște familia. Niciunui alt om din acea sală nu i s-ar fi 
răspuns la fel.  A fost primul moment când relaționam cu statul român ca persoană căsătorită. Am 
înțeles că pentru România eu sunt necăsătorit, că nu contez. Am plecat de acolo foarte apăsat; m-a 
afectat foarte tare refuzul propriei mele țări. Am luat spre casă tramvaiul și am uitat să compostez 
biletul; am primit pentru asta o amendă.” 

 Din acel moment Adrian și Clai au început lupta cu statul român, susținuți de părinți, familie, dar și 
de Asociația ACCEPT și Coaliția anti-discriminare. Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului, îi 
reprezintă din 2013, când au început la Inspectoratul General pentru Imigrări demersurile prin care 
au solicitat recunoașterea relației de familie dintre cei doi soți în vederea exercitării dreptului la 
libertate de circulație pe teritoriul Uniunii Europene. 

Instanțele din România au avut nevoie de 3 ani pentru a hotărî cine e abilitat să judece cazul. A ajuns 
pe rolul Judecătoriei Sectorului 5, care a decis să trimită la CCR excepția de neconstituționalitate 
ridicată de Asociația ACCEPT privind articolul 277 alineatele 2 și 4 din Codul Civil. Aceste prevederi 
interzic recunoașterea pe teritoriul României a căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în 
străinătate, însă aparent fără ca această interdicție să vizeze libertatea de circulație a cetățenilor UE. 
În practică, autoritățile române nu recunosc statutul de membru de familie al unui soţ dintr-un cuplu 
de acelaşi sex, nici măcar când e vorba despre exercitarea liberei circulaţii ca cetăţean european, 
pentru reîntregirea familiei. 

„În România, nu există relația noastră care durează de 14 ani de zile. Tot ce am clădit nu e 
recunoscut. Clai nu poate primi dreptul de a locui în România, cu toate că este soțul meu. Poate veni 
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doar ca turist pentru că este cetățean american sau în alte scopuri. La bătrânețe îmi doresc să mă 
întorc acasă, unde m-am născut și am crescut. Vreau să pot să fac asta fără probleme alături de 
familia mea, de omul pe care îl iubesc,” încheie Adrian. 

  

Judecătorii europeni vor interpreta termenul „soți” în cadrul exercitării dreptului la liberă circulație 
al cuplurilor de același sex pe teritoriul Uniunii Europene 

Asociația ACCEPT salută decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a consulta Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE) asupra interpretării armonioase a legislației comunitare privind 
dreptul la liberă circulație pentru cetățenii europeni aflați în familii bazate pe cupluri de același sex. 
Decizia de a consulta judecătorii europeni este una istorică, fiind pentru prima dată când CCR trimite 
întrebări preliminare la curtea de la Luxembourg. De asemenea, CJUE se va confrunta pentru prima 
dată cu o întrebare concretă asupra semnificației termenului de „soți” din contextul directivei 
europene privind dreptul la liberă circulație, pentru a clarifica dacă acesta include și soții de același 
sex.  Prin această decizie, CCR arată faptul că România aparține, totuși, unui spațiu european al 
valorilor, de care nu se poate despărți și în care nu se poate izola. 

„Decizia CCR ne încurajează, întrucât este un pas important pentru interpretarea unitară a dreptului 
comunitar cu privire la exercitarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor UE. CJUE se va pronunța 
asupra recunoașterii mutuale a statutului de membru de familie pentru cuplurile formate din 
persoane de același sex, prin interpretarea și clarificarea termenului de „soți”. Acest principiu de 
bază al dreptului comunitar permite românilor să circule liber în alte state membre ale Uniunii 
Europene, să locuiască, să muncească sau să învețe acolo; este firesc ca lucrurile să stea la fel şi 
invers, când cetăţeni europeni se stabilesc în România,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de 
drepturile omului și membră ACCEPT. 

„Clai și cu mine ne-am promis atât unul altuia, cat și în fața legii belgiene, să ne iubim și să avem grijă 
unul de altul pentru restul vieții noastre. Recunoașterea familiei noastre în România nu rănește pe 
nimeni. Ne ajută însă pe noi să nu devenim străini unul față de altul când trecem frontiera țării mele 
materne. Ne ajută să ne păstram demnitatea umană și în fața statului român,” a declarat Adrian 
Coman. 

Parcursul cazului: 

27.10.2016 – Asociația ACCEPT, Adrian Coman și familia sa sunt prezenți în fața judecătorilor 
constituționali pentru re-audierea cazului, în urma repunerii pe rol a speței la finele lui septembrie 
2016. Date fiind elementele de drept comunitar pe care le implică garantarea dreptului la liberă 
circulație, Asociația ACCEPT solicită Curții Constituționale a României trimiterea unor întrebări 
preliminare de clarificare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în analiza cazului. CCR a 
decis amânarea deciziei referitoare la transmiterea acestor întrebări pentru finele lui noiembrie. 
Clarificările solicitate de ACCEPT se referă la modul în care dreptul comunitar și prevederile 
constituționale din România pot fi interpretare în armonie de judecători, atunci când este pus la 
îndoială statutul de familie al persoanelor LGBT în momentul exercitării dreptului lor la liberă 
circulație. Întrebările se referă la modul în care judecătorii europeni definesc noțiunea de soți, în 
înțelegerea dreptului comunitar și a principiului libertății de circulație pe teritoriul UE, și dacă 
definiția acestui termen include și soții de același sex. De asemenea, dorim ca CJUE să clarifice dacă, 
din perspectivului dreptului Uniunii Europene, soții de același sex au drepturi egale în privința 
dreptului de ședere pe teritoriul României. 

20.09.2016 – Deși curtea rămăsese în pronunțare, CCR decide să repună pe rol cazul familiei Coman-
Hamilton și amână examinarea constituționalității prevederilor articolului 277 alineatele (2) și (4), 
care interzic recunoașterea căsătoriei între persoane de același sex încheiate în afara țării atât timp 
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cât nu afectează dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene (UE), pentru 27 octombrie. 
Adrian Coman și Clai Hamilton, alături de Asociația ACCEPT, solicită recunoașterea faptului că cei doi 
formează o familie care are dreptul să se stabilească în țara noastră. În tot acest timp, viața de familie 
a lui Adrian și Clai continuă la New York, departe de părinții din România. 

20.07.2016 – CCR amână pentru 20 septembrie 2016 pronunțarea în cazul familiei Coman-Hamilton 
și permite inițiativei de redefinire a familiei în Constituție să își urmeze parcursul în parlament. 
Curtea urmează să reanalizeze propunerea după ce politicienii vor vota asupra ei. 

Decembrie 2015 – Judecătoria Sectorului 5 admite cererea Asociației ACCEPT și familiei Coman-
Hamilton și transmite excepția de neconstituționalitate ridicată de petenți către CCR. 

Octombrie 2015 – Are loc prima audiere la Judecătoria Sectorului 5 în speța Coman-Hamilton. 
Asociația ACCEPT formulează cererea prin care solicităm ca CCR să analizeze constituționalitatea 
articolului 277 alineatele 2 și 4. 

Septembrie 2015 – Curtea de Apel lămurește faptul că Judecătoria Sectorului 5 este instanța 
competentă să judece cazul familiei Coman-Hamilton. 

Octombrie 2013 – Asociația ACCEPT și familia Coman-Hamilton dau în judecată statul român, 
reprezentat prin Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor Interne. Judecătoria 
Sectorului 5 își declină competența să judece speța și urmează doi ani în care instanțele din România 
dispută cine este abilitat să judece cazul. 

Ianuarie 2013 – Inspectoratul General pentru Imigrări transmite în scris refuzul de a acorda lui Clai 
Hamilton dreptul de a avea reședința stabilă în România, deși acesta este căsătorit cu un cetățean 
european, Adrian Coman. Dacă, în loc să fie căsătorit cu un bărbat, Adrian ar fi căsătorit cu o femeie 
din Statele Unite, aceasta ar fi putut să locuiască în România fără nicio restricție. 

Decembrie 2012 – Adrian Coman solicită Inspectoratului General pentru Imigrări emiterea unui 
permis de rezidență pentru soțul său, Clai Hamilton, în baza dreptului la liberă circulație pentru 
cetățenii europeni și familiile lor, inclusiv soți care sunt cetățeni ai unui stat care nu e membru al 
Uniunii Europene. 

Septembrie 2012 – Adrian Coman rămâne șomer și dorește să se întoarcă acasă, în România, alături 
de soț. Începe demersurile pentru a vedea cum poate veni acasă, încearcă să transcrie căsătoria la 
Consulatul României în Belgia. Este refuzat. 

5 noiembrie 2010 – Adrian Coman și Clai Hamilton se căsătoresc în Bruxelles, Belgia, după 8 ani de 
relație stabilă. 
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III. Proiecte implementate și în implementare 
 

 

ACCES LA JUSTITIE ŞI REMEDII ADECVATE PENTRU PERSOANELE CARE SUNT 
VICTIME ALE DISCRIMINĂRII     

 
Perioada de implementare: mai 2014 – aprilie 2016 
Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România 
Buget: 163 104 euro 

 

Coaliția anti-discriminare a derulat programul Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele 
care sunt victime ale discriminării, program de asistență juridică gratuită online adresat persoanelor 
care se confruntă cu discriminarea în România, în perioada iunie 2014 – aprilie 2016. Acesta este 
disponibil pe website-ul antidiscriminare.ro și va avea capacitatea să ofere consiliere juridică pentru 
500 de persoane. 

Website-ul antidiscriminare.ro este remodelat pentru a deveni o platforma utilitară în domeniul 
drepturilor omului. Acesta va avea module informative cu privire la legislația antidiscriminare din 
România, instituțiile care implementează respectiva legislație, știri, evenimente și acțiuni pentru 
respectarea drepturilor omului din România și din lume. 

În plus, website-ul antidiscriminare.ro va dispune de modulele interactive de creare a petițiilor 
pentru respectarea drepturilor omului și de consiliere juridică antidiscriminare. Acestea vor asigura 
victimelor discriminării, sau persoanelor care vor să le vină în ajutor, suportul necesar pentru 
raportarea situațiilor de discriminare cu care se confruntă. 

În cadrul programului Acces la justiție, Coaliția Anti-Discriminare monitorizează legislația anti-
discriminare din România și modul de aplicare al acesteia, a organizat un proces de planificare 
strategică pentru viitoarele inițiative, a investit în capacitatea organizațională a membrilor acesteia 
prin programe de training dedicate și îşi dezvoltă capacitatea proprie prin atragerea de noi organizații 
în cadrul Coaliției Anti-Discriminare. 

Discriminarea este un fenomen actual în România care afectează viată a numeroşi cetățeni. Într-un 
studiu realizat în 2012 
(http://www.cncd.org.ro/files/file/Raport%20de%20cercetare%20CNCD_Discriminare.pdf) se arată 
că 51% consideră discriminarea ca fiind o problemă majoră, cele mai afectate persoane fiind: 
persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități, persoanele infectate cu HIV.   
 
România a stabilit un cadru legal de combatere a discriminării și și-a asumat un număr de obligații în 
acest sens. Astfel, principiul non-discriminării este consacrat în Constituția României (art. 15) și alte 
acte normative (de exemplu Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 (republicata) privind prevenirea si 
sancționarea tuturor formelor de discriminare) precum și în convenții internaționale la care România 
este parte (Convenția Europeană a Drepturilor Omului- art.14). 
 
Din păcate nu există suficiente date și o monitorizare clară a modului în care principul non-
discriminării se aplică în mod concret în practică, în jurisprudența instanțelor naționale. Datele 
existente sugerează  că aplicarea legii suferă de o serie de disfuncționalități majore, în principal 
datorită lipsei unor consecințe juridice semnificative de natură a descuraja de la comiterea actelor de 
discriminare. De exemplu, după cum se arată într-un raport al Consiliului Național pentru 

http://www.cncd.org.ro/files/file/Raport%20de%20cercetare%20CNCD_Discriminare.pdf
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Combaterea Discriminării (CNCD - http://www.cncd.org.ro/files/file/E-
news%20CNCD%20nr_%205.pdf) cele mai multe cazuri de discriminare sunt sancționate cu amenzi 
contravenționale sau cu simple avertismente. Într-un caz recent al Curții de Justiție a Uniunii Europe 
cu privire la combaterea discriminării în România instanța a specificat clar că o sancțiune pur 
simbolică (cum ar fi un avertisment) nu poate fi considerată compatibilă cu punerea corectă și 
eficientă în aplicare a principiului non-discriminării (vezi ACCEPT c. CNCD, la 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=becali&docid=136785&pageIndex=0&doc
lang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5287686#ctx1) 
 
În acest sens se impune monitorizarea și încurajarea aplicării principiului non-discriminări într-un 
mod care să fie realmente disuasiv și care să promoveze larga implementare și respectare a acestui 
principiu.   
 
In acelaşi timp, publicul general pare să fie foarte puţin capabil să recunoască situaţiile discriminatorii 
şi să solicite remediile oferite de lege, CNCD înregistrând un număr foarte mic de sesizări (spre 
exemplu, pentru criteriul „orintare sexuala”, în perioada 2009-2011 CNCD a primit 18 sesizări, la nivel 
naţional).  
 
Proiectul propus a răspuns ambelor cauze identificate ca influenţând accesul la justiţie şi remedii 
adecvate pentru persoanele care ajung victime ale discriminării, urmărind: 

 Activtăţi de advocacy pentru modificarea şi consolidarea cadrului legislativ anti-
discriminare; 

 Creşterea accesului publicului general la remediile anti-discriminare existente, prin 
dezvoltarea de servicii de asistenţă juridică primară, instrumente şi resurse info. 

Activtăţile propuse contribuie de asemenea la consolidarea Coaliţiei Anti-Discriminare şi la creşterea 
capacităţii ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului de a răspunde la discrursul instigator la 
ură. 

 

 
Acestea au fost alese luând în considerare actorii cheie care pot influenţa procesul de modificare şi 
consolidare a cadrului legislativ antidiscriminare şi persoanele afectate de discriminare, şi de absenţa 
unor remedii eficiente în domeniu. 
 
Beneficiari direcţi: 

- 12 organizaţii active în domeniul drepturilor omului, membre ale Coaliţiei Anti-Discriminare, 
dezvoltă acţiuni de advocacy sinergice, urmărind priorităţi comune 

- Alte organizaţii (18) care lucrează cu grupuri afectate de discriminare, în România, îşi 
dezvoltă capaciatatea de răspunde discursului care instigă la discrminare. 

- Aprox 20 de profesionişti, angajaţi şi voluntari, ai ONGurilor membre ale coaliţiei care 
acumulează competenţe în domenii relevante pentru dezvoltarea lor profesională 

- Aprox 80 persoane au  participat la conferinţele de proiect. 
- 70 de persoane au participat la un seminar pe tema Libertatea de expresie vs Principiul Non-

discriminării 
- 1810 de persoane folosesc modulul interactiv pentru redactarea de petiţii anti-discriminare 

Activităţile proiectului au vizeazaz patru categorii mari de grupuri ţintă: 
 

1. Organizațiile membre ale Coaliției Anti-Discriminare.  
2. Organizaţii care lucreaza cu diferite grupuri vulnerabile. 
3. Autoritățile publice cu responsabilități în gestionarea cazurilor de discriminare. 
4. Persoane vulnerabile în faţa discriminării- care reprezintă şi beneficiarii finali ai demersurilor 

implementate de Coaliţia Anti-Discriminare. 

http://www.cncd.org.ro/files/file/E-news%20CNCD%20nr_%205.pdf
http://www.cncd.org.ro/files/file/E-news%20CNCD%20nr_%205.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=becali&docid=136785&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5287686#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=becali&docid=136785&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5287686#ctx1
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- 500 de persoane sunt beneficiari direcţi ai serviciului de asistenţă juridică online 
- 29 517 de persoane au vizitat site-ul antidiscrimnare.ro pe perioada proiectului   
- Peste 2 milioane de persoane ajung în contact cu mesaje de promovare şi informare privind 

serviciile de asistenţă juridică şi modulul interactive, prin anunţurile online. 
 

 
 

E TIMPUL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII LGBT IN LICEELE DIN 
ROMANIA! 

 
Perioada de implementare: martie 2015 – aprilie 2016                                                 
Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România 
Buget: 88 790 euro 

 

ACCEPT oferă sprijin tinerilor LGBT din mediul liceal, contribuind la combaterea discriminării de zi cu 
zi pe baza orientării sexuale sau a identității de gen. 

Prin activitățile sale, proiectul dezvoltă un set complementar de măsuri educaționale, de instruire și 
de advocacy pentru o mai bună înțelegere şi combatere a fenomenului homofobiei în mediul liceal 
românesc. Fundamentată de o cercetare inovatoare privind atitudinile și percepțiile liceenilor privind 
tema LGBT, la care au raspuns 1015 liceeni, profesori si lucratori de tineret, proiectul a  implementat 
în 29 licee din România o curriculă de familiarizare cu privire la orientarea sexuală și identitatea de 
gen, în contextul prevenirii discriminării. 

924 de elevi de liceu au beneficiat de educație anti-discriminare pe durata unui semestru, participând 
la activități care promovează democrația, implicarea, dar și drepturile persoanelor LGBT și ale altor 
minorități în cadrul Lunii Istoriei LGBT 2016. Complementar, 48 de cadre didactice au fost formate in 
traininguri in persoana si 73 in traininguri online pentru a implementa curricula în cadrul liceelor și 
pentru a asigura o reacție adecvată a acestora  în cazul unor incidente homofobe. 

Module online sunt disponibile, inclusiv specialiștilor din cadrul ONG-urilor, facilitându-se astfel o 
abordare unitară inter-sectorială. Trunchiul comun de informații pe tema nediscriminări LGBT, care 
stau la baza cursurilor adaptate cadrelor didactice, servesc drept bază pentru cursuri ulterioare 
destinate altor categorii profesionale. 

Rezultatele cercetării au fost vizualizate de peste 8000 de persoane, iar la campanie de informare 
#laLiceu, ce promovează un model educaționali divers și incluziv, alături de alte activități de 
comunicare și informare, au atins 52000 de persoane. 

 

VOLUNTARI PENTRU DREPTURI EGALE 
 

Perioada de implementare: mai 2014 – noiembrie 2015 
Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România 
Buget: 31 684 euro 

 

Voluntarii au fost întotdeauna alături de ACCEPT în proiectele importante ale organizaţiei, cum ar fi 
Bucharest Pride sau Luna Istoriei LGBT. Chiar dacă până în acest moment voluntarii au participat la 
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numeroase activităţi, programul de voluntariat trebuie permanent dezvoltat şi consolidat pentru a 
oferi noi oportunităţi de implicare şi învăţare. 
 
În acest moment ne dorim să creştem capacitatea voluntarilor de a fi activişti pentru drepturile LGBT 
prin dezvoltarea de iniţiative proprii. Pentru a realiza acest lucru, voluntarii sunt în proces de 
acumulare de noi cunoştiinţe şi abilităţi. 
 
Prin proiectul Voluntari pentru drepturi egale am pus bazele unui program de mentorat care va 
creşte capacitatea voluntarilor de a se implică în principalele arii de activitate identificate de ACCEPT 
– consiliere psihologică, fundraising, aspecte legale care ţin de non-discriminare şi drepturile omului, 
comunicare şi relaţii publice şi, nu în ultimul rând, implementarea programelor organizaţiei. Acest 
program de mentorat este structurat în aşa fel pentru a facilita integrarea activităţilor voluntarilor în 
structura organizaţională actuală a asociaţiei. Pe parcursul acestui proiect, voluntarii au avut ocazia 
să întâlnească mai mulţi experţi în drepturile omului şi să îşi lărgească aria de cunoştinţe necesare în 
activismul pentru drepturile LGBT. Am avut întâlniri lunare bazate pe nevoile de dezvoltare ale 
voluntarilor, unde vom aborda subiecte precum drepturile LGBT în România şi în lume, cadrul 
legislativ, management de proiect, crowdfunding, comunicare etc. În total, în cadrul proiectului, au 
fost organizate 15 întâlniri de capacitare a voluntarilor ACCEPT, cu teme diverse. Educaţia non 
formală este paradigma în care acest proiect a avut loc, ACCEPT beneficiind de consultanţă în acest 
domeniu pentru a integra mai bine acest aspect în programul de voluntariat. 
 
Programul de mentorat şi întâlnirile cu experţii în domeniul drepturilor omului sunt organizate în 
contextul modificărilor recente apărute în legea voluntariatului, prin care implicarea că voluntar într-
o organizaţie constituie experienţă recunoscută în muncă. ACCEPT doreşte că toţi voluntarii să 
beneficieze de resursele create în acest proiect pentru a îşi dezvoltă abilităţile profesionale şi 
personale, să popularizeze în rândul publicului larg atât drepturile persoanelor LGBT ca drepturi ale 
omului, cât şi cultura voluntariatului. În total, s-au organizat 30 de sesiuni de mentoring pentru 
echipele de voluntari implicate în consolidarea și promovarea inițativelor comunitare. 
 
Voluntarii ACCEPT au participat la sfârşitul lunii septembrie 2014 la o tabăra pentru consolidarea 
echipei şi identificarea unor iniţiative care să vină în completarea activităţilor de zi cu zi ale 
organizaţiei. ACCEPT va asigura suportul necesar dezvoltării şi implementării acelor iniţiative pe 
parcursul următorului an. De asemenea, o tabără de consolidare a echipei de voluntari a avut loc și la 
finele anului 2015, pentru a asigura sustenabilitatea inițiativelor voluntarilor. 
 
Voluntarii ACCEPT au identificat nevoi ale comunitatii LGBT si au dezvoltat trei initiative proprii prin 
care isi propun sa raspunda acestor nevoi: 
 

 Rainbow Families - Grupul de suport pentru părinți, Rainbow Families, este locul unde vei 
putea întâlni persoane care trec prin experiențe asemănătoare cu ale tale și unde vei putea 
primi sprijinul de care ai nevoie. Rainbow Families își dorește să ofere un spațiu sigur în care 
membrii să poată discuta deschis și liber despre ce înseamnă să fii părinte al unui copil LGBT+ 
în România. 

 Q-Space este inițiativa voluntarilor Accept de a organiza evenimente dedicate oamenilor din 
comunitatea LGBTQIA. Ne propunem să creăm spațiul și locul în care să ne putem simți liberi, 
să fim noi, fără teama de a fi judecați sau discriminați. Ne place ideea de comunitate unită și 
ne dorim să o construim cu voi astfel încât să contribuim împreună la evoluția culturală a 
comunității LGBTQAI și a prezentei în mod vizibil a acesteia in societatea contemporană. 

 QUEERO este o platforma online iniţiată de 5 voluntari ACCEPT din dorinţa de a crea un 
spaţiu propice exprimării persoanelor LGBT+ din România precum şi a susţinătorilor acestora. 
De asemenea, ne propunem diseminarea în limba română a ştirilor internaţionale de interes 
pentru comunitate. Secţiunea « Qultura » vă va pune periodic la dispoziţie recenzii de cărţi şi 
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filme cu tematică LGBT, în timp ce sub titulaturile « Evenimente » respectiv « Spaţii 
LGBTQIA+ friendly »veţi găsi sugestii de petrecere a timpului liber sau de participare la 
activităţile din/pentru comunitate în locuri sigure şi prietenoase. 

 
În total, prin activitățile de promovare ale proiectului și ale inițiativelor în mod particular, au fost 
atinse 10 000 de persoane. 
 
 

ICELAND-ROMANIA COOPERATION FOR INTERSEX HUMAN RIGHTS 
 
Perioada de implementare:  mertie 2016 - iunie 2016 
Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul , în cadrul Programului RO01 – Asistență 
Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național 
Buget: 59,740 RON 
 

Proiectul a urmărit dezvoltarea cooperării și a schimbului de expertiză între România și Islanda 
privind drepturile persoanelor intersex și bune practici referitoare la acestea din domeniul educației, 
medical și de dezvoltare a societății civile.  
 
Proiectul a integrat în activitățile sale cooperarea bilaterală, experții români și islandezi participând la 
derularea fiecărei activități. Rezultatele proiectului sunt fundamentate pe schimbul de experiență 
dintre cele două țări, precum și pe o analiză comparativă a contextului cultural, legal și a practicilor 
relevante experiențelor persoanelor intersex. În baza expertizei islandeze și românești au fost 
dezvoltate materiale și traininguri dedicate dezvoltării de bune practici din domeniul educației, 
medical și de dezvoltare a societății civile 
 
În vederea atingerii acestui obiectiv, s-au desfășurat următoarele activități: 
 
Prin derularea A1. Vizită de studiu în Islanda s-a urmărit:  
1. Contribuție pentru consolidarea relațiilor bilaterale: familiarizarea experților din cele două 
țări cu contextul și practicile utilizate în domeniul intersex 
2. Contribuție pentru consolidarea relațiilor obiectivelor în domeniul prioritar specific: schimb 
de expertiză privind cele trei teme (educație, sănătate și consolidarea societății civile) conexe 
drepturilor omului și a experienței intersex 
 
Prin derularea A2. Dezvoltarea de materiale de training s-a urmărit:   
3. Contribuție pentru consolidarea relațiilor bilaterale: crearea unui context comun de lucru 
aferent analizei și sintetizării bagajului comun de cunoștiințe privind teme intersex 
4. Contribuție pentru consolidarea relațiilor obiectivelor în domeniul prioritar specific: 
dezvoltarea unui material informațional comun ce abordează în mod adecvat cele trei teme 
(educație, sănătate și consolidarea societății civile) 
 
Prin derularea A3. Dezvoltarea unei înțelegeri comune a societății românești și islandeze privind 
reprezentarea persoanelor intersex în mass-media s-a urmărit:   
5. Contribuție pentru consolidarea relațiilor bilaterale: crearea unui context comun de lucru 
dedicat analizei culturale a celor două societăți din perspective reprezentării media a persoanelor 
intersex. 
6. Contribuție pentru consolidarea relațiilor obiectivelor în domeniul prioritar specific: 
dezvoltarea unui material informațional comun dedicat definirii unei perspective a reprezentării 
media a persoanelor intersex din Islanda și România 
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Prin derularea A4. Seminarii de dezvoltare a capacității – Integrarea experienței islandeze s-a urmărit: 
7. Contribuție pentru consolidarea relațiilor bilaterale: diseminarea expertizei islandeze către 
un public specializat, promovând astfel bune practici islandeze și înțelegerea bilaterală  
8. Contribuție pentru consolidarea relațiilor obiectivelor în domeniul prioritar specific: formarea 
de specialiști din domeniul educației, a sănătății și a societății civile privind temele intersex principale 
identificate: 
 
A) Seminar Medical: Apărarea integrității fizice a persoanelor intersex prin educație 
profesioniștilor din domeniul medical în formare împotriva intervențiilor medicale fără consimțământ 
pentru a modifica caracteristicile de sex 
d) (B) Seminar educational: Crearea mediilor educaționale sigure pentru persoane intersex prin 
includerea caracterelor sexuale în SOGI (orientarea sexuală și identitatea de gen) formarea cadrelor 
didactice 
e) (C) Seminar Societatea Civilă: Dezvoltarea înțelegerii a problemelor privind drepturile omului 
intersex între actorii societății civile, în special organizațiile LGBT și drepturile omului 
 
Prin derularea A5. Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectuluis-a urmărit: 
9. Contribuție pentru consolidarea relațiilor bilaterale: diseminarea expertizei islandeze către 
un public general, promovând astfel bune practici islandeze și înțelegerea bilaterală  
10. Contribuție pentru consolidarea relațiilor obiectivelor în domeniul prioritar specific: 
asigurarea accesului la formare catre un public mai larg de de specialiști din domeniul educației, a 
sănătății și a societății civile, precum și a publicului general interesat privind teme intersex 
 

DOCUMENTING WORKPLACE DISCRIMINATION AGAINST LGBTI PERSONS AND 
PROMOTING  EFFECTIVE PROTECTION MEASURES AMONG EMPLOYERS 

 
Perioada de implementare:  1 iulie 2015 – 31 martie 2016 
Finantat de: ILGA-Europe 
Buget: 8140 EUR 

 
Acest proiect vizează evidențierea discriminării existente în ceea ce privește domeniul muncii în cazul 
persoanelor LGBTI din România. În acest scop, a fost elaborată o analiză cuprinzătoare, 
concentrându-se asupra actualei legislații antidiscriminare în domeniul ocupării forței de muncă, dar 
și asupra existenței și eficacității unor politici sau a unor măsuri practice care să prevină sau să reducă 
discriminarea persoanelor LGBTI la locul de muncă. 
 
Proiectul include, printre activitățile sale, o evaluare holistică a cadrului juridic privind ocuparea 
forței de muncă, pentru a oferi o imagine de ansamblu actualizată a contextului actual și protecția 
împotriva discriminării acordate angajaților LGBTI; colectarea și evaluarea datelor cu privire la 
competențele și atitudinile diferitelor angajatori, precum și exemple de politici LGBTI inclusiv și / sau 
discriminatorii la locul de muncă; precum și o cercetare pe teren în rândul persoanelor LGBTI care se 
confruntă cu discriminare în domeniul ocupării forței de muncă. 
 
Pe lângă un Raport privind principalele constatări, proiectul a oferit oportunitatea de a dezvolta un 
set de instrumente de instruire pentru angajatori (cuprinzând exemple de legislație și exemple de 
bune practici, precum și sugestii și orientări privind oferirea unui loc de muncă fără discriminare 
pentru angajații LGBTI) campanie de sensibilizare dedicată angajaților și angajatorilor, care vizează 
integrarea legislației existente și a mecanismelor de recurs care protejează persoanele LGBTI de 
discriminarea la locul de muncă. 
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Există o serie de produse care au fost realizate ca parte a acestui proiect. 
• Un raport (format electronic) care detaliază cercetarea primară și secundară. 
Raportul, organizat în secțiunile descrise la punctul 4.1f, va oferi o imagine holistică a barierelor 
LGBTI și a discriminării în domeniul ocupării forței de muncă, prezentând în același timp perspectiva 
autorităților și angajatorilor în această privință. În plus, raportul va descrie metodologia de colectare 
a datelor, făcându-l un instrument de implicare în cercetarea similară, fie concentrându-se pe alte 
state membre ale UE, fie pe alte grupuri vulnerabile la discriminare în domeniul ocupării forței de 
muncă. 
• Un set de instrumente de instruire pentru angajatori, descris la punctul 3.f (format electronic) 
 
Constatările subliniate în raport vor fi compilate în două acțiuni de sensibilizare, care vor fi de 
asemenea utilizate ca instrumente de advocacy: 
• o fișă de informații pentru angajatori, care rezumă instrumentele pe care le pot utiliza pentru a 
preveni discriminarea LGBTI în domeniul ocupării forței de muncă; 
• un punct de informare pentru factorii instituționali, format din statistici persuasive, oferindu-le un 
sentiment al dimensiunii fenomenului. 

 

PROMOTING EQUALITY, CHALLENGING DISCRIMINATION IN ROMANIA 
 
Perioada de implementare: Septembrie 2015  – Iulie 2017 
Finantat de: Open Society Foundations - Human Rights Initiative (HRI) 
Buget: 66 000 USD  

 
 
Discriminarea rămâne o provocare societală semnificativă în România, la 7 ani după aderarea țării la 
Uniunea Europeană. Prin combaterea legitimității și a normalizării discriminării, Coaliția anti-
discriminare a abordat - folosind diferite canale media - problema egalității ca o valoare importantă 
care trebuie să fie îmbrățișată de societate în ansamblu. Activitățile propuse, așa cum sunt descrise în 
cele ce urmează, rezultă din convingere că dacă contestăm eficient inegalitățile, discriminarea și 
stereotipurile, putem capacita cele mai dezavantajate grupuri sociale  să-și exercite drepturile, să 
atragă o varietate de aliați pentru a contribui activ la schimbările sociale și, de asemenea, să prevină 
abuzurile viitoare. 
 
În acest sens, o acțiune foarte importantă va fi organizarea unor acțiuni de promovare a egalității 
pentru atragerea de noi aliați interesați de egalitate și ne-discriminare. În același timp, extindem și 
consolidăm capacitatea Coaliției Antidiscriminare din România prin organizarea unui atelier de lucru 
privind promovarea și comunicarea alternativă, în cadrul căruia organizațiile membre vor avea șansa 
de a identifica și de a dezvolta. 
 
În vederea îmbunătățirii standardelor legale privind egalitatea de tratament, precum și a politicilor și 
practicilor, Coaliția anti-discriminare a fost implicată în Procesele Consultative cu diverse părți 
interesate (organizații ale societății civile care acționează în diferite sfere și autorități de resort). 
 
Ca parte a rolului nostru în promovarea egalității și al combaterii discriminării, am oferit, de 
asemenea, consiliere juridică pentru victimele discriminării și am abordat mai multe cazuri strategice 
în cadrul unor litigii strategice în fața organelor administrative și / sau a instanțelor.  
 



20 

 

Mai mult, propunerea actuală de proiect a urmărit evaluarea Planului strategic și a obiectivelor 
strategice ale Coaliției, urmată de stabilirea unor noi direcții și obiective strategice (concomitent cu 
menținerea unora dintre cele actual). 
 
Scopul general al proiectului: Consolidarea capacităților de mobilizare publică și juridică ale Coaliției 
anti-discriminare și consolidarea rolului său de actor puternic al societății civile care activează în 
promovarea egalității și nediscriminării în societatea românească 
 
Obiective specifice: 
 
Obiectivul 1: Creșterea capacității instituționale a Coaliției antidiscriminare de a lua măsuri afirmative 
pentru a face față noilor provocări care afectează agenda drepturilor omului și egalității la nivel 
național 
Obiectivul 2: Îmbunătățirea accesului la justiție pentru victimele discriminării 
Obiectivul 3. Dezvoltarea capacității organizaționale și de advocacy a Secretariatului de a conduce cu 
succes Coaliția anti-discriminare 
Obiectivul 4: Identificarea și dezvoltarea de noi metode de advocacy și de comunicare, precum și de 
noi instrumente și resurse pentru combaterea eficientă a inegalității și a discriminării. 
 
Activitățile au inclus asigurarea asistenței juridice acordate victimelor discriminării, sprijinirea 
activităților de litigare strategică ale Coaliției anti-discriminare, campania publică privind promovarea 
egalității în România și instruirea studenților în cadrul unor profesii cheie pentru combaterea 
discriminării: drept, medicină, psihologie și asistență socială. 
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IV. Evenimente publice organizate 
 

 
 

Luna Istoriei LGBT 2016 – Vorbește despre tine! 
 

  

Luna Istoriei LGBT este festivalul de cultură pentru 
drepturile omului ce are loc în fiecare luna februarie în 
România şi în alte 8 ţări europene. Aflat la cea de-a 
șasea ediție, festivalul este o invitaţie la cunoaştere, 
auto-cunoaștere, descoperire şi sărbătorire a 
diversităţii culturii şi oamenilor LGBT. 

Luna Istoriei LGBT este compusă din noi toţi pentru că 
noi suntem cei care creăm istoria şi cultura comunităţii 
noastre. În acelaşi timp, cu toţii ne formăm şi ne 
schimbăm prin cultură colectivă. 

 

Luna februarie a fost în 2016 pentru a cincea orară 
Luna Istoriei LGBT. În 2016 ACCEPT a organizat 22 de 
evenimente prin care încercăm să construim o cultură 
pentru drepturile omului în societatea românească, 
incluzivă față de persoanele LGBT. Homofobia, 
transfobia și atitudinile discriminatorii față de 
persoanele LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și 
transgender) rămân, conform statisticilor CNCD din 
2015, probleme importante. Doar 93 din 100 de 

români declară că nu ar accepta să fie rudă cu o persoană LGBT, în timp ce 63 din 100 nu vor să 
împartă spațiul de muncă cu oameni din comunitate. 

„Aceste atitudini discriminatorii manifestate de publicul larg duc la creșterea invizibilității comunității 
LGBT. Pentru a contracara aceasta situație, Asociația ACCEPT, prin voluntari săi și cu suportul 
organizațiilor partenere, a organizat în ultimii cinci ani Luna Istoriei LGBT, un festival de cultură 
pentru drepturile omului. Festivalul cuprinde peste 20 de evenimente organizate pe  întreg parcursul 
lunii februarie și este o invitație la cunoaștere, auto-cunoaștere, descoperire şi sărbătorire a 
diversității culturii şi persoanelor LGBT+,” a declarat Daniela Prisacariu, Coordonatoare de proiect, 
Asociația ACCEPT. 

„Evenimentele din cadrul celei de-a patra ediții a Lunii Istoriei LGBT sunt organizate cu sprijinul 
voluntarilor ACCEPT și se axează pe subiecte importante pentru noi: auto-reprezentare, solidaritate, 
comunitate și vizibilitate. Prin acestea ne dorim să creăm un spațiu de dialog, să aducem omenii 
împreună şi să găsim noi căi ca glasurile comunității noastre să fie auzite, văzute şi reprezentate,” a 
declarat Cristina Iacob, Coordonatoarea voluntarilor Asociației ACCEPT.   

Cei 50 de voluntari ACCEPT implicați în Luna Istoriei LGBT 2016 au fost recrutați și pregătiți în cadrul 
proiectului Voluntari pentru Drepturi Egale. Prin Voluntari pentru Drepturi Egale tineri din 
comunitate și nu numai au învățat despre cum se face activism pentru drepturile persoanelor LGBT 
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prin 15 ateliere și activități de mentorat ce abordau subiecte precum identități LGBT, organizare 
comunitară, comunicare, fundrasing și management de proiect.  Aceștia au participat, de asemenea, 
la două tabere organizate pentru a identifica nevoi ale comunității LGBT, dar și soluții la care 
voluntarii au decis să răspundă prin trei inițiative: Rainbow Families, QUEERO și Q-Space.  

Deschiderea festivalului a avut loc luni, 1 februarie, la Club Control (Strada Constantin Mille 4, 
București). Vă invităm alături de noi începând cu ora 20:00 pentru a afla mai multe despre a cincea 
ediție a Lunii Istoriei LGBT. Pentru detalii referitoare la programul evenimentelor din Luna Istoriei 
LGBT 2016, puteți accesa http://www.acceptromania.ro/lunaistoriei/. 

Programul poate fi consultat aici: http://www.acceptromania.ro/lunaistoriei/ 
 
 
 

Bucharest PRIDE 2016 
 
 

 
 
În fiecare an, începând din 2004, Asociați ACCEPT organizează un festival al Pride-ului, pentru 
recunoașterea și sărbătorirea diversității. Festivalul este dedicat comunității LGBTQ (lesbiene, gay, 
bisexuali, transgender, queer) din România și prietenilor, aliaților și susținătorilor lor. 
 
Bucharest PRIDE este expresia persoanelor implicate în mișcarea pentru drepturile civile LGBT, un 
eveniment ce reunește activismul politic (Marșul Diversității, dezbateri) cu activismul cultural (piese 
de teatru, filme și expoziții). Bucharest PRIDE este o acțiune proactivă, prin intermediul căreia 
atragem atenția asupra drepturilor persoanelor LGBTQ. 
 

http://www.acceptromania.ro/lunaistoriei/
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Bucharest PRIDE este un eveniment cultural, o mișcare de promovare a culturii LGBTQ, un eveniment 
de sine stătător care prezintă valorile comunității LGBTQ, prin intermediul teatrului, al filmelor și al 
imaginilor, întărind faptul că persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender/transexuale și queer 
trăiesc, muncesc, iubesc și trec prin aceleași probleme ca și cele heterosexuale. Cu toate acestea, ele 
se confruntă și cu o discriminare nejustificată. 
 

- 33 de evenimente într-o săptămână, organizate de ACCEPT și parteneri 
- 2500 de participanţi la Marșul Diveristății  
- În jur de 1200 de partipanți la evenimentele organizate pe parcursul săptămânii de festival 

 
Programul, sponsorii și parteneri pot fi consultați aici: http://www.bucharestpride.ro/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCEPT este profund recunoscătoare tuturor membrilor, angajaților, voluntarilor, partenerilor, 
susținătorilor și donatorilor săi pentru ajutorul și eforturile comune îndreptate către promovarea și 

apărarea drepturilor LGBT în anul 2016 și contează pe sprijinul lor și în viitor. 
 
 

Vă mulțumim! 
 
 
 

   
 OP 34 - CP 56, Bucureşti, România 

  Tel./Fax: + 40 (21) 252 56 20, 252 16 37, 252 90 00 
  E-mail: accept@acceptromania.ro, www.acceptromania.ro 
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