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Just EU  

Egalitate și dreptate pentru cetățenii LGBTI  

prin litigii strategice 

 

Invitație  

 

Comunitatea LGBTI, deși o minoritate numeroasă, rămâne una din cele mai puțin vizibile și 

atomizate, ceea ce duce la conservarea prejudecăților pe tema orientării sexuale și identității de gen 

la nivelul întregii societăți. Aceste prejudecăți se transformă în discriminare din partea 

profesioniștilor ce furnizează servicii cheie sau în indolența legiuitorilor care trebuie să construiască 

un cadru normativ adecvat pentru protecția vieții private și de familie a persoanelor LGBTI, conform 

art. 8 al CEDO.  

 

Datele demografice despre dimensiunea populației LGBTI din România lipsesc, însă estimările 

experților plasează ponderea comunității LGBTI într-o societate la aproximativ 4,5% - minim 900.000 

de persoane. Conform sondajului CNCD privind discriminarea (2018), 74% dintre românii nu au 

încredere în persoane gay, reprezentând grupul cu cel mai scăzut nivel de credibilitate. Sondajul 

anterior, realizat în 2015, măsură distanță socială și arată că doar 22% dintre români ar acceptă să fie 

prieteni cu o persoană gay, în timp ce doar 7% ar fi de acord să aibă în familie o persoană LGBTI. 

Eurobarometrul  Discriminarea în UE (2019) arată că doar 38% dintre români consideră că familiile 

bazate pe cupluri de același sex ar trebui să aibă aceleași drepturi că familiile heterosexuale, România 

ocupând penultimul loc în Uniunea Europeană, în timp ce media percepției în statele membre UE se 

situează la 76%. Același studiu măsoară faptul că doar 20% dintre români sunt de acord cu 

recunoașterea juridică a genului pentru persoanele transgender (punerea în acord a actelor de stare 

civilă ce înregistrează sexul atribuit la naștere cu identitatea și expresia de gen din prezent) față de 

59% la nivel european. Studiul Agenției pentru Drepturi Fundamentale din UE (2016) privind 

profesiile cheie în asigurarea egalității notează că  medicii, profesorii, asistenții sociali și polițiștii 

români perpetuează și legitimează stigma și prejudecățile privind orientarea sexuală și identitatea de 

gen, considerându-le deseori patologii. 

 

Întrucât multe dintre încălcările drepturilor persoanelor LGBTI sunt sistemice, adesea 

declanșate de norme conservatoare și facilitate de stereotipuri homofobe și transfobe încorporate, 

profund înrădăcinate în culturile locale și prezente și la nivelul practicienilor în drept, este esențial să 

se abordeze aceste provocări într-un mod critic și pragmatic, concentrându-se pe litigiile strategice 

menite să genereze schimbări legale și de politică, precum și să sensibilizeze populația generală și să 

împuternicească comunitatea LGBTI. Cu toate acestea, litigiile strategice în cauzele privind drepturile 

omului, în special în privința drepturilor LGBTI, sunt diferite de litigiile obișnuite în ceea ce privește 
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domeniul de aplicare, obiectivele procesului, metodologia de lucru cu victima încălcărilor de drepturi 

și provocările inerente. 

 

În acest context, Asociația ACCEPT invită avocații interesați de problematica nediscriminării 

persoanelor LGBTI să participe la o sesiune de formare privind aplicarea standardelor naționale, 

standardelor de drepturile omului și de drept european privind viața privată și de familie, infracțiunile 

motivate de ură, precum și nediscriminarea în educație, sănătate sau acces la bunuri și servicii. 

Formatorii din cadrul programului de formare sunt Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului care 

reprezintă de peste 20 de ani persoane LGBTI în fața instanțelor naționale și europene, Teodora 

Roseti, directoare executivă a Asociației ACCEPT și Bianca Oprea, consilier juridic în cadrul asociației. 

 

Asociația ACCEPT asigură cazarea, masa și transportul pentru participanți. Sesiunile se 

derulează în județul Prahova, urmând să comunicăm participanților înscriși locația. Informațiile 

despre decontul pentru transport vor fi furnizate separat în cadrul unei note administrative. Sesiunile 

de formare durează două zile și se desfășoară după următorul calendar: 

1. Sesiune 11 – 12 iulie 2022. Cazarea se realizează în data de 10 iulie începând cu ora 14:00. 

2. Sesiune 13 – 14 iulie 2022. Cazarea se realizează în data de 12 iulie începând cu ora 14:00. 

 

Pentru a vă înscrie la sesiunile de formare, este necesar să completați acest formular: 

https://forms.gle/rKQkVigedYTz4K798  

 

Menționăm că înregistrarea participanților se va face în ordinea înscrierilor. Vă rugăm să 

completați formularul de înscriere până la data de 4 iulie 2022. În cazul în care aveți întrebări și 

neclarități, o puteți contacta pe Teodora Roseti Ion Rotaru, Directoare executivă, Asociația ACCEPT, 

la 0723503162 sau teodora@acceptromania.ro 

 

În urma parcurgerii sesiunilor de formare, avocații participanți vor fi introduși în baza de date 

a ACCEPT și recomandați persoanelor din comunitate care au nevoie de reprezentare prin avocat în 

diverse demersuri juridice. De asemenea, ACCEPT rămâne la dispoziția dvs. În vedere furnizării de 

sprijin punctual în cazurile pe care le reprezentați, în funcție de obstacolele juridice întâmpinate.  

 

Cu deosebită considerație, 

 

Teodora Roseti Ion Rotaru 

Asociația ACCEPT   

 

 

 

https://forms.gle/rKQkVigedYTz4K798
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Just EU  

Egalitate și dreptate pentru cetățenii LGBTI   

prin litigii strategice 

 

Agendă 
 

Ziua 1 

 

 

Ziua 2 

 

09:15 – 9:30 Reflexie asupa zilei anterioare 

9:30  – 11:00 Litigare în dimeniul recunoașterii juridice a genului persoanelor transgender 

11:00 – 11:15 Pauză de cafea 

11: 15 – 12:30 Litigare pentru libertatea de exprimare a persoanelor LGBTI în contextul 
mișcării de restrângere a egalității de gen 

 12: 30 – 14:00 Prânz 

 14:00 – 15:30 Reprezentarea persoanelor LGBTI victime ale infracțiunilor motivate de ură, 
inclusive ale discursului instigator la ură 

15: 30 – 15: 45 Coffee break 

15: 45 – 17:00 Litigare în domeniul nediscriminării: muncă, sănătate, acces la bunuri și 
servicii.  

17:00 – 17:30 Concuziile cursului și evaluarea programului de formare 

 

9:30 – 10:00 Introducerea formatorilor și participanților.  Așteptări și obiective 

10:00 – 11:00 Stereotip şi prejudecată: LGBTI 101 

11:00 – 11:15 Pauză de cafea 

11:15 – 12:30 Bibliotecă vie: experiențe ale comunității LGBTI 

12:30 – 14:00 Prânz 

14:00 – 14:45 Considerente etice în reprezentarea clienților LGBTI  

14:45 – 15:30 Evoluție jurisprudenței CEDO privind persoanele LGBTI 

15:30 – 15:45 Pauză de cafea 

15:45 – 17:15 Litigare în scopul protejării vieții de familie 

17:15 – 17:30 Concluziile zilei 


