Către: CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA
DISCRIMINĂRII
DOMNULE PREŞEDINTE,
Prin prezenta, subscrisa asociația ActiveWatch, organizație neguvernamentală care
activează în domeniul protejării drepturilor omului, cu sediul în București, sector 1,
strada Ioan Bibicescu, Nr 13, Ap 1, înregistrară în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor cu Nr 109 / 31.07.2006, reprezentată prin Mircea Valentin Toma,
președinte, formulează următoarea:
PETIȚIE
În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, formulez prezenţa PETIŢIE prin care solicit
constatarea şi sancţionarea contravenției prevăzută de art. 15 din OG 137/2000
săvârşită la dată de 26.04.2018 de către:
- Mircea Valentin Toma, în calitate de autor al articolului pe care îl reclamăm;
- Asociația ActiveWatch, în calitate de deținătoare a site-ului blog.activewatch.ro, pe
care a fost publicat articolul pe care îl reclamăm;
- Paul Chioveanu, care a fost prezent la birou când a fost publicat articolul, dar nu s-a
opus;
- Adrian Iuliuz Szelmenczi, care a fost prezent la birou când a fost publicat articolul,
dar nu s-a opus;
- Răileanu Radu Cristian, care a fost prezent la birou când a fost publicat articolul,
dar nu s-a opus;
- Ionuț Adrian Codreanu, care a fost prezent la birou când a fost publicat articolul,
dar nu s-a opus;
-Liana Roxana Ganea care a fost prezent la birou când a fost publicat articolul, dar
nu s-a opus.
Atât domnul Mircea Valentin Toma, președinte al asociației ActiveWatch, cât și
asociația ActiveWatch și angajații acesteia pot fi contactați la sediul asociației din
București, sector 1, strada Ioan Bibicescu, Nr 13, Ap 1.
Considerăm că prin fapta ce face obiectul acestei petiţii a fost lezată demnitatea
membrilor Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
Vă solicit ca, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale, să dispuneţi obligarea
părţii care a săvârşit fapta să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii prin
care se constatată săvârşirea contravenţiei, precum şi orice măsură necesară pentru
înlăturarea consecinţelor acestei fapte.

De asemenea, solicit să mi se comunice modul de soluţionare a acestei petiţii.
MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:
În fapt, în data de 26.04.2018, pârâtul Mircea Valentin Toma a publicat pe blog-ul
pârâtei asociația ActiveWatch, un articol cu titlul „Curvele de la CNCD i-o sug lui
Dragnea”. În cadrul articolului Mircea Valentin Toma a afirmat că „[...] între consilierii
CNCD sunt destui bărbați curve care i-o sug lui Dragnea, nu doar femei".
Articolul respectiv a fost publicat și pe pagina de Facebook a asociației, fiind văzut de peste
6000 de persoane și distribuit de peste 20. Niciunul dintre angajații ActiveWatch care au
știut de intențiile d-lui Toma nu s-a opus publicării.
Considerăm că prin aplicarea epitetului de „curve” membrilor Consiliului Director al CNCD,
precum și prin afirmația că aceștia „i-o sug lui Dragnea”, a fost vizată sau s-a avut ca scop
crearea unei atmosfere degradante la adresa acestora. Criteriul în baza căruia a fost produsă
fapta de discriminare este reprezentat de convingerile membrilor CNCD, respectiv aceea că
articolul „Curva lui Dragnea, asaltată de pesediști. <<Toți 4000 mi-au dat sfaturi despre cum
să i-o sug lui Liviu mai bine>>” a reprezentat o faptă discriminare care a meritat să genereze
amenzi de 16.000 de lei. Considerăm că fapta este cu atât mai gravă cu cât autorul și
asociația care a publicat materialul nu și-au cerut scuze publice pentru că au făcut acest
lucru, dar și cu cât membrii CNCD nu au o imagine bună în societatea românească, una care
apreciază discriminarea și care poate fi, drept urmare, ostilă persoanelor care se opun
fenomenului.

În drept, faptele descrise se încadrează în prevederile art. 15 din OG 137/2000 și ale
articolului 2, alin 4 din OUG 137/2000.
Art 2, alin 4: Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le
generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament
injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de alte
persoane, grupuri de persoane sau comunități atrage răspunderea contravențională
conform prezentei ordonanțe, dacă nu intră sub incidența legii penale.
Art 15: Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intra
sub incidența legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter
de propagandă naționalist- șovină, de instigare la ură rasială sau națională, 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 anumită rasă, naționalitate, etnie, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau
orientarea sexuală a acestuia.
Putem dovedi cele afirmate cu link-ul către adresă web la care este publicat

articolul: http://blog.activewatch.ro/freeex/curvele-de-la-cncd-i-o-sug-luidragnea/.
De asemenea, atașăm la această petiție și statului organizației, care demonstrează că
activăm în domeniul drepturilor omului, având deci calitatea procesulă necesară
formulării acestei petiții.
Dată,

Semnătură,
Mircea Valentin Toma,
Președinte ActiveWatch

