Indiferent de apartenența etnică, ne-am născut în Romania și suntem cetățeni români.
Constituția României garantează drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului.

HAI SĂ NE CUNOAȘTEM DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE CETĂTENEȘTI!
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•

•

•

Constituția României este legea fundamentală
a statului român care reglementează, printre
altele, principiile generale de organizare a
statului, drepturile, libertățile și îndatoririle
fundamentale ale cetățenilor și autoritățile
publice fundamentale.
Declarația Universală a Drepturilor Omului
menționează faptul că orice cetățean are dreptul
la un nivel de trai care să-i confere sănătate și
bunastare, atât lui cât și familiei sale, nivel de trai
ce presupune hrană, îmbrăcăminte, locuință,
îngrijirile medicală, precum și serviciile necesare.
Consiliul
Național
pentru
Combaterea
Discriminării este o autoritate de stat și este
garantul respectării și aplicării principiului nediscriminării in conformitate cu legislația internă în
vigoare și cu documentele internaționale la care
România este parte.
Orice cetățean român, indiferent de apartența
etnică, are dreptul de a participa neîngradit la
viața publică și la procesul de luare a deciziilor.

Sursa foto: https://educatiecivica.ro

Fiecare drept și libertate vine cu prețul unei obligații comune, respectiv aceea de a nu încălca drepturile și
libertățile celorlalți cetățeni atunci când dorim să ne exercităm drepturile și libertățile noastre.
Autoritățile publice locale si prestatorii de servicii finanțate din bugetul de stat au obligația de a presta
servicii cetățenilor bazat pe principiul, bunei guvernanțe, egalității de șanse și nediscriminării.
Dacă te confrunți cu o situație pe care o consideri discriminatorie sau dacă ai fost martor la o situație
discriminatorie, te poți adresa instituțiilor de specialitate care au obligația de analiza situația și de a
sancționa comportamentele discriminatorii.
Campanie implementată în cadrul proiectului “CCSI - Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor” - PN1008
Proiectul beneficiază de un grant in valoare de 808.250 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturiile SEE,
prin intermediul programulului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.
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STIAȚI CĂ…
•

Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele,
principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.

•

Conform Constituției României, art.16, (1) Cetățenii sunt egali în fața legii si a autorităților publice,
fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.

•

Cele 31 de drepturi și libertăți ale cetățenilor români sunt menționate, alături de îndatoririle acestora,
în Constituția României, în Titlul al II-lea.

•

Dreptul de a alege si dreptul de a fi ales este un drept al cetățenilor români garantat de Constituția
României. Dreptul de vot ne indica cine si in ce condiții poate alege, in Romania el fiind universal,
egal, direct, secret si liber exprimat.

•

Conform Legii administrației publice locale si legii privind transparența decizională în administrația
publică orice cetățean român are dreptul de a participa la sedintele consiliului local.

•

Conform codului administrativ, cetatenii pot propune consiliilor locale și consiliilor județene pe a
căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri care vizeaza viata
membrilor comunitatii. Acest demers poarta numele de initiativă cetățenească și se poate realiza
daca propunerea este sustinută prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot înscrisă
în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.

Atunci când iți sunt încălcate drepturile si libertățile cetățenești trebuie să respecți legea și să te adresezi instantelor de
judecată. Constituția menționează rolul important al justitiei în apărarea drepturilor cetățeanului.
Atunci când te confrunți cu o situație de discriminare, adreseaza-te CNCD. Este singura instituție care se poate
pronunța cu privire la situația de discriminare semnalată. Mai multe informatii pe www.cncd.ro .

Acest material informativ este realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia nu reflectă
opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile
exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
Proiectului “CCSI - Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor” - PN1008
beneficiază de un grant in valoare de 808.250 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturiile SEE,
prin intermediul programulului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.
Informatii suplimentare regăsiți pe pagina web www.servicii-integrate.ro sau www.facebook.com/centrecomunitaredeserviciiintegrate
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