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Introducere

„Crearea profi lului etnic” nu reprezintă o practică nouă în statele membre ale 
Uniunii Europene, dar se pare că aceasta a căpătat amploare în urma atentatelor 
teroriste din SUA (2001), de la Madrid (2004) şi de la Londra (2005), precum 
şi datorită amplifi cării îngrijorărilor legate de imigraţia ilegală. Organizaţiile 
interguvernamentale precum Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei şi 
Uniunea Europeană, precum şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul 
protecţiei drepturilor omului şi-au exprimat, la rândul lor, îngrijorarea. S-a afi rmat 
în special că stabilirea profi lurilor etnice nu se afl ă în contradicţie numai cu 
legislaţia privind discriminarea, ci produce şi efecte sociale negative. Cu toate 
acestea, „practica alcătuirii profi lului etnic” este, în general, raportată insufi cient 
în Europa şi înţeleasă prea puţin în afara Regatului Unit. Regatul Unit se ocupă 
de problema creării profi lurilor etnice discriminatorii din anii ’80 şi, drept urmare, 
a clădit o bază solidă de cercetare, precum şi numeroase răspunsuri de politică 
la această problemă. Totuşi, recunoaşterea practicilor de creare a profi lurilor 
etnice discriminatorii nu s-a bucurat de tot atâta atenţie în alte state membre 
UE. Refl ectând acest lucru, literatura de specialitate europeană provine în 
cea mai mare parte din Rega tul Unit, ceea ce presu pune că un mare număr 
de exemple utilizate pe tot cuprinsul ghidului au fost preluate din contextul 
britanic. Trebuie însă menţionat că Uniunea  Europeană şi, în special, Parlamentul 
European, a identifi cat chestiunea creării profi lurilor drept o problemă presantă 
în domeniul contraterorismului, al aplicării legii, al imigraţiei, al controlului 
vamal şi de frontieră. (1) În acest sens, prezentul ghid îşi propune să familiarizeze 
cititorul interesat cu subiectul „creării profi lului etnic”, ca practică şi concept, şi 
să îi suscite interesul în ceea ce priveşte potenţialul acestuia de a discrimina şi 
submina drepturile fundamentale. 

Prezenta publicaţie este destinată în primul rând înalţilor funcţionari ai poliţiei. 
Aceasta vizează o mai bună înţelegere a teoriei şi practicii creării profi lului etnic 
şi plasarea acestuia într-un context juridic şi social. În acest sens, ghidul explică 
utilizarea „creării profi lului etnic” în contexte generale, în afara aplicării legii, 
în domenii precum cercetarea de piaţă. Apoi, abordează crearea unui profi l 
etnic ca practică în contextul aplicării legii. În special, ghidul explică situaţiile 
în care crearea unui profi l pe criterii de rasă, etnie sau religie este considerată 
discriminatorie şi deci ilegală şi condiţiile în care poate fi  permisă referirea la 
astfel de caracteristici. Ghidul continuă cu analizarea efectelor negative ale creării 
unui profi l etnic discriminatoriu, efi cacitatea acestuia ca instrument de aplicare 

(1) A se vedea Recomandarea Parlamentului European către Consiliu din 24 aprilie 2009.
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a legii, precum şi metodele poliţieneşti alternative şi măsurile de protecţie 
împotriva creării abuzive a profi lurilor. 

Ghidul utilizează frecvent formula „crearea unui profi l etnic discriminatoriu” în 
locul formulei uzuale „crearea profi lului etnic” pentru a descrie practica luării 
deciziilor de aplicare a legii exclusiv sau în special pe baza originii rasiale, etnice 
sau pe baza religiei unui individ. Această opţiune se datorează faptului că 
formula „crearea unui profi l etnic” a fost utilizată frecvent de mass-media, de 
mediul academic şi de organizaţiile pentru apărarea libertăţilor civile fără a avea 
un sens precis sau unitar. Defi niţia „creării unui profi l rasial” cea mai apropiată de 
o descriere europeană aprobată ofi cial aparţine Comisiei Europene împotriva 
Rasismului şi Intoleranţei (în continuare, ECRI): „Utilizarea de către poliţie, fără 
justifi care obiectivă şi rezonabilă, a unor astfel de motive ca rasa, culoarea, limba, 
religia, naţionalitatea sau originea naţională sau etnică în activităţile de control, 
de supraveghere sau de investigare”. (2) După cum a subliniat ECRI în Expunerea 
motivelor anexată la Recomandarea de politică generală nr. 11 şi astfel cum se va 
discuta în capitolul al doilea, discriminarea directă nu poate fi  niciodată justifi cată 
din punct de vedere legal, iar „justifi carea rezonabilă” a unui tratament bazat pe 
rasă, etnie sau religie este posibilă numai în circumstanţe specifi ce şi limitate. 

Ghidul se concentrează pe analiza alcătuirii profi lului în contextul menţinerii 
ordinii publice, inclusiv al combaterii terorismului. Cu toate acestea, ghidul nu 
tratează crearea profi lului în contextul chestiunilor legate de azil, imigraţie sau 
control vamal, cazuri în care naţionalitatea (şi astfel indirect rasa, etnia sau religia) 
poate juca un rol specifi c în procesul de luare a deciziilor. Ghidul se limitează, 
de asemenea, la analizarea creării profi lului în contextul efectuării operaţiunilor 
de oprire şi percheziţionare. Astfel, acesta nu analizează crearea unui profi l la 
nivelul altor funcţii precum extragerea datelor, controlul rezidenţilor legali sau 
verifi carea identităţii. 

Ghidul conţine numeroase exemple şi „studii de caz” pentru a ilustra practicile 
şi operaţiunile poliţieneşti care au dus la rezultate atât negative, cât şi pozitive. 
Studiile de caz, cu excepţia cazului în care se indică altfel, au fost furnizate de 
Universitatea din Warwick şi de Open Society Justice Initiative (OSJI - Iniţiativa 
juridică a Institutului pentru o Societate Deschisă).

Dorim să mulţumim participanţilor la reuniunea privind evaluarea inter pares, 
organizată în luna octombrie a anului 2009: doamnei Greet Elsinga, Comisar de 
poliţie şi Consilier superior la Academia de Poliţie din Ţările de Jos, domnului 
Karl-Heinz Grundboeck, Director al Departamentului de Formare Profesională 

(2) ECRI (2007), alineatul (1).
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din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Interne din Austria şi Secretar General 
al Asociaţiei Colegiilor Europene de Poliţie (ACEP), doamnei Maria Knutsson, 
lector principal la Colegiul Naţional de Poliţie din Suedia, domnului Andre Konze, 
ofi ţer de poliţie superior, Poliţia Statală din landul Renania de Nord Westfalia 
(Germania) şi domnului Murat Yildiz, consilier de formare profesională în cadrul 
Ofi ciului pentru problemele strategice în domeniul activităţii poliţiei al OSCE. 
Observaţii privind proiectul ghidului au fost, de asemenea, furnizate de domnul 
Simon Denison, din cadrul Ofi ciului pentru reforma justiţiei penale din Regatul 
Unit şi de domnul James A. Goldston, Director executiv al Open Society Justice 
Initiative.

Acolo unde a fost posibil, s-au furnizat referinţe scurte în notele de 
subsol. Referinţele complete sunt menţionate în bibliografi a de la sfârşitul 
ghidului, precum şi o listă de site-uri internet aparţinând acelor organisme 
interguvernamentale ale căror documente sunt citate în mod frecvent.
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1. Ce reprezintă crearea unui profi l?

Acest capitol va defi ni conceptul şi practica generală de „creare a unui profi l”. 
Acesta este foarte răspândit în contextele comerciale, iar noi vom începe prin 
a-l explora în contextul cotidian. După explicarea principiilor fundamentale 
şi a potenţialelor riscuri pe care le prezintă crearea profi lului, vom analiza 
modalitatea de aplicare a acestei practici în contextul aplicării legii. 

1.1. Crearea profi lurilor într-un context general

La un nivel foarte general, crearea profi lurilor presupune clasifi carea indivizilor în 
funcţie de caracteristicile lor, fi e că sunt „nemodifi cabile” (precum genul, vârsta, 
etnia, înălţimea) sau „modifi cabile” (precum obiceiuri, preferinţe şi alte elemente 
de comportament). Indivizii sunt adesea clasifi caţi astfel de către societăţile de 
asigurări în vederea estimării plăţilor primelor în funcţie de riscuri (de exemplu, 
fumătorii sunt mai expuşi la complicaţii medicale, fi ind astfel posibil să li se 
impună plata unor prime mai mari pentru asigurările de sănătate) şi de agenţiile 
de marketing pentru a stabili produsele care trebuie promovate (de exemplu, 
cardurile de fi delitate ale supermarketurilor pot dezvălui obiceiurile legate de 
cumpărături ale unei persoane, care va primi ulterior detalii despre ofertele 
speciale pentru produsele pe care le achiziţionează în mod frecvent).

Metoda de creare a unor astfel de profi luri este similară unei tehnici cunoscute 
sub numele de „analiză comportamentală”, prin care se fac conexiuni între 
tipare comportamentale (de exemplu, obiceiul de a cumpăra bere) şi anumite 
caracteristici (bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani). Acest tip de profi l 
se alcătuieşte în trei etape:

a. În primul rând, se colectează date şi informaţii anonime în vederea stocării 
acestora în „depozite de date” (de regulă, un dispozitiv digital de stocare, spre 
exemplu, un ha rd-drive). De pildă, o simplă listă de răspunsuri la chestionare 
privind tiparele în achiziţia de articole vestimentare.

b. În al doilea rând, se lucrează la conectarea şi corelarea variabilelor relevante şi 
la crearea de noi categorii de informaţii. Acest proces se numeşte „extragerea 
datelor” şi se realizează, de regulă, cu ajutorul unor programe de calculator. 
În locul vizualizării informaţiilor sub formă de chestionare individuale, acestea 
p ot apărea ca date colective sau de grup pentru a identifi ca, de exemplu, 
procentul de bărbaţi şi femei şi procentul persoanelor aparţinând anumitor 
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categorii de vârstă care achiziţionează anumite mărci şi tipuri de articole 
vestimentare. 

c. În al treilea rând, informaţiile respective sunt interpretate pentru a se emite 
o ipoteză privind comportamentul indivizilor. Acest proces se numeşte 
„inferenţă” deoarece din caracteristicile identifi cate se deduce un tipar 
comportamental. În anumite cazuri, „crearea profi lului” denumeşte numai 
această ultimă etapă. De exemplu, informaţiile ar putea sugera că un procent 
ridicat dintre persoanele care poartă o anumită marcă sau un anumit stil de 
haine sunt femei cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani. De aici înţelegem faptul 
că profi lul standard al unei persoane care poartă acea marcă şi acel stil de 
haine este femeie, cu vârsta între 16 şi 19 ani.

Crearea profi lului permite indivizilor să fi e „clasifi caţi în funcţie 
de anumite caracteristici observabile cu scopul de a deduce ... alte 
caracteristici neobservabile”. (3)

Colectarea de date în vederea creării profi lurilor a ridicat o serie de întrebări 
privind dreptul la protejarea datelor cu caracter personal, mai ales atunci 
când profi lul creat este utilizat pentru luarea unor decizii importante, precum 
acordarea unui împrumut bancar. Pot apărea o serie de probleme, dintre care 
următoarele două sunt esenţiale:

a. În primul rând, se pot comite erori în crearea anumitor „categorii”. De 
exemplu, programul de extragere a datelor poate indica din greşeală 
o corelaţie incorectă între orientarea sexuală şi eligibilitatea pentru 
obţinerea unui credit, astfel încât probabilitatea nerambursării creditului 
să fi e considerată mai ridicată în cazul bărbaţilor homosexuali. Ca urmare 
a acestei false clasifi cări, bărbaţii homosexuali pot întâmpina difi cultăţi în 
obţinerea unui credit bancar. Un bărbat homosexual nu este numai victima 
unui tratament nefavorabil, căci decizia se bazează pe informaţii false de 
care acesta nu are cunoştinţă. Revenind la exemplul de mai sus referitor 
la îmbrăcăminte, există, de asemenea, posibilitatea interpretării greşite 
a categoriilor. Astfel, cu toate că majoritatea persoanelor care poartă 
o anumită marcă sau un anumit stil de haine sunt femei cu vârsta cuprinsă 
între 16 şi 19 ani, aceasta nu înseamnă că toate tinerele aparţinând acestei 
grupe de vârstă se îmbracă astfel. Cu alte cuvinte, indivizii reprezintă în mod 
frecvent excepţia de la regulă. Prin urmare, profi lurile colective generale pot 

(3) DINANT ET AL. (2009), p. 3.
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duce la discriminarea persoanelor care nu se comportă conform profi lului 
generic. Din acest motiv, experţii solicită dreptul de a „modifi ca” (posibilitatea 
de a corecta informaţiile), atunci când deciziile au fost luate prin respectarea 
automată a unui profi l. (4)

b. A doua problemă este ilustrată şi prezentată în aceste exemple. Şi anume, 
colectarea de informaţii considerate „sensibile” cum ar fi : rasa, etnia, orientarea 
sexuală, sexul, convingerile religioase, dizabilităţile sau vârsta. Persoanele 
aparţinând minorităţilor care sunt defi nite de aceste trăsături sunt în prezent 
protejate prin legea împotriva discriminării. Dacă aceste caracteristici sunt 
utilizate ulterior ca bază pentru crearea unui profi l, există un risc ridicat 
de discriminare împotriva persoanelor care aparţin acestor grupuri. Acest 
risc apare deoarece crearea profi lului se bazează pe emiterea de ipoteze 
privind comportamentul indivizilor în funcţie de o anumită caracteristică 
identifi cabilă. Astfel, dacă încercăm, de exemplu, să creăm un profi l în 
funcţie de rasă, suntem pregătiţi să presupunem că multe persoane din rasa 
respectivă au preferinţe, opinii sau comportamente similare. Întrucât această 
metodă de creare a profi lului poate fi  utilizată incorect, mai mulţi experţi 
în protecţia datelor solicită interzicerea totală a colectării de date sensibile 
precum cele legate de rasă, etnie sau religie. În cazul în care, ca regulă 
generală, aceste informaţii nu sunt incluse în depozitele de date, se înlătură 
riscul creării unor profi luri discriminatorii. (5)

Crearea unui profi l oferă societăţilor posibilitatea de a-şi adapta 
mai bine serviciile şi produsele prin utilizarea caracteristicilor 
consumatorilor pentru a le oferi indicii privind preferinţele şi 
comportamentul acestora.

În sine, crearea unui profi l poate constitui un instrument 
preţios, însă există riscul comiterii unor erori atunci când 
anumite caracteristici sunt asociate anumitor preferinţe sau 
comportamente. 

Există, de asemenea, pericolul ca profi lurile constituite pe baza 
unor trăsături precum rasa, etnia sau religia să creeze stereotipuri 
nefavorabile şi incorecte, ducând astfel la discriminare. 

(4) DINANT ET AL. (2009), p. 32.
(5) DINANT ET AL. (2009), p. 33.
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Următorul paragraf va prezenta modul în care crearea profi lurilor este utilizată de 
către forţele de ordine.

1.2. Crearea unui profi l în contextul aplicării legii

Prezentul ghid se limitează la tratarea creării unui profi l în contextul menţinerii 
ordinii publice, inclusiv în exercitarea autorităţii în materie de combatere 
a terorismului. Astfel, crearea unui profi l nu este abordată în domenii precum 
imigraţia, azilul sau controlul vamal, unde naţionalitatea (şi prin urmare rasa, 
etnia sau religia) poate avea o altă importanţă pentru luarea deciziilor. Crearea 
profi lului poate avea loc ori de câte ori un ofi ţer de poliţie deţine competenţa 
pentru exercitarea autorităţii, în măsura în care decizia de a-şi exercita autoritatea 
asupra anumitor persoane poate fi  infl uenţată de factori precum rasa, etnia sau 
religia. Autoritatea poate include:

 • Verifi carea identităţii 
 • Oprirea şi percheziţionarea pietonilor şi vehiculelor 
 • Oprirea şi percheziţionarea în masă
 • Împrăştierea unor grupuri
 • Emiterea de avertismente, ordine de arestare sau de reţinere 
 • Efectuarea de razii 
 • Operaţiuni de supraveghere
 • Extragerea datelor 
 • Politici anti-radicalizare 

Prezentul ghid se va axa pe utilizarea profi lurilor în cadrul exercitării autorităţii de 
oprire şi percheziţionare. 

1.2.1. Crearea profi lurilor în cadrul aplicării legii

În contextul aplicării legii, crearea unui profi l poate constitui în sine o tehnică 
legitimă de investigaţie. (6) Această procedură poate fi  utilizată la soluţionarea 
infracţiunilor deja comise sau la prevenirea comiterii unor infracţiuni viitoare. 
Această tehnică se numeşte crearea profi lului infracţional.

(6) M. Scheinin defi nește crearea profi lului ca „asocierea sistematică a unor seturi de trăsături fi zice, 
comportamentale și psihologice cu anumite infracţiuni și utilizarea acestora la luarea unor decizii de aplicare 
a legii”; a se vedea SCHEININ (2007), alineatul (33). 
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Crearea profi lului infracţional reprezintă utilizarea unor 
indicatori abstracţi referitori la trăsături fi zice, înfăţişare sau 
comportament (precum etnia, stilul vestimentar, locaţiile 
frecventate) care constituie baza acţiunii de aplicare a legii 
(precum oprirea şi percheziţionarea, arestarea, restricţionarea 
accesului în anumite zone).

Profi luri bazate pe informaţii specifi ce

Crearea unui profi l reprezintă, în modul cel mai evident, un instrument 
legitim pentru arestarea persoanelor suspectate de comiterea unei infracţiuni. 
Utilizarea unui profi l care enumeră caracteristici aparţinând anumitor suspecţi 
ca instrument ajutător în arestarea acestora, este considerată, în mod specifi c, 
o abordare „de bun simţ” în activitatea poliţiei. Profi lul se bazează pe dovezi 
referitoare la un anumit  eveniment sau pentru o serie de evenimente. Acest tip 
de „profi l” poate fi  denumit mai exact „descrierea suspectului”. Cu cât acesta este 
mai specifi c sau mai detaliat, cu atât se reduce posibilitatea să fi e discriminatoriu 
şi să se bazeze pe categorii generale de rasă, etnie sau religie (a se vedea mai jos). 

Profi luri care nu se bazează pe informaţii specife

Crearea profi lului poate fi , de asemenea, un instrument legitim şi util în 
identifi carea persoanelor care pot comite o infracţiune în mod „ascuns” 
(ascunderea unor obiecte interzise) sau care este posibil să comită o infracţiune 
în viitor (se deplasează în vederea comiterii unui furt). Acesta are la bază ipoteze 
califi cate ce derivă din experienţă şi instruire, punând mai mult accent pe 
comportament decât pe caracteristici rasiale, etnice sau religioase. De exemplu, 
poliţiştii pot utiliza profi luri care le sugerează să caute indivizi care vizitează în 
mod repetat anumite locaţii, care se întâlnesc şi fac schimb de genţi înainte 
să se despartă, care manifestă un comportament imprevizibil sau nervos sau 
care fac, în mod repetat, achiziţii semnifi cative, achitând numai în numerar. În 
cazul profi lurilor care se bazează în mare măsură pe tipuri de comportament, 
posibilitatea de a fi  considerate discriminatorii pe motive de rasă, etnie sau religie 
este mai redusă (a se vedea mai jos).

După cum se va discuta mai jos, crearea profi lului poate deveni problematică 
dacă nu există informaţii specifi ce care să faciliteze identifi carea suspecţilor 
individuali, iar profi lurile se bazează mai mult pe caracteristici generale precum 
rasa, etnia sau religia şi mai puţin pe comportament. Dacă poliţia asociază în 
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mod curent minorităţile având o anumită origine rasială sau etnică sau o anumită 
convingere religioasă cu un comportament infracţional, crearea profi lului poate 
deveni discriminatorie deoarece decizia poliţiei de a acţiona este determinată 
de rasa, etnia sau religia unui individ, şi nu de factori comportamentali de o mai 
mare relevanţă. Utilizarea creării profi lurilor în mod discriminatoriu din punct de 
vedere rasial nu este numai ilegală, fi ind contestată însăşi efi cienţa acesteia în 
combaterea infracţiunilor (subiectul va fi  tratat în capitolele următoare).

Crearea unui profi l se poate efectua la nivel organizaţional şi/sau operaţional. 
Este relativ uşor să se identifi ce crearea în mod ilegal a unui profi l discriminatoriu 
la nivel organizaţional. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când la nivel 
înalt (la nivel de guvern sau comandament) se emit instrucţiuni precise, verbale 
sau scrise, prin care poliţiştilor li se solicită să îşi exercite autoritatea pe anumite 
grupuri. 

La nivel operaţional, crearea unui profi l se poate produce într-un mod mai subtil, 
atunci când fi ecare poliţist poate aplica stereotipuri sau generalizări bazate pe 
rasă, etnie sau religie. Această practică poate fi  motivată în mod conştient de 
prejudecăţi personale sau este posibil ca poliţişti să nu realizeze posibila creştere 
a nivelului la care aplică generalizări sau stereotipuri. (7)

1.2.2. Crearea profi lurilor prin extragerea datelor

Astfel cum se menţionează mai sus, acest ghid vizează crearea unui profi l etnic 
în contextul efectuării operaţiunilor poliţ ieneşti de oprire şi percheziţionare 
a persoanelor. Cu toate acestea, în vederea unei abordări complete, acesta 
va ilustra pe scurt, prin intermediul următorului studiu de caz, modul în care 
forţele de ordine pot utiliza „extragerea datelor” şi „depozitele de date” într-un 
mod similar cercetătorilor de piaţă sau societăţilor de asigurări (astfel cum se 
menţionează mai sus). 

În urma atentatelor de la 11 septembrie 2001, poliţia din Germania a efectuat 
o căutare computerizată în vederea depistării aşa-zişilor „terorişti inactivi”, 
respectiv persoane instruite pentru a participa la viitoare atacuri, dar care, între 
timp, rămân integrate în societate şi nu desfăşoară nicio activitate care ar putea 
stârni suspiciuni. În acest scop, autorităţile au creat un profi l, căutând: bărbaţi 
cu vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani; studenţi sau absolvenţi, de origine 

(7) „Ca și în cazul altor practici sistemice, crearea profi lului rasial poate fi  conștientă sau incoștientă, intenţionată 
sau neintenţionată. Crearea profi lurilor rasiale poate fi  inconștientă.” Regina/Campbell, Hotărârea 
Tribunalului din Quebec (Secţia penală) din data de 27 ianuarie 2005, alineatul (34).

kg009237_RO_inside_b.indd   13 12/10/10   10:36



Ghid pentru înţelegerea şi prevenirea creării profi lurilor etnice discriminatorii

14

musulmană sau care provin dintr-o anumită listă de 26 de ţări. Căutarea a fost 
efectuată în perioada 2001-2003 evidenţiind aproape 32 000 de persoane care 
întruneau toate criteriile. Datele personale a 200 000-300 000 de persoane au 
fost stocate în baza de date pe parcursul procesului. Cu toate acestea, căutarea 
computerizată de profi luri nu a dus la nicio arestare. 

În anul 2006, Curtea Constituţională Federală a Germaniei s-a pronunţat asupra 
ilegalităţii acestei căutări bazate pe profi luri. S-a constatat încălcarea dreptului 
individual la autodeterminare privind datele cu caracter personal [articolul 2 
alineatul (1) din Constituţia Federală], precum şi a articolului 1 alineatul (1) din 
Legea fundamentală privind protecţia demnităţii umane. Curtea a constatat, 
în principiu, că extragerea datelor poate constitui un instrument legitim în 
menţinerea securităţii naţionale, dar că o încălcare atât de gravă a drepturilor 
omului (care stigmatiza, în special, cetăţenii musulmani străini) ar putea fi  
justifi cată numai în cazul unui pericol iminent specifi c. În cazul de faţă, pericolul 
îl constituia un potenţial atac. Deşi Curtea nu a analizat dacă activitatea propriu-
zisă de creare a unui profi l a încălcat interdicţia de discriminare, hotărârea 
demonstrează că extragerea propriu-zisă de date poate contraveni normelor 
privind protecţia vieţii private şi a drepturilor omului.
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2. Crearea unui profi l etnic 
discriminatoriu

Termenul de „profi l etnic” este utilizat la scară largă în mass-media, în rândul 
susţinătorilor  libertăţilor civile, de către experţi juridici şi politicieni. Cu toate 
acestea, termenul nu are un sens exact şi este utilizat în diferite moduri. Utilizarea 
termenului de „profi l etnic” pe ntru a descrie crearea ilegală de profi luri poate fi  
incorectă deoarece factori precum rasa, etnia sau religia pot face parte dintr-un 
profi l fără a încălca legea. Prezentul capitol explică în ce caz crearea unui profi l 
implicând rasa, etnia şi religia este ilegală. Pentru a descrie situaţia respectivă se 
va utiliza formula „crearea unui profi l etnic discriminatoriu”.

Crearea profi lului etnic discriminatoriu implică: 
 • Tratarea unui individ într-un mod mai puţin favorabil 

comparativ cu alte persoane care se afl ă într-o situaţie 
asemănătoare (cu alte cuvinte „discriminatorie”), de exemplu, 
prin efectuarea operaţiunilor poliţieneşti cum este cea de oprire şi 
percheziţionare.

 • O decizie de a exercita autoritate poliţienească bazată exclusiv 
sau în principal pe rasa, etnia sau religia individului respectiv. 

În continuare sunt explicate pas cu pas cazurile care constituie discriminare. 
Acest concept va fi  apoi aplicat creării unui profi l. 

2.1. Ce se înţelege prin „discriminare”?

În contextul creării profi lurilor, discriminarea reprezintă, de regulă, discriminarea 
„directă”, care este uşor de identifi cat deoarece constă în aplicarea unui 
tratament diferenţiat bazat pe motive neîntemeiate. În cuvintele Directivei 
privind egalitatea rasială (8), unul din principalele instrumente legislative care 
reglementează această problemă, discrimi narea „se consideră a avea loc în 
situaţiile în care o persoană este tratată mai puţin favorabil decât este, a fost 
sau ar fi  tratată o altă persoană într-o situaţie comparabilă pe motive de origine 
rasială sau etnică”. Un exemplu tipic de discriminare ar fi  oprirea unui membru 

(8) Articolul 2, Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament 
între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică [2000] JO L180/22. 
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al unei minorităţi etnice, suspectat de comiterea unei infracţiuni, pentru motivul 
exclusiv sau principal că persoana în cauză este membră a respectivei minorităţi 
etnice. 

Discriminarea poate fi  şi „indirectă”. Acest aspect va fi  discutat în secţiunea 2.5 de 
mai jos. 

2.1.1. Tratamentul diferenţiat 

Tratamentul diferenţiat în sine nu este neapărat inacceptabil. Pentru că suntem 
oameni, avem preferinţe şi facem alegeri pe baza acelor preferinţe, indiferent 
dacă acestea sunt legate de convingeri profunde sau de capricii. În viaţa de zi 
cu zi, facem diferenţe prin deciziile pe care le luăm legate de modul în care sau 
persoanele cu care socializăm, precum şi în ceea ce priveşte elemente de bază 
din viaţa noastră precum preferinţele  alimentare sau vestimentare sau locul şi 
modul în care ne facem cumpărăturile. Motivele noastre se pot baza chiar şi pe 
prejudecăţi considerate dăunătoare din punct de vedere social, precum sexismul 
sau rasismul. 

Legea nu intervine în alegerile noastre atunci când acestea au un caracter 
strict personal. De exemplu, decizia unei femei de a nu accepta să ia lecţii de 
conducere de la un bărbat, considerând că bărbaţii sunt agresivi şi dezagreabili, 
poate fi  considerată ca fi ind sexistă, însă nu poate fi  pedepsită prin lege, cu 
condiţia ca o astfel de alegere să se limiteze la sfera privată a femeii respective. 
Totuşi, dacă ar surveni o situaţie diferită, în care o femeie instructor auto ar refuza 
toţi cursanţii bărbaţi din aceleaşi motive, aceasta s-ar încadra în comportamentul 
discriminatoriu care afectează sfera publică. 

2.1.2. Motive neîntemeiate 

Tratamentul diferenţiat înseamnă tratarea unei persoane în mod diferit (mai 
puţin favorabil) faţă de alte persoane care se afl ă într-o situaţie relativ similară sau 
comparabilă. Acest tip de tratament nu este permis atunci când are loc într-un 
context „public” şi se bazează pe motive „interzise”. Exemple de astfel de motive 
sunt menţionate în mod explicit în diferitele directive de nediscriminare şi 
includ: rasa sau etnia, vârsta, dizabilităţile, orientarea sexuală, sexul şi convingerile 
religioase. Acest ghid  se va axa pe motivele asociate creării profi lului „etnic”: rasa, 
etnia sau religia. 
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Astfel, dacă poliţia tratează, de exemplu, o persoană în mod diferit faţă de alte 
persoane care se afl ă într-o situaţie similară şi dacă singurul sau principalul motiv 
de a proceda astfel îl reprezintă etnia sau religia persoanei în cauză, această 
abordare va constitui discriminare ilegală. Cu toate acestea, este extrem de difi cil, 
în legislaţie şi în practică, să se determine dacă o anumită decizie este luată 
exclusiv pe motive de etnie şi religie fără a o pune în balanţă cu alte considerente 
posibil relevante. Următoarele alineate vor studia această problemă şi vor încerca 
să trateze complexitatea pe care o implică.

2.2. În ce mod se aplică discriminarea la crearea 
profi lului etnic?

Există un principiu foarte bine defi nit în dreptul internaţional, conform căruia 
discriminarea directă pe motiv de rasă, etnie sau religie nu va fi  niciodată 
justifi cată sau legală. Această interdicţie de discriminare directă este atât de 
fundamentală încât, în temeiul dreptului internaţional, nu este permisă nici în 
situaţii de urgenţă publică. (9) Aceste situaţii includ şi ameninţările importante la 
adresa securităţii maxime. 

La data publicării acestui ghid, se pare că nicio instanţă europeană nu a avut 
ocazia de a pronunţa o hotărâre care să privească în mod specifi c conceptul 
de creare a unui profi l etnic în contextul aplicării legii. Cu toate acestea, în 
ultimii ani, au existat o serie de cauze la nivel naţional şi internaţional în care au 
fost implicate persoane care au fost supuse unor controale ale poliţiei sau ale 
autorităţilor din domeniul imigraţiei. Cauzele respective au stabilit o serie de 
norme relevante pentru practica alcătuirii profi lurilor, ilustrând discuţia de mai 
jos.

O cauză din 2009 în care Comitetul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului 
a constatat discriminare ilegală pe motive de creare a unor profi luri rasiale – deşi 
termenul nu apare explicit în cadrul hotărârii – este cauza Rosalind Williams 
Lecraft/Spania. Hotărârea este în mod special semnifi cativă, întrucât acesta este 
primul organism la nivelul ONU care emite o hotărâre împotriva controalelor de 
identitate efectuate de poliţie pe motive de rasă şi etnie. În acest caz, reclamanta 
a fost oprită de un agent de poliţie pe peronul unei gări din Spania şi i s-a cerut 
să îşi prezinte actele de identitate. Reclamanta a întrebat agentul de poliţie de 
ce a fost singura persoană oprită pe peron şi a primit următorul răspuns: „Pentru 
că sunteţi de culoare.” Comitetul pentru Drepturile Omului a considerat că, 

(9) Articolul 4 alineatul (1) din Pactul internaţional privind drepturile civile și politice (ICCPR). A se vedea COMITETUL 
PENTRU DREPTURILE OMULUI AL ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE (2001), alineatul (8); SCHEININ (2007), alineatul (41). 
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deşi, în general, este legitim să se efectueze controale de identitate în interesul 
siguranţei publice, al prevenirii infracţionalităţii şi al monitorizării imigraţiei 
ilegale, „atunci când autorităţile efectuează aceste controale, nu trebuie să se 
considere că anumite caracteristici fi zice sau etnice ale persoanelor vizate indică 
situaţia posibil ilegală a acestora în ţara respectivă. De asemenea, controalele 
de identitate nu trebuie efectuate astfel încât doar persoanele cu anumite 
caracteristici fi zice sau origini etnice să fi e vizate. Acest lucru nu numai că ar 
afecta negativ demnitatea celor afectaţi, dar ar contribui, de asemenea, la 
răspândirea atitudinilor xenofobe în rândul populaţiei generale; de asemenea, ar 
fi  în contradicţie cu o politică efi cientă de combatere a discriminării rasiale.” (10) 

În contextul creării profi lurilor, să ne imaginăm o operaţiune de combatere 
a terorismului: 

Într-o capitală europeană, poliţia are autoritatea să oprească şi să percheziţioneze 
orice persoană pe care o suspectează a fi  implicată în acte de terorism. Nu 
există informaţii specifi ce cu privire la persoanele implicate în posibilele atacuri, 
exceptând faptul că ameninţarea se consideră a veni din partea unui grup care 
are legături cu gruparea Al-Qaeda. Ofi ţerii de poliţie opresc un număr mult mai 
mare de tineri cu trăsături „islamice” sau „asiatice” (11) decât persoane aparţinând 
altor grupuri etnice, întrucât această tipologie corespunde profi lului terorist 
furnizat de comandanţii lor. 

În baza normelor stabilite de dreptul internaţional şi de diferitele cauze 
judecătoreşti, se pot formula următoarele concluzii cu privire la scenariul 
prezentat mai sus: atunci când ofi ţerii de poliţie opresc anumite persoane, iar 
alegerea acestora se bazează exclusiv sau în principal pe rasa, etnia sau religia 
persoanelor, avem de-a face cu discriminare directă care este ilegală. Prin „motiv 
principal” se înţelege că acel ofi ţer nu ar fi  oprit individul dacă acesta nu ar fi  
aparţinut unei anumite rase, etnii sau religii. Cu toate că se acceptă ca rasa, etnia 
sau religia să reprezinte unul dintre factorii avuţi în vedere de ofi ţer, acesta nu 
poate constitui singurul sau principalul motiv al opririi. Acest aspect este 
explicat în continuare.

(10) Comunicarea nr. 1493/2006 Rosalind Williams Lecraft/Spania, 30 iulie 2009, punctul 7.2. Pentru 
perspectiva CEDO, a se vedea cauza nr, 55762/00 Timishev/Rusia, 13 decembrie 2005, discutată mai jos.

(11) Prin persoane cu trăsături „asiatice” se înţeleg persoanele originare din India, Pakistan sau Bangladesh.
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Oprirea şi percheziţionarea unui individ atunci când rasa, etnia sau 
religia acestuia reprezintă singurul sau principalul motiv al acestei 
proceduri se numeşte discriminare directă şi este ilegală. (12)

2.3. De ce crearea unui profi l etnic discriminatoriu 
este ilegală?

Crearea profi lului etnic este ilegală deoarece poate contribui la degradarea 
relaţiilor dintre diferite grupuri sociale şi deoarece constituie o ofensă adusă 
demnităţii umane. Această procedură este dăunătoare societăţii pentru că 
poate genera tensiuni şi neîncredere în rândul diferitelor comunităţi, şi ofensă 
adusă demnităţii umane pentru că ignoră faptul că fi ecare dintre noi este unic. 
Legea impune ca fi ecare persoană să fi e tratată ca un individ. Deşi este posibil ca 
extremiştii islamişti asociaţi cu ameninţarea în cauză să aibă trăsături musulmane 
şi asiatice, acest lucru nu poate genera ipoteza că toate persoanele cu trăsături 
musulmane sau asiatice sunt implicate în acte de terorism. (13) Aşa cum explică 
Lordul Hope (un Lord judecător din Camera Lorzilor a Regatului Unit care s-a 
pronunţat în cauza Gillan):

„Principalul motiv pentru  care se declară ilegalitatea discriminării de către 
o autoritate publică pe motive rasiale este acela că există posibilitate ca 

(12) Această declaraţie de principii nu reprezintă un citat direct din jurisprudenţă, ci este extras din argumentarea 
deciziilor majore în această problemă. A se vedea, de exemplu, Cauza nr. 55762/00 Timishev/Russia, 
CEDO, 13 decembrie 2005, punctul 58: „instanţa consideră că niciun tratament diferenţiat care se bazează 
în mod exclusiv sau într-o măsură hotărâtoare pe originea etnică a unei persoane nu poate fi  justifi cat în 
mod obiectiv într-o societate contemporană democratică bazată pe principiul pluralismului și al respectării 
diferitelor culturi”. Prin analogie, a se vedea Cauza nr. 9214/80 Abdulaziz, Cabales and Balkandali/Regatul 
Unit, CEDO, 28 mai 1985, punctul 78. A se vedea, de asemenea, în acest sens: Comunicarea nr. 1493/2006 
Rosalind Williams Lecraft/Spania a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, 30 iulie 2009, punctul 7.2; 
Observaţii fi nale ale CEDR (2002), alineatul (9); CEDR (2005), alineatul (20). A se vedea de asemenea: Lordul 
Hope în UKHL R (privind acţiunea Gillan et al./Comisarul Poliţiei Metropolitane et al. [2006] UKHL 12, 
alineatul (44); Baroneasa Hale în UKHL R/Ofi ţerul pe probleme de imigrare din cadrul Aeroportului din 
Praga et al, ex p. Centrul european pentru drepturile rromilor et al. [2004] UKHL 55, alineatul (73).

(13) Lordul Hope, explicând acest aspect în cauza Gillan face referire la declaraţia Baronesei Hale privind 
o politică a ofi ţerilor pentru imigraţie de a trata călătorii romi cu mai multă suspiciune (în ceea ce privește 
intenţia acestora de a solicita azil odată ajunși pe teritoriul Regatului Unit) decât pe restul călătorilor. 
Baroneasa Hale a declarat că un ofi ţer de poliţie „poate acţiona pe baza unor ipoteze privind membrii.... 
grupului rasial în cauză, care sunt adesea adevărate și, în cazul în care sunt, ar oferi un motiv sufi cient pentru 
aplicarea acelui tratament mai puţin favorabil. Însă, „ceea ce poate fi  valabil pentru un grup, este posibil să 
nu fi e valabil pentru un număr semnifi cativ de indivizi din acel grup”. UKHL R/Ofi ţerul pentru imigraţie din 
cadrul Aeroportului din Praga et al, ex p. Centrul european pentru drepturile romilor et al. [2004] UKHL 55, 
alineatul (82). Baroneasa Hale îl citează pe Hartmann J din Comisia pentru egalitatea de şanse/Directorul 
pentru Educaţie [2001] HKLRD 690, alineatul (86).
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impresiile privind comportamentul anumitor indivizi aparţinând unui grup rasial 
să nu fi e valabile pentru întregul grup.” (14)

Din motive similare, crearea profi lului etnic discriminatoriu poate fi , de 
asemenea, considerată contraproductivă. Acţiunile desfăşurate în temeiul unui 
profi l alcătuit ilegal pot avea ca rezultat creşterea tensiunilor rasiale, alimentarea 
resentimentelor în rândul minorităţilor faţă de poliţie şi populaţia majoritară. 
În acest sens, Reţeaua de experţi independenţi în domeniul drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene a constatat: 

„Consecinţele tratării în mod diferit a unor persoane afl ate în situaţii similare, 
în funcţie de presupusa „rasă” sau de etnia acestora sunt [atât]… de ample, 
generând disensiuni şi resentimente, cultivând stereotipuri şi ducând la supra-
incriminarea anumitor categorii de persoane, totodată consolidând astfel 
de asociaţii stereotipe între infracţiune şi etnie, încât tratamentul diferenţiat 
aplicat pe acest motiv ar trebui considerat, în principiu, ilegal indiferent de 
circumstanţe.” (15)

Atunci când relaţiile cu publicul sunt afectate, acest lucru poate avea, de 
asemenea, un impact negativ asupra colectării de informaţii şi asupra altor 
forme de cooperare cu comunităţile minoritare. Acest subiect este discutat în 
continuare. 

2.4. Crearea profi lului în limitele legalităţii

După cum s-a constatat în capitolul precedent, utilizarea unui profi l nu este 
ilegală, reprezentând un instrument legitim în aplicarea legii. Următoarea 
secţiune analizează semnifi caţia acestuia pentru forţele de ordine şi clarifi că 
diferenţa dintre activităţile sau politicile legale şi cele ilegale de aplicare a legii în 
contextul creării profi lului etnic.

Pentru ca exercitarea drepturilor de oprire şi percheziţionare să fi e legală, aceasta 
trebuie să se bazeze pe un profi l care să nu se refere exclusiv la apartenenţa 

(14) Hotărârea Lordului Hope în R (privind acţiunea Gillan et al.)/Comisarul Poliţiei Metropolitane et al. [2006] 
UKHL 12, alineatul (44). A se vedea hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în această cauză: Cauza 
nr. 4158/05 Gillan şi Quinton/Regatul Unit CEDO, 12 ianuarie 2010.

(15) REŢEAUA DE EXPERŢI INDEPENDENŢI ÎN DOMENIUL DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE (2006), alineatul (54).
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rasială, etnică sau religioasă. (16) Acest lucru nu înseamnă că rasa, etnia sau 
religia trebuie ignorate. Cu toate acestea, toţi membrii publicului trebuie trataţi 
în mod egal, cu excepţia cazului în care există un motiv specifi c pentru a trata 
o persoană în mod diferit. În acest sens, Codul european de etică al poliţiei 
stipulează: 

„Poliţia trebuie să îşi desfăşoare activitatea în mod corect, ghidându-se în special 
pe principiile imparţialităţii şi nediscriminării.” (17)

Este posibil ca apartenenţa  etnică, rasială sau religioasă să constituie unul 
dintre motivele pentru care un ofi ţer de poliţie să intre în alertă, însă acesta 
trebuie să se bazeze şi pe alţi factori, a căror componenţă depinde de cerinţele 
legislaţiei naţionale. În mod normal, punctul de pornire ar impune existenţa unor 
„motive rezonabile” pentru a forma o „suspiciune” (de exemplu, pe baza unui 
comportament suspicios sau neobişnuit într-un anumit context). (18) În anumite 
cazuri, există un standard mai permisiv care poate permite exercitarea autorităţii 
pe baza intuiţiei profesionale. (19)

Desigur, oprirea şi percheziţionarea unei persoane care aparţine unei minorităţi 
etnice, rasiale sau religioase nu este neapărat ilegală. Uneori etnia, rasa sau religia 
constituie un factor legitim de care ofi ţerii de poliţie trebuie să ţină cont. Să ne 
imaginăm, de exemplu, că informaţiile disponibile sugerează faptul că va avea 
loc un jaf într-o anumită zonă a oraşului şi că acesta va fi  comis de o organizaţie 
criminală de origine chineză. În aceste condiţii, ofi ţerii de poliţie au motive 
întemeiate să considere că apartenenţa rasială este relevantă pentru a stabili 
dacă o persoană poate deveni un posibil suspect. (20) Legea impune că trebuie să 
existe un motiv, altul decât rasa persoanei în cauză, pentru ca ofi ţerul să trateze 
acea persoană în mod diferit faţă de alţi membri ai publicului. Motivul trebuie 

(16) Acest principiu se aplică chiar și atunci când autoritatea ofi ţerilor de poliţie pare să fi e foarte extinsă. De 
exemplu, secţiunile 44-47 din Legea privind terorismul din 2000 din Regatul Unit prevede emiterea unei 
autorizaţii de a opri orice persoană pentru a căuta anumite obiecte, fără a fi  necesar să existe o suspiciune 
rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni. Cu toate acestea, Camera Lorzilor din Regatul Unit 
a declarat că această autoritate trebuie exercitată în conformitate cu principiul nediscriminării. R (privind 
acţiunea Gillan et al./Comisarul Poliţiei Metropolitane et al. [2006] UKHL 12. A se vedea, de asemenea, 
hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în această cauză: Cauza nr. 4158/05 Gillan şi Quinton/
Regatul Unit CEDO, 12 ianuarie 2010.

(17) COMITETUL DE MINIȘTRI AL CONSILIULUI EUROPEI (2001), alineatul (40). 
(18) COMITETUL DE MINIȘTRI AL CONSILIULUI EUROPEI (2001), alineatul (40).
(19) Lordul Brown în UKHL R (privind acţiunea Gillan et al./Comisarul Poliţiei Metropolitane et al. [2006] UKHL 

12, alineatele (78)-(79).
(20) Baroneasa Hale, UKHL R/Ofi ţerul pentru imigraţie din cadrul Aeroportului din Praga et al, ex p. Centrul 

european pentru drepturile romilor et al. [2004] UKHL 55, alineatul (92). În mod similar, Lordul Scott în 
UKHL R (privind acţiunea Gillan et al.)/Comisarul Poliţiei Metropolitane et al. [2006] UKHL 12, alineatele 
(80), (81), (45).
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să fi e caracteristic persoanei respective. (21) Motivul îl poate constitui faptul că se 
comportă în mod suspect sau transportă un obiect neobişnuit sau se evidenţiază 
în alt mod. (22) De asemenea, persoana poate corespunde unei descrieri 
amănunţite existente. Important este ca etnia, rasa sau religia persoanei în cauză 
să nu reprezinte singurul sau principalul motiv pentru care aceasta a fost supusă 
unei opriri şi percheziţionări sau unei alte acţiuni a poliţiei. 

Acest lucru nu înseamnă că, în anumite situaţii, ofi ţerilor de poliţie li se interzice 
să oprească persoane aparţinând numai unui anumit grup rasial sau religios, 
atât timp cât motivele nu se bazează exclusiv pe apartenenţa rasială, etnică 
sau religioasă a persoanelor în cauză. Să considerăm, de exemplu, un caz în 
care a fost implicat un grup de imigranţi ilegali de altă rasă decât rasa albă care 
a decis să ocupe o clădire publică în semn de protest pentru refuzul de a li 
se acorda permise de şedere. Persoanele respective protestau astfel în mod 
deschis pentru faptul că şederea lor nu fusese recunoscută prin acordarea unui 
permis. Poliţia a evacuat clădirea, reţinând doar persoanele care protestau, 
iar din întâmplare, toate acele persoane erau de altă rasă decât rasa albă. Cu 
toate că poliţia a oprit numai aceste persoane, aceasta nu se făcea vinovată de 
discriminare rasială sau etnică. S-a procedat astfel deoarece existau alte motive 
de a suspecta persoanele respective de comiterea unei infracţiuni (erau rezidenţi 
ilegali). Motivele care au stat la baza acestei convingeri au fost recunoscute chiar 
de către persoanele în cauză. Motivul pentru care acestea au fost tratate diferit 
de alţi membri ai publicului s-a datorat faptului că se afl au într-o situaţie obiectiv 
diferită, din moment ce au admis că sunt rezidenţi ilegali. (23)

Să ne imaginăm o situaţie uşor diferită în care niciunul dintre protestatari nu 
ar fi  admis în mod deschis faptul că a comis o infracţiune. Dacă ofi ţerii ar fi  fost 
nevoiţi să oprească toate persoanele de altă rasă decât rasa albă în momentul 
evacuării clădirii, pentru simplul motiv că sunt de altă rasă, atunci ar fi  fost vorba 
de discriminare. Ofi ţerii ar fi  trebuit atunci să se bazeze pe alte motive pentru 
a suspecta persoanele respective, de exemplu pe comportamentul acestora. (24)

(21) „Una este să accepţi faptul că originea etnică a unei persoane face parte din profi lul acesteia (uneori chiar 
o parte importantă) și alta este (și este în mod clar inacceptabil) să creezi profi lul unei persoane numai în 
funcţie de etnia acesteia. Atunci când trebuie să ia o decizie dacă să își exercite sau nu autoritatea de oprire 
și percheziţionare, ofi ţerii de poliţie trebuie, în mod evident, să ţină seama și de alţi factori.” Lordul Brown în 
UKHL R (privind acţiunea Gillan et al.)/Comisarul Poliţiei Metropolitane et al. [2006] UKHL 12, alineatul (91).

(22) Lordul Scott în UKHL R (privind acţiunea Gillan et al.)/Comisarul Poliţiei Metropolitane et al. [2006] UKHL 12, 
alineatul (67).

(23) Aceasta este valabilă în Cauza nr. 51346/99 Cissé/Franţa (Admisibilitate), CEDO, 16 ianuarie 2001.
(24) Situaţie similară celei din Comunicarea nr. 1493/2006 Rosalind Williams Lecraft/Spania a Consiliului ONU 

pentru Drepturile Omului, 30 iulie 2009, atunci când un ofi ţer a oprit o femeie pentru simplul motiv că era de 
culoare, suspectând-o automat că ar fi  imigrant ilegal, cu toate că ofi ţerul în cauză nu avea niciun alt motiv 
să presupună acest lucru. 
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Să luăm în consideraţie un al doilea exemplu. În urma unei serii de jafuri brutale 
produse în Viena, Austria, presupuse a fi  fost comise de doi infractori cu pielea 
închisă la culoare, organelor de poliţie li s-a solicitat să oprească toate grupurile 
de persoane de culoare pentru a se li se verifi ca identitatea. În urma unui protest 
public, ordinul a fost modifi cat, fi ind vizate „persoanele de culoare, de origine 
africană, în vârstă de aproximativ 25 de ani, 170 cm înălţime, de conformaţie 
atletică, purtând... jachete de fâş”. (25) În cursul unei zile, poliţia a oprit şi 
percheziţionat 136 de bărbaţi de culoare fără ca vreunul dintre aceştia să fi e 
suspectat că ar fi  avut o legătură cu jafurile. (26)

Oprirea persoanelor pe baza descrierii iniţiale a suspectului este posibil să fi e 
considerată un exemplu de discriminare directă, în timp ce utilizarea celui de-al 
doilea profi l nu ar constitui probabil discriminare. Este evident faptul că etnia 
unui suspect este importantă pentru identifi carea acestuia. Totuşi, aceasta 
nu poate constitui singura bază pentru luarea unor măsuri de aplicare a legii 
împotriva respectivei persoane. Din analiza cazurilor prezentate anterior rezultă 
că „suspiciunea” care trebuie să apară pentru ca poliţia să ia măsuri (indiferent 
dacă acestea constituie o cerinţă bazată pe „motive rezonabile” sau pe un 
standard mai permisiv) trebuie să se bazeze pe comportamentul unui individ sau 
pe alţi factori similari care să îl evidenţieze, şi nu pe caracteristici precum rasa, 
etnia sau religia.

Crearea profi lului va fi  considerată discriminatorie (şi deci 
ilegală) atunci când poliţia îşi exercită autoritatea asupra 
persoanelor având drept motiv exclusiv sau principal rasa, etnia 
sau religia persoanelor în cauză. 

Pentru a nu fi  considerată discriminatorie, orice decizie de 
exercitare a autorităţii trebuie să se bazeze pe alţi factori decât rasa, 
etnia sau religia unei persoane, chiar şi atunci când rasa, etnia sau 
religia sunt relevante pentru o anumită operaţiune sau strategie. 

Solicitarea unor factori suplimentari care să evidenţieze un 
anumit individ garantează faptul că ofi ţerii de poliţie nu aplică 
o procedură sau o politică de asociere în mod automat a rasei, 
etniei sau religiei cu comportamentul infracţional.

(25) REŢEAUA DE EXPERŢI INDEPENDENŢI ÎN DOMENIUL DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE (2006), p. 48.
(26) AMNESTY INTERNATIONAL (2009), p. 35. 
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Prin oferirea unor „motive rezonabile” pentru identifi carea unui 
suspect pe baza unor factori comportamentali care evidenţiază 
un anumit individ, se reduce riscul alcătuirii unui profi l etnic 
discriminatoriu.

2.5. Discriminarea indirectă în contextul creării 
profi lului etnic 

Atunci când ofi ţerii de poliţie primesc instrucţiuni sau decid individual, pe baza 
unor prejudecăţi conştiente sau inconştiente, să opr ească anumite persoane în 
funcţie de rasa, etnia sau religia acestora, aceştia comit o discriminare directă. 
Criteriile aplicate (chiar dacă există numai sub forma unei prejudecăţi personale) 
în momentul adoptării deciziei de a trata diferit individul în cauză, sunt aparent 
neîntemeiate. Cu toate acestea, discriminarea poate fi  şi indirectă. Discriminarea 
indirectă implică: (27)

a. Aplicarea unei norme aparent neutre (de exemplu oprirea unei maşini 
dintr-un lot de zece, în oraşul X în intervalul orar 21:00-01:00)

b. Însă practic această metodă are un impact mai negativ asupra unui anumit 
grup etnic, rasial sau religios comparativ cu alte grupuri (de exemplu, 60% 
din populaţia oraşului X care călătoreşte cu maşina în acest interval este de 
origine afro-caraibeană, deşi populaţia afro-caraibeană a oraşului respectiv şi 
a zonei limitrofe nu depăşeşte 30%). 

(27) „Discriminarea indirectă” este defi nită atât în legislaţia CE, cât și în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie 
(CEJ) și jurisprudenţa CEDO. Pentru a putea aprecia abordarea CEJ, un caz relevant este Cauza 170/84 
Bilka-Kaufhaus GmbH/Karin Weber von Hartz [1986] Rec. 1607, în care instanţa a stabilit conceptul de 
discriminare indirectă în legătură cu politica unei societăţi care excludea angajaţii cu jumătate de normă 
din regimul de pensii ocupaţionale, afectând, astfel, un număr mult mai mare de femei decât de bărbaţi. 
Conform testului dezvoltat de CEJ, măsurile discriminatorii indirecte pot fi  justifi cate dacă acestea corespund 
unei „nevoi reale” din partea angajatorului, iar mijloacele alese pentru a atinge obiectivul sunt „adecvate și 
necesare”, precum și proporţionale. Perspectiva CEDO privind discriminarea indirectă, pe de altă parte, este 
ilustrată în Cauza nr. 57325/00 D.H/Republica Cehă, CEDO, 13 noiembrie 2007. Acesta din urmă se referă la 
discriminarea indirectă a unor copii de etnie romă care au fost înscriși într-un număr disproporţionat în școli 
speciale destinate copiilor cu difi cultăţi de învăţare, încălcându-se astfel articolul 14 CEDO. Din punctul de 
vedere al defi niţiilor legislative, Directiva privind egalitatea rasială 2000/43/CE, Directiva privind egalitatea 
de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă 2000/78/CE și Directiva modifi cată privind egalitatea 
de șanse între sexe 2006/54/CE au o relevanţă deosebită. În mod special, Directiva privind egalitatea rasială, 
articolul 2, defi nește termenul după cum urmează: „se consideră că are loc o discriminare indirectă atunci 
când o dispoziţie, un criteriu sau o practică aparent neutră pune o persoană, de o anumită rasă sau origine 
etnică, într-o situaţie specială dezavantajoasă, în comparaţie cu alte persoane, în afară de cazul în care acea 
dispoziţie, criteriu sau practică se justifi că obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere 
a acelui scop sunt corespunzătoare și necesare”.
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Cu toate acestea, este posibil ca discriminarea indirectă să fi e considerată 
îndreptăţită atunci când există o justifi care. Discriminarea indirectă poate fi  
justifi cată atunci când:

a. Diferenţa în ceea ce priveşte tratamentul aplicat are un scop justifi cat (de 
exemplu, verifi carea existenţei unor vehicule furate);

b. Acţiunea întreprinsă este proporţională cu atingerea scopului respectiv (de 
exemplu, s-a constatat că în oraşul X se înregistrează un număr mare de 
vehicule furate).

În timp ce instanţele au acceptat faptul că se pot produce discriminări indirecte, 
pentru o persoană este difi cil să dovedească un caz de discriminare indirectă 
sau caracterul impropriu sau disproporţional al justifi cării invocate, aceasta 
deoarece este necesară furnizarea unor statistici pentru a dovedi că un anumit 
grup este tratat mai puţin favorabil decât alte grupuri sau că acţiunea nu este 
proporţională cu atingerea scopului. (28) În exemplul de mai sus, ar trebui, în mod 
ideal, să se ţină seama de un număr de factori în vederea identifi cării interacţiunii 
dintre „faptele” şi practicile discriminatorii, de exemplu: (a) populaţia din oraş 
şi din zonele limitrofe (locuitorii ies în oraş pentru amuzament) în funcţie de 
etnie; (b) populaţia care conduce o maşină, în funcţie de etnie; (c) populaţia 
care merge cu maşina în anumite zone ale oraşului şi la anumite ore, în funcţie 
de etnie; (d) numărul de arestări/condamnări în urma opririlor („rata rezultatelor 
pozitive”), raportat la numărul de opriri în anumite locaţii, la anumite ore, în 
funcţie de etnie şi de populaţia disponibilă pentru a fi  oprită. 

Cu ajutorul unor date detaliate se poate demonstra faptul că activitatea intensă 
a poliţiei din oraşul X are un efect negativ disproporţionat asupra unor anumite 
grupuri şi cu puţin „succes” (şi anume, s-a depistat un număr redus de infracţiuni) 
şi, că, în consecinţă, o altă strategie de menţinerea ordinii publice (una care nu 
vizează în principal un anumit grup rasial) ar fi  mai proporţională şi mai adecvată 
pentru depistarea infracţiunilor. Din păcate, în majoritatea ţărilor, datele de acest 
tip nu sunt disponibile: atunci când se întocmesc statistici, se includ rareori 
categorii rasiale, etnice sau religioase. Acest lucru se întâmplă pentru că un 

(28) A se vedea, spre exemplu, Cauza nr. 57325/00 D.H./Republica Cehă, CEDO, 13 noiembrie 2007, alineatele 
(192)-(193); O altă decizie importantă a CEDO care subliniază importanţa datelor statistice pentru 
identifi carea practicilor discriminatorii este cea în Cauza nr. 33401/02 Opuz/Turcia, CEDO, 9 iunie 2009, 
alineatele (192)-(202). A se vedea, de asemenea, Cauza nr. 15766/03 Oršuš şi alţii/Croaţia, CEDO, 17 iulie 
2008. În mod similar, CEJ s-a bazat extensiv pe statistici pentru a determina diferenţa dintre tratamentele 
aplicate în cazul a două grupuri afl ate în situaţii similare (în principal în contextul discriminării pe motive 
de sex în ceea ce privește atribuţiile la locul de muncă) în Cauza C-167/97 Seymour-Smith şi Perez [1999] 
Rec. I-623; Cauza C-256/01 Allonby/Allonby/Accrington & Rossendale College şi alţii [2004] I-873; Cauza 
C- 300/06 Voß/Landul Berlin [2007] Rec. I-10573.
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număr mare de autorităţi naţionale interpretează greşit normele privind protecţia 
datelor în ceea ce priveşte colectarea datelor „sensibile” care prevăd excluderea 
colectării datelor statistice agregate care pot identifi ca practici discriminatorii ce 
nu produc rezultate efi ciente pentru poliţie. (29)

Statistici etnice

Pentru a putea susţine o acuzaţie de discriminare indirectă în 
contextul creării profi lului etnic, este esenţial ca informaţiile 
statistice privind exercitarea autorităţii de către poliţie să fi e 
disponibile şi clasifi cate în funcţie de rasă, etnie sau religie. Din 
păcate, astfel de date „etnice” nu sunt disponibile în majoritatea 
ţărilor. Principalul obstacol în colectarea acestui tip de date îl 
reprezintă concepţia răspândită la nivelul instituţiilor naţionale 
conform căreia o astfel de colectare de date este incompatibilă 
cu normele privind protecţia vieţii private, în special cu legislaţia 
privind protecţia datelor. În ciuda posibilităţii de a utiliza în 
mod necorespunzător datele ce conţin astfel de informaţii 
sensibile, legea prevede realizarea unui echilibru între dreptul 
de a proteja datele cu caracter personal şi necesitatea colectării 
acestor informaţii în vederea prevenirii discriminării de către 
organismele publice, atât timp cât există sufi ciente garanţii. (30)

Mai mult decât atât, rezultatele sondajului EU-MIDIS desfăşurat 
de FRA (a se vedea mai jos), arată faptul că 65% din cele 
23 500 de persoane aparţinând unei minorităţi etnice sau având 
o anumită origine imigrantă, intervievate în statele membre ale 
UE, sunt dispuse să furnizeze, în contextul unui recensământ, 
informaţii anonime privind originea lor etnică, cu condiţia 
ca acestea să fi e utilizate în vederea combaterii practicilor 
discriminatorii. (31)

(29) A se vedea Avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor 2009/C 276/02; Rezoluţia Parlamentului 
European 2010/C 16 E/08, p. 44–49; Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea Directivei 2000/43/CE 
(COM (2006) 643).

(30) A se vedea, în special, SIMON (2007).
(31) Întrebarea A5a din Sondajul EU-MIDIS a fost formulată după cum urmează: V-aţi declara în favoarea sau 

împotriva furnizării, în cadrul unui recensământ, a unor informaţii anonime privind originea dumneavoastră 
etnică, dacă acest lucru ar contribui la combaterea discriminării în [ŢARA]?
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3. Problemele ridicate de crearea 
unui profi l etnic discriminatoriu 
în activitatea poliţiei şi în cadrul 
comunităţilor 

Crearea profi lului pe baza categoriilor generale de rasă, etnie sau religie 
poate genera o serie de dezavantaje. Cea mai mare difi cultate din perspectiva 
aplicării legii o reprezintă tensiunile ce pot apărea în relaţiile cu comunităţile 
minoritare. (32) Aceste tensiuni pot submina metodele efi ciente de menţinere 
a ordinii publice care se bazează pe cooperarea publicului, stârnind totodată 
indignarea comunităţilor viz ate. De asemenea, există îndoieli în ceea ce priveşte 
efi cienţa reală a creării de profi luri generale pentru depistarea infracţiunilor, 
adică, dacă rata de reuşită (cunoscută sub numele de „rata rezultatelor pozitive”) 
a operaţiunilor de oprire şi percheziţionare a crescut efectiv. Acest capitol va 
prezenta mai întâi sondajul EU-MIDIS efectuat de FRA, ale cărui rezultate vor fi  
utilizate ca bază pentru ilustrarea anumitor puncte, după care va analiza fi ecare 
dintre aceste aspecte. 

Ca punct preliminar, trebuie amintit faptul că atunci când profi lul este realizat 
într-un mod discriminatoriu şi ilegal, forţele de ordine pot fi  acţionate în 
justiţie. Aceasta poate lua forma unei supravegheri la nivel intern efectuate de 
autorităţile pentru tratarea plângerilor împotriva poliţiei sau de instanţele civile 
şi penale sau de organismele specializate pentru tratarea plângerilor privind 
nediscriminarea. Acest lucru poate solicita mai multe resurse, poate afecta 
moralul forţelor de poliţie şi poate duce la perturbarea activităţii acestora. 

3.1. Sondajul EU-MIDIS 

O parte a datelor prezentate în acest capitol este extrasă din „Sondajul privind 
minorităţile Uniunii Europene şi discriminarea” desfăşurat de FRA – sau sondajul 
„EU-MIDIS”. Rezultatele prezentate în acest ghid sunt însoţite de un raport „Date 

(32) A se vedea OSCE (2006).
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în obiectiv” din sondajul privind aplicarea legii, care furnizează concluzii mai 
detaliate. (33)

Pe lângă cele câteva studii de cercetare existente referitoare la experienţele 
anumitor grupuri legate de practicile poliţiei privind crearea profi lului, datele 
consistente care documentează amploarea şi natura acestor practici ale poliţiei 
sunt difi ci l de obţinut. Fără acestea este difi cil să se facă dovada existenţei unor 
diferenţe în ceea ce priveşte acţiunile poliţiei faţă de diferite grupuri şi – dacă 
este cazul – a faptului că diferenţele respective pot fi  rezultatul practicilor de 
creare a profi lului discriminatoriu. 

Din cele 27 de state membre UE, Regatul Unit este, la ora actuală, singura ţară 
care colectează în mod sistematic date în cadrul acţiunilor de oprire efectuate 
de poliţie, datele respective incluzând informaţii privind etnia persoanelor oprite. 
De exemplu, în perioada aprilie 2007-martie 2008, poliţia din Anglia şi Ţara 
Galilor a colectat date privind 1 205 841 opriri de persoane, inclusiv informaţii de 
auto-identifi care etnică. (34) Un aspect important este că respectivele date sunt 
puse la dispoziţia domeniului public şi, în consecinţă, pot contribui la garantarea 
responsabilităţii poliţiei şi la aplicarea unei posibile reforme, în cazul în care 
devine evidentă existenţa unor diferenţe nejustifi cabile în activitatea poliţiei faţă 
de anumite grupuri minoritare ale populaţiei. 

În absenţa acestui tip de date în majoritatea statelor membre, FRA a decis 
includerea în „EU-MIDIS” a unor întrebări privind experienţele respondenţilor 
în ceea ce priveşte opririle efectuate de poliţie şi percepţia acestora vizavi de 
„crearea profi lului etnic” pe parcursul opririlor. 

Rezultatele EU-MIDIS privind opririle efectuate de poliţie se bazează pe un 
eşantion de 23 500 de imigranţi şi persoane aparţinând minorităţilor etnice de pe 
întreg teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi pot fi  comparate cu cele 
ale unui sub-eşantion de 5 000 de persoane aparţinând populaţiei majoritare 
intervievate în zece state membre cu privire la experienţele lor privind opririle 

(33) EU-MIDIS – Raportul Date în obiectiv – Law Enforcement and Minorities (Aplicarea legii și minorităţile), 
2010. A se vedea, de asemenea, EU-MIDIS „Raportul privind principalele rezultate” (decembrie 2009) furnizat 
de EU-MIDIS, care prezintă date privind activitatea de oprire desfășurată de poliţie și percepţia faţă de 
crearea profi lului a principalelor grupuri chestionate – de exemplu, în cazul tuturor persoanelor chestionate 
de origine africană sub-sahariană sau nord africană.

(34) Totalul opririlor efectuate în temeiul secţiunii 1 din Legea privind poliţia și administrarea probelor penale 
din 1984, precum și în temeiul altei legislaţii, al opririlor efectuate conform secţiunii 60 din Legea privind 
justiţia penală și ordinea publică din 1994 și al opririlor efectuate conform secţiunii 44 alineatele (1) și (2) din 
Legea privind terorismul din 2000. Datele privind etnia „auto-declarată” (faţă de cea identifi cată de poliţie) 
a persoanelor supuse opririlor și percheziţiilor au fost incluse pentru prima oară în statisticile Regatului Unit 
în raportul aferent perioadei aprilie 2007 - martie 2008. A se vedea MINISTERUL JUSTIŢIEI (2009). 
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efectuate de poliţie şi care locuiau în aceleaşi cartiere ca şi persoanele minoritare 
intervievate. Per ansamblu, rezultatele sondajului constituie primul studiu, 
efectuat la nivelul UE, privind amploarea şi natura opririlor efectuate de poliţie 
care afectează minorităţile, inclusiv percepţiile persoanelor minoritare care au 
experimentat opriri discriminatorii ale poliţiei.

Atenţie!

Rezultatele sondajului nu pot fi  interpretate ca dovezi 
concludente ale faptului că în cadrul poliţiei se practică realizarea 
de profi luri discriminatorii. 

EU-MIDIS nu face decât să indice cazurile în care există diferenţe 
între grupurile minoritare chestionate în 27 de state membre şi 
între populaţiile minoritare şi populaţia majoritară chestionate în 
10 state membre în următoarele domenii: 

Numărul persoanelor oprite: câte persoane din cele chestionate 
au fost oprite într-o perioadă de 12 luni?

Frecvenţa opririlor: în cazul persoanelor oprite de poliţie în 
ultimele 12 luni, cât de des s-a întâmplat acest lucru?

Natura opririlor: unde a avut loc oprirea şi în ce mod a acţionat 
poliţia şi dacă persoanele au considerat că au fost tratate 
respectuos de către forţele de poliţie?

Existenţa oricăror diferenţe în rezultate ar putea fi  explicată 
prin practicile discriminatorii ale poliţiei. În acest sens, trebuie 
remarcat că numai respondenţii minoritari au fost întrebaţi dacă 
au considerat că au primit un tratament diferit din partea poliţiei 
din cauza originii etnice sau a statutului de imigrant. Cu toate 
acestea, atât respondenţii aparţinând populaţiei majoritare, cât 
şi cei aparţinând populaţiei minoritare au fost întrebaţi dacă au 
fost trataţi respectuos de către forţele de poliţie ultima oară când 
au fost opriţi (detaliile pe marginea acestui subiect sunt furnizate 
în continuare în ghid şi în raportul Date în obiectiv privind 
aplicarea legii).
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Ce ne spun rezultatele EU-MIDIS despre experienţele minorităţilor şi ale populaţiei 
majoritare în materie de opriri ale poliţiei? Analizând rezultatele sondajului în cazul 
celor zece state membre în care a fost chestionat un grup de control alcătuit din 
respondenţi majoritari cu domiciliul în aceleaşi cartiere ca respondenţii aparţinând 
populaţiei minoritare, se remarcă o serie de diferenţe în ceea ce priveşte 
amploarea, frecvenţa şi natura opririlor experimentate, de exemplu: 

 • Numărul persoanelor oprite – a se vedea Figura 1: 
 – În general, poliţia a oprit mai multe persoane aparţinând populaţiei 

minoritare decât persoane aparţinând populaţiei majoritare. 
 – În medie, 28% de persoane aparţinând minorităţilor din cele 10 state 

membre au fost oprite de poliţie în ultimele 12 luni, faţă de 20% din 
populaţia majoritară. 

 – În 7 din cele 10 state membre, minorităţile au fost oprite mai frecvent 
decât populaţia majoritară. 

 • Frecvenţa opririlor – a se vedea Figura 2: 
 – În general, membrii grupurilor minoritare opriţi de poliţie experimentează 

într-un interval de 12 luni mai multe opriri decât populaţia majoritară; 
 – Analizând acele grupuri care au afi rmat că au fost oprite de trei sau mai 

multe ori de către poliţie în ultimele 12 luni, se observă că numai grupurile 
minoritare sunt reprezentate de această categorie. 

 • Împrejurările şi natura opririlor (35): 
 – Între 70% şi 98% dintre respondenţii majoritari intervievaţi se afl au într-un 

vehicul privat în momentul opririi. Prin comparaţie, probabilitatea de fi  
oprit în momentul deplasării cu un vehicul privat variază semnifi cativ în 
funcţie de diferitele minorităţi chestionate; astfel, mai mulţi respondenţi 
minoritari riscă să fi e opriţi atunci când circulă cu mijloace de transport 
în comun sau pe stradă decât persoanele majoritare; în sine, acest fapt 
denotă o situaţie în care crearea profi lului este mai probabilă întrucât 
persoanele sunt mai uşor de observat atunci când nu se deplasează cu 
maşina. 

 – Per ansamblu, respondenţii aparţinând populaţiei majoritare au înclinat 
spre o atitudine respectuoasă a poliţiei pe parcursul efectuării opririlor, în 
timp ce mai mulţi respondenţi minoritari au afi rmat că poliţia a afi şat un 
comportament lipsit de respect.

(35) Pentru mai multe detalii, a se vedea raportul EU-MIDIS Date în obiectiv privind aplicarea legii: EU-MIDIS – 
Data in Focus Report– Law Enforcement and Minorities (EU-MIDIS – Raportul Date în obiectiv - Aplicarea 
legii și minorităţile), 2010.
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Figura 1: 

Persoane oprite de poliţie în ultimele 12 luni 
(% din totalul respondenţilorj) (36)

EU-MIDIS, întrebarea F3

(36) Corespondenţa ţărilor este următoarea: BE=Belgia, BG=Bulgaria, DE=Germania, EL=Grecia, ES=Spania, 
FR=Franţa, IT=Italia, HU=Ungaria, RO=România, SK=Slovacia.

BE-Nord-africani 24

BE-Turci 18

BE-Populaţia majoritară 12

BG-Romi 14

BG-Turci 22

BG-Populaţia majoritară 17

DE-Turci 24

DE-Ex-iugoslavi 25

DE-Populaţia majoritară 11

EL-Albanezi 31

EL-Romi 56

EL-Populaţia majoritară 23

ES-Nord-africani 42

ES-Sud-americani 25

ES-Români 18

ES-Populaţia majoritară 12

FR-Nord-africani 42

FR-Africani subsaharieni 38

FR-Populaţia majoritară 22

IT-Albanezi 22

IT-Nord-africani 28

IT-Români 24

IT-Populaţia majoritară 40

HU-Romi 41

HU-Populaţia majoritară 15

RO-Romi 20

RO-Populaţia majoritară 19

SK-Romi 25

SK-Populaţia majoritară 31
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Analizând Figura 1, observăm că Italia constituie o excepţie clară de la regula 
generală conform căreia populaţia majoritară este oprită de poliţie mai rar decât 
minorităţile; sondajul indică faptul că în Italia populaţia majoritară este oprită 
mai frecvent decât minorităţile. Cu toate acestea, rezultatele sondajului arată că 
populaţia majoritară este oprită mult mai frecvent atunci când se deplasează 
cu maşina, ceea ce poate refl ecta natura opririlor efectuate de poliţia din Italia, 
sugerând, de asemenea, faptul că numărul respondenţilor minoritari care posedă 
automobile este mai mic în comparaţie cu populaţia majoritară – de unde 
rezultă numărul mare de opriri efectuate de poliţie în trafi c, opriri în care a fost 
implicată populaţia majoritară. 

Rezultatele indică diverse tipare atât în cadrul cât şi în rândul statelor membre 
referitoare la împrejurările în care se efectuează opririle – şi anume, dacă 
o persoană se deplasează într-un vehicul privat, cu un mijloc de transport în 
comun sau pe jos – şi garantează o examinare mai amănunţită în vederea 
clarifi cării practicilor poliţieneşti care ar putea avea ca rezultat tratamentul 
diferenţiat aplicat diferitelor sectoare ale societăţii. Un aspect important este 
faptul că, la analiza tiparelor aparente ale practicilor de creare a profi lului care par 
să afecteze diferit grupurile, trebuie ridicată următoarea problemă – diferenţele 
între experienţele populaţiei majoritare şi cele ale populaţiei minoritare în ceea 
ce priveşte opririle poliţiei apar întâmplător sau există un tipar de bază care ar 
putea fi  rezultatul unor practici discriminatorii ale poliţiei?

Prin examinarea diferenţelor statistice dintre rezultatele valabile pentru 
respondenţii majoritari şi minoritari din 10 state membre (37), EU-MIDIS indică 
faptul că, în majoritatea cazurilor, aceste diferenţe nu apar din întâmplare. Cu 
alte cuvinte, diferenţele între experienţele populaţiei minoritare şi cele ale 
populaţiei majoritare în ceea ce priveşte opririle efectuate de către poliţie 
nu apar întâmplător – există un tipar care trebuie explicat prin cercetări 
suplimentare.

Analizând Figura 2, în care putem compara concluziile legate de populaţiile 
majoritare şi minoritare din 10 state membre, este clar faptul că anumite grupuri 
minoritare sunt frecvent supuse controalelor poliţiei – cu alte cuvinte, acestea 
experimentează mai multe opriri într-o perioadă de 12 luni. De exemplu, în 
Grecia, respondenţii romi sunt opriţi în medie de 3,2 ori în decurs de 12 luni, în 
timp ce albanezii sunt opriţi de 0,7 ori, iar populaţia majoritară este oprită de 
0,4 ori. Dintre grupurile minoritare chestionate în cele 10 state membre, romii 
împreună cu nord-africanii se evidenţiază ca fi ind grupurile supuse cel mai 
frecvent controalelor poliţiei.

(37)  La un nivel de încredere de 95%, testul Pearson Chi-pătrat.
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Figura 2:

Incidenţa opririlor efectuate de poliţie în ultimele 12 luni 
(din totalul respondenţilor) (38)

EU-MIDIS, întrebarea F4

(38) Corespondenţa ţărilor este următoarea: BE=Belgia, BG=Bulgaria, DE=Germania, EL=Grecia, ES=Spania, 
FR=Franţa, IT=Italia, HU=Ungaria, RO=România, SK=Slovacia

BE – Nord-africani 2,6

BE – Turci 1,9

BE – Populaţia majoritară 1,9

BG – Romi 2,6

BG – Turci 2,3

BG – Populaţia majoritară 2,4

DE – Turci 2,1

DE – Ex-iugoslavi 1,8

DE – Populaţia majoritară 1,8

EL – Albanezi 2,2

EL – Romi 5,8

EL – Populaţia majoritară 1,8

ES – Nord-africani 3,8

ES – Sud-americani 2,2

ES – Români 2,5

ES – Populaţia majoritară 2,8

FR – Nord-africani 3,0

FR – Africani subsaharieni 3,2

FR – Populaţia majoritară 2,2

IT – Albanezi 2,0

IT – Nord-africani 2,8

IT – Români 2,4

IT – Populaţia majoritară 2,2

HU – Romi 3,4

HU – Populaţia majoritară 2,1

RO – Romi 3,3

RO – Populaţia majoritară 2,2

SK – Romi 2,2

SK – Populaţia majoritară 2,1
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3.2. Crearea profi lului etnic – este pur şi simplu 
„o bună practică poliţienească”?

Forţele de ordine susţin în mod frecvent că realizarea profi lului pe baza unor 
categorii rasiale sau etnice generale reprezintă „o bună metodă de menţinere 
a ordinii publice” – cu alte cuvinte, este o activitate poliţienească efi cientă. 
Caracteristicile socio-economice şi demografi ce, precum rasa sau etnia, 
sunt utilizate în mod frecvent în activitatea poliţiei ca indicatori ai tiparelor 
infracţionale, anumite tipuri de infracţiuni fi ind considerate mai frecvente în 
rândul anumitor minorităţi. În baza acestei ipoteze, se afi rmă că strategiile 
poliţiei ar trebui adaptate astfel încât să vizeze anumite comunităţi în legătură cu 
anumite infracţiuni. 

Este un lucru plauzibil ca, în anumite societăţi, grupurile etnice să aibă 
profi luri infracţionale distincte infl uenţate de factori precum statutul social şi 
economic. (39) Cu toate acestea, o serie de dovezi sugerează faptul că frecvenţa 
cu care persoanele sunt oprite şi percheziţionate nu corespunde neapărat ratelor 
infracţionale în rândul diferitelor grupuri etnice sau rasiale. (40)

Pentru a testa „efi cienţa” opririlor efectuate de poliţie, sunt necesare date în două 
domenii: în primul rând, se pot colecta date privind „disproporţionalitatea 
populaţiei” pentru a identifi ca impactul practicilor existente de oprire şi 
percheziţionare asupra diferitelor grupuri etnice/rasiale în ceea ce priveşte 
numărul acestora faţă de numărul total al populaţiei şi în ceea ce priveşte 
populaţia „disponibilă” pentru a fi  oprită în anumite locaţii, la anumite ore; în 
al doilea rând, sunt necesare date privind „rata de reuşită” efectivă ce rezultă 
dintr-o oprire a poliţiei, adică dacă pur şi simplu agentul de poliţie în cauză 
a găsit dovezi de încălcare a legii. 

Defi niţia „ratei de reuşită” şi a „disproporţionalităţii 
populaţiei”

„Rata de reuşită” reprezintă proporţia opririlor şi 
percheziţionărilor prin care se găsesc dovezi de încălcare a legii 
şi care pot duce la iniţierea unei acţiuni în baza dreptului penal – 
cum ar fi  o arestare. 

(39) MODOOD ET AL. (1997); GROSS & LIVINGSTON (2002), p. 1413 și 1415; HARCOURT (2004), p. 1329-1330. 
(40) PHILLIPS & BOWLING (2002); DELSOL & SHINER (2006), p. 241-263. 
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De exemplu, o „reuşită” ar însemna că un ofi ţer de poliţie găseşte 
dovezi că o persoană sau vehiculul pe care îl conduce aceasta 
deţine sau transportă droguri ilegale. 

Datele referitoare la justiţia penală din majoritatea statelor membre 
nu permit o privire generală asupra unui incident particular sau 
asupra evoluţiei cazului în cadrul sistemului judiciar penal şi astfel, 
în prezent, nu se poate stabili dacă o arestare are drept rezultat 
punerea sub acuzare şi, în cele din urmă, condamnarea. Prin 
urmare, „rata de reuşită” nu este concludentă în ceea ce priveşte 
încălcarea legii de către persoana respectivă. 

„Disproporţionalitatea populaţiei” se referă la situaţia în care 
membrii unor grupuri etnice din cadrul populaţiei fac mai des 
obiectul acţiunii poliţiei în comparaţie cu alte grupuri, atunci când 
ne raportăm la proporţia acestora din numărul total al populaţiei 
dintr-o anumită zonă. A nu se confunda cu testele legale privind 
„proporţionalitatea”. Prin urmare, dacă proporţia persoanelor care 
locuiesc şi traversează o anumită zonă este de aproximativ 90% de 
rasă albă şi 10% de altă rasă decât rasa albă, iar 50% dintre opririle 
şi percheziţionările efectuate în zona respectivă vizează persoanele 
de altă rasă decât rasa albă, rezultă că opririle şi percheziţionările 
sunt efectuate în mod disproporţionat pe un segment al 
populaţiei. Se aşteaptă ca proporţia opririlor şi percheziţionărilor 
să corespundă într-o mai mare măsură cu procentele diferitelor 
grupuri din cadrul populaţiei disponibile.

Rezultatele sondajului EU-MIDIS privind numărul şi frecvenţa opririlor poliţiei 
experimentate de membrii populaţiilor majoritare şi minoritare în zece state 
membre (a se vedea Figurile 1 şi 2) nu sunt elocvente în ceea ce priveşte crearea 
profi lului discriminatoriu de către poliţie, întrucât pot refl ecta tipare infracţionale 
în anumite cartiere şi în rândul anumitor comunităţi, determinând operaţiuni 
mai intensive ale poliţiei. Cu toate acestea, dacă analizăm rezultatele sondajului 
privind consecinţele ultimei opriri experimentate de către respondenţi, care 
a inclus o serie de întrebări despre cum a acţionat efectiv poliţia, putem vedea 
dacă oprirea a dus la o arestare – care poate indica o „reuşită”; de exemplu, dacă 
se constată că persoana oprită deţine droguri ilegale. Per ansamblu – pentru 
toate cele zece state membre în care putem compara rezultatele aferente 
populaţiilor majoritare şi minoritare, cu excepţia minorităţilor din Grecia, rata 
arestărilor – care este un indicator al faptului că poliţia a găsit dovezi privind 
încălcarea legii – s-a situat sub 10% atât pentru respondenţii majoritari, cât şi 
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pentru cei minoritari (41); cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, minorităţile au 
fost oprite mai frecvent decât populaţia majoritară (a se vedea Figura 2).

În majoritatea cazurilor, un arest ar putea indica săvârşirea unei infracţiuni; cu 
toate acestea, atunci când în afară de oprirea propriu-zisă nu s-a întreprins nicio 
altă acţiune, rezultatele sondajului sugerează mai curând o cultură de menţinere 
intensă a ordinii publice, care ar putea fi  înţeleasă, în cel mai fericit caz, ca 
parte a procesului de prevenire a infracţiunilor, dar care probabil nu ar putea fi  
considerată drept un control infracţional efi cient. 

În UE, Regatul Unit a furnizat cele mai complete date ofi ciale privind opririle 
efectuate de poliţie şi „ratele de reuşită”. De exemplu, în perioada aprilie 
2007-martie 2008, în temeiul secţiunii 44 alineatul (1) din Legea privind 
terorismul, din 65 217 opriri au rezultat 699 de arestări, ceea ce reprezintă 
o rată de reuşită de 1%. În temeiul secţiunii 44 alineatul (2) din Legea privind 
terorismul, din 52 061 de persoane oprite, 553 au fost arestate, reprezentând, 
de asemenea, o rată de reuşită de 1%. Date fi ind resursele necesare desfăşurării 
acestor operaţiuni poliţieneşti, o rată de reuşită de 1% ar părea extrem de redusă. 
Prin comparaţie, impactul negativ asupra anumitor comunităţi, generat de 
activităţile anti-terorism desfăşurate de poliţie după data de 11 septembrie, este 
unul semnifi cativ, având în vedere faptul că majoritatea persoanelor din orice 
comunitate suspectată nu are nicio legătură cu terorismul. 

În afara graniţelor UE, cel mai avansat studiu în domeniul creării profi lului 
se înregistrează în SUA. Un studiu efectuat în anul 1999 referitor la practicile 
de oprire şi percheziţionare efectuate de poliţia oraşului New York cuprinde 
constatări privind disproporţionalitatea şi ratele de reuşită; şi anume, examinarea 
a 175 000 de dosare a demonstrat că, deşi populaţia latino-americană din New 
York era de aproximativ 22%, latino-americanii reprezentau 33% din totalul 
persoanelor oprite şi percheziţionate; populaţia „de culoare” (afro-americană) 
era de aproximativ 24%, cu toate că membrii acesteia reprezentau 52% dintre 
persoanele oprite şi percheziţionate. (42) În schimb, populaţia de rasă albă 
însumând 40% a reprezentat aproximativ 10% din totalul persoanelor oprite şi 
percheziţionate; cu toate acestea, datele au indicat a rată de reuşită de 12,6% 
în cazul persoanelor de rasă albă, de 11,5% în cazul latino-americanilor şi de 
10,5% în cazul populaţiei „de culoare”. Pe scurt, datele pun la îndoială efi cienţa 
practicilor de creare a profi lului, care nu sunt orientate într-un mod mai efi cient, 
sprijinind, de asemenea, plângerile legate de crearea unui profi l discriminatoriu. 

(41) A se vedea raportul EU-MIDIS Date în obiectiv privind „Aplicarea legii” pentru mai multe detalii legate de 
consecinţele opririi de către poliţie asupra respondenţilor.

(42) SPITZER (1999).
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3.2.1. Mutarea accentului de pe rasă sau etnie 
pe comportament 

Există o serie de dovezi rezultate din studiile efectuate în cazul trafi canţilor de 
droguri care arată că, prin eliminarea rasei sau a etniei dintr-un profi l infracţional 
general (mai curând decât dintr-un profi l specifi c al suspectului) şi prin instruirea 
ofi ţerilor de poliţie să vizeze criteriile non-etnice specifi cate, se poate îmbunătăţi 
efi cienţa „ratei de reuşită” a activităţii poliţieneşti, evitând totodată tratament ul 
discriminatoriu. În rarele cazuri în care s-a renunţat la crearea profi lului etnic şi 
s-a introdus un profi l comportamental explicit non-rasial, al cărui impact a fost 
măsurat, rezultatele au sugerat că profi lurile comportamentale – în locul utilizării 
factorului determinant al rasei sau etniei – pot spori într-adevăr efi cienţa aplicării 
legii.

STUDIUL DE CAZ 1: SUA

Schimbarea tiparelor practicilor poliţieneşti conduc la o mai mare „rată de reuşită”

În 1998, 43% dintre percheziţionările efectuate la punctele vamale din SUA 

au vizat populaţia „de culoare” şi latino-americanii, ceea ce reprezintă un 

procent mult mai ridicat decât proporţia de călători pe care o reprezentau. 

S-au efectuat numeroase percheziţii, inclusiv percheziţii invazive cu raze 

X şi percheziţii corporale, asupra femeilor de origine latino-americană şi 

asupra celor de culoare, suspectate a fi  „cărăuşi de droguri”, în temeiul unui 

profi l care se baza în mare măsură pe naţionalitate şi etnie. Rata de reuşită 

a acestor percheziţii a fost scăzută la toate grupurile: 5,8% pentru populaţia 

de rasă albă, 5,9% pentru populaţia „de culoare” şi 1,4% pentru populaţia 

„latino-americană”, fi ind foarte scăzută în special la femeile de culoare şi la 

cele latino-americane, în cazul cărora probabilitatea de a transporta droguri 

asupra lor era, de fapt, cea mai scăzută. În anul 1999, punctele vamale şi-au 

modifi cat procedurile, eliminând rasa din rândul factorilor de care trebuie 

să se ţină seama la efectuarea opririlor şi introducând tehnici observaţionale 

axate pe comportamente precum starea de nervozitate şi inconsecvenţa în 

explicaţiile furnizate de pasageri, utilizând mai multe informaţii şi solicitând 

o supraveghere mai atentă a deciziilor de oprire şi percheziţionare. Până în anul 

2000, diferenţele rasiale din cadrul percheziţiilor efectuate la punctele vamale 

dispăruseră aproape în totalitate. Numărul de percheziţii efectuate a scăzut 

cu 75%, iar rata de reuşită a crescut de la mai puţin de 5% la peste 13%, fi ind 

aproape aceeaşi pentru toate grupurile etnice. (43)

(43) HARRIS (2002), SERVICIUL VAMAL AL SUA (1998). 
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Cercetările privind „rata de reuşită” şi etnia se afl ă în stadiu avansat în SUA şi au 
fost iniţiate şi în Regatul Unit. Cu toate acestea, sunt necesare cercetări empirice 
detaliate pe întreg teritoriul UE pentru a oferi dovezi clare privind potenţialul 
de practici poliţieneşti discriminatorii în diferite locaţii şi medii şi între diferite 
grupuri din cadrul populaţiei.

Capitolul 4 va cuprinde discuţii detaliate privind analiza comportamentală. 

3.2.2. Limitele şi potenţialul negativ al creării profi lului 

Crearea profi lurilor etnice prezintă o serie de limite inerente şi, deşi ar putea fi  
considerate un instrument efi cient de detectare a infracţionalităţii pe termen 
scurt, profi lurile sunt previzibile şi pot fi  evitate. Supraaprecierea unui profi l 
stereotip poate determina în timp creşterea ratei globale pentru o anumită 
infracţiune din două motive; primul ar fi  acela că grupurile stereotipate din punct 
de vedere infracţional ar putea ajunge să corespundă stereotipului în cauză – un 
proces înţeles de sociologi şi criminalişti prin intermediul unor teorii precum 
„etichetarea”; iar al doilea că grupurile neasociate an umitor infracţiuni pot comite 
aceste infracţiuni întrucât atenţia poliţiei rămâne concentrată pe un alt grup. În 
esenţă, tiparele infracţionale pot corespunde metodelor de menţinere a ordinii 
publice. Astfel, chiar dacă forţele de poliţie pot atinge o anumită „rată de reuşită” 
în rândul minorităţilor, rata infracţională corespunzătoare populaţiei majoritare 
este posibil să crească tocmai pentru că membrii acesteia nu sunt vizaţi şi, astfel, 
au mai puţine şanse de a fi  prinşi. (44)

3.3. Impactul negativ asupra indivizilor, comunităţilor 
şi activităţii poliţiei 

Implicaţiile extrem de negative ale practicilor discriminatorii ale poliţiei 
asupra comunităţilor minoritare au fost documentate şi au generat reacţii în 
Regatul Unit încă de la începutul anilor 1980. Piatra de încercare pentru aceste 
evenimente a reprezentat-o activitatea intensă a poliţiei prin efectuarea, în anul 
1981, de opriri şi percheziţii, vizând în principal comunitatea afro-caraibeană din 
Brixton, sudul Londrei, care a dus la o revoltă a membrilor acestei comunităţi faţă 
de poliţie; acest tipar s-a repetat pe parcursul a câtorva săptămâni şi în alte oraşe 
britanice. Guvernul a deschis o anchetă publică în cazul revoltelor din Brixton, 
condusă de Lordul Scarman care a de scris evenimentele ca „o explozie de ură 

(44) HARCOURT (2004).
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şi resentimente din partea tinerilor de culoare împotriva poliţiei”. (45) Concluziile 
anchetei au reprezentat punctul de plecare pentru o serie de schimbări aduse 
controalelor poliţiei asupra comunităţilor minoritare şi efectuării operaţiunilor 
de oprire şi percheziţionare în Anglia şi Ţara Galilor. (46) Cu toate acestea, a fost 
necesară desfăşurarea unei alte anchete asupra reacţiilor poliţiei la uciderea pe 
motive rasiale a unui tânăr de origine afro-caraibiană, Stephen Lawrence, în anii 
1990, la Londra, pentru a se emite alte recomandări şi pentru îmbunătăţirea 
activităţii poliţiei faţă de comunităţile minoritare din Anglia şi Ţara Galilor. (47)

Mişcări similare celor din Brixton din 1981 s-au produs în cadrul revoltelor mult 
mai ample izbucnite în Franţa în luna noiembrie a anului 2005, declanşate de un 
alt incident în care, conform celor afi rmate, doi tineri minoritari şi-au pierdut viaţa 
în timp ce erau urmăriţi de poliţie. (48)

Anumite guverne europene au recunoscut faptul că efi cienţa misiunilor 
poliţieneşti de prevenire şi depistare a infracţiunilor depinde în mare măsură de 
bunele relaţii cu comunitatea: 

„Poliţia îşi desfăşoară în mare măsură activităţile în strânsă colaborare cu publicul, 
iar... efi cienţa poliţiei depinde de sprijinul publicului.” (49)

Atunci când autorităţile poliţieneşti sunt exercitate în baza unor profi luri generale 
implicând rasa, etnia sau religia, acestea pot deveni contraproductive din cauza 
efectelor negative pe care le au asupra indiviziilor şi comunităţilor cărora le 
aparţin. Indivizii vizaţi au descris aceste situaţii drept experienţe „înfricoşătoare, 
umilitoare sau chiar traumatizante”. (50) Tabelul de mai jos oferă câteva exemple 
care ilustrează diferitele reacţii ale persoanelor „de culoare” şi „arabe” intervievate 
cu privire la modul în care s-au simţit atunci când au fost oprite de poliţie.

(45) SCARMAN (1981). 
(46) A se vedea capitolul 4 pentru o discuţie privind introducerea PACE (Legea privind poliţia și administrarea 

probelor penale).
(47) A se vedea MINISTERUL DE INTERNE DIN REGATUL UNIT (1999) și COMISIA PENTRU AFACERI INTERNE A CAMEREI COMUNELOR (2009).
(48) A se vedea CENTRE D’ANALYSE STRATÉGIQUE (2006).
(49) Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (2001), preambul.
(50) SHUFORD (1999), p. 373. 
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STUDIUL DE CAZ 2: FRANŢA

Cum v-aţi simţit după oprire?

„Este foarte demoralizant.”

„Nu este drept; întotdeauna sunt opriţi aceiaşi oameni: persoanele de culoare şi 

de origine arabă.”

„Este nedrept şi discriminatoriu, iar repercusiunile se vor resimţi în suburbii.”

„Sunt oprit din cauza înfăţişării mele; aş vrea să îi pot pălmui.”

„Nu-i nimic; îşi fac doar datoria.”

„Sunt nişte nenorociţi.”

„Este respingător; oamenii sunt opriţi din cauza înfăţişării.”

„Poliţiştii cred că sub fi ecare şapcă de baseball se ascunde un infractor. Înţeleg 

că trebuie să îşi facă datoria, dar majoritatea infractorilor sunt îmbrăcaţi la 

costum. Exista mai multă comunicare pe vremea poliţiei de proximitate.” 

„Îşi fac datoria.”

„Este pur şi simplu rasism.”

„E în regulă – e de datoria poliţiei să facă opriri.”

„Cred că am fost oprit (ă) pentru că nu arăt «normal».”

„Nu mă deranjează opririle – se întâmplă tot timpul.” (51)

Următoarele două studii de caz refl ectă atitudini mai generale în rândul 
publicului larg, al minorităţilor, al persoanelor oprite şi percheziţionate şi chiar al 
ofi ţerilor de poliţie din 4 ţări diferite. 

STUDIUL DE CAZ 3: REGATUL UNIT

Perspectiva publicului asupra opririlor şi percheziţionărilor

În cadrul unui studiu efectuat de Ministerul de Interne din Regatul Unit, au 
fost intervievaţi membri ai tuturor grupurilor etnice, aceştia descriind în 
mod similar experienţa de a fi  oprit şi percheziţionat. O operaţiune de oprire 
şi percheziţionare, indiferent cât de superfi cială, a fost resimţită ca fi ind 
deranjantă, stânjenitoare şi chiar înfricoşătoare. Persoanele oprite în mod 
regulat s-au simţit victimizate de poliţie. Acest lucru a fost confi rmat în special 
de respondenţii de culoare şi de origine asiatică care au considerat că erau 
opriţi mai des decât persoanele de rasă albă şi că erau vizaţi numai din cauza 

etniei. (52)

(51) Acest studiu privind oprirea în vederea percheziţionării a fost efectuat într-un număr de staţii de metro 
din Paris. A se vedea OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE (2009), „Crearea profi lurilor minorităţilor: un studiu privind 
practicile de oprire și percheziţionare în Paris”, p. 36. 

(52) STONE & PETTIGREW (2000). 
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Cu toate că valoarea opririlor şi percheziţionărilor a fost sprijinită şi 
recunoscută la nivel general, atunci când această operaţiune a fost desfăşurată 
necorespunzător, a produs mai multă neîncredere, antagonism şi resentimente, 
eclipsând orice efecte pozitive pe care le-ar fi  putut avea. Respondenţii au 
salutat introducerea unor formulare de oprire, considerând că existenţa unor 
informaţii scrise cu privire la oprire va creşte gradul de responsabilitate. Aceştia 
au afi rmat, de asemenea, că o atitudine respectuoasă din partea ofi ţerului 
de poliţie, precum şi oferirea unui argument pentru efectuarea opririi şi 
percheziţiei, constituiau două aspecte extrem de importante. 

STUDIUL DE CAZ 4: BULGARIA, UNGARIA ŞI SPANIA

Perspectiva poliţiei si a publicului asupra opririlor şi percheziţionărilor 

În 2005, studiile efectuate în Bulgaria, Ungaria şi Spania au utilizat o metodă de 
cercetare calitativă pentru a analiza experienţele şi atitudinile faţă de crearea 
profi lului bazată pe interviurile ofi ţerilor de poliţie şi grupurilor tematice, 
precum şi pe interviurile grupurilor minoritare rome din toate cele 3 ţări şi ale 
imigranţilor din Spania. 

În ciuda contextelor naţionale extrem de diferite, studiul a concluzionat că 
poliţia din toate cele trei ţări crea profi luri pentru grupurile de romi şi de 
imigranţi. Pietonii romi din Bulgaria şi Ungaria, precum şi imigranţii din Spania 
aveau mai multe şanse să fi e opriţi decât membrii populaţiei majoritare 
şi, odată opriţi, probabilitatea ca aceştia să aibă parte de o experienţă 
neplăcută creştea. Pe parcursul interviurilor, ofi ţerii de poliţie au invocat în 
mod frecvent un „al şaselea simţ”, „intuiţia” sau „experienţa anterioară” ca 
factori determinanţi ai deciziilor luate în ceea ce priveşte persoanele oprite, 
adăugând uneori factori precum comportamentul aparent „nervos”, „deplasat” 
sau „ciudat” al unei persoane. Studiul a relevat faptul că, deşi opririle pot 
fi  raportate la sediile centrale, acestea nu au fost, în general, analizate de 
superiorii din cadrul secţiilor de poliţie locale şi nici înregistrate şi evaluate în 
mod sistematic din perspectiva efi cienţei, îndeplinirii obiectivelor operaţionale 

sau din perspectiva corectitudinii. (53)

Desigur, mulţi indivizi vor obiecta în mod inevitabil la operaţiunea de oprire 
şi chestionare, chiar dacă aceasta este efectuată în mod legal şi justifi cat. Cu 

(53) MILLER ET AL. (2008) și OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE (2007). În Bulgaria, au fost intervievate 1 202 persoane 
aparţinând unor familii reprezentative și 534 de romi, precum și 3 grupuri tematice și 55 de ofi ţeri de poliţie. 
În Ungaria, au fost intervievaţi 1 047 de adulţi, dintre care 56 de etnie romă, împreună cu 6 grupuri tematice 
și 20 de persoane care au experimentat opriri ale poliţiei, precum și 80 de ofi ţeri de poliţie. În Spania, s-au 
desfășurat 10 grupuri tematice și 12 interviuri cu persoane care au experimentat opriri ale poliţiei și 61 de 
ofi ţeri de poliţie. 
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toate acestea, „experienţele individuale se pot traduce prin efecte de grup 
negative”. (54) Adică, atunci când se aplică un profi l rasial, etnic sau religios, la 
nivel intern, grupul minoritar poate dezvolta o percepţie negativă faţă de el 
însuşi, iar la nivel extern, comunitatea mai extinsă poate dezvolta o percepţie 
negativă faţă de comunitatea respectivă, de exemplu:

Grupul minoritar poate deveni o „comunitate suspectă” (55), fi ind asociată de 
către public infracţionalităţii. Această percepţie poate avea consecinţe negative 
suplimentare, precum prejudecăţi rasiale tot mai pregnante.

Grupul minoritar poate ajunge să fi e supravegheat excesiv de o parte 
disproporţionată a resurselor poliţieneşti, care, la rândul său, poate duce la un 
număr mai ridicat de arestări. Astfel, se poate stabili o relaţie satisfăcătoare între 
activitatea intensivă a poliţiei şi rata mai ridicată a arestărilor. (56)

Pe lângă efectele sociale generate de crearea profi lului etnic, anumite infl uenţe 
specifi ce au consecinţe directe asupra efi cacităţii organelor de poliţie. Activitatea 
poliţiei depinde în mare măsură de cooperarea publicului larg, însă, în cazul în 
care încrederea şi credibilitatea poliţiei sunt afectate, cooperarea devine mai 
puţin probabilă. Organele de poliţie se bazează pe public nu numai pentru 
calitatea de martor la investigarea infracţiunilor, ci şi pentru prevenirea şi 
depistarea incidentelor. Fără cooperarea publicului, rareori se întâmplă ca ofi ţerii 
de poliţie să identifi ce sau să reţină suspecţi sau să obţină condamnări. Studiile 
efectuate în Regatul Unit şi SUA arată că în zonele în care membrii publicului 
nu agreează întâlnirile cu poliţia, încrederea şi cooperarea acestora cu organele 
de poliţie sunt afectate negativ, aceasta deoarece persoanele în cauză îşi pot 
împărtăşi experienţele cu membrii familiei, cu prietenii şi cu asociaţii. (57)

Aplicarea legii depinde de cooperarea publicului

Un studiu efectuat în Regatul Unit a demonstrat faptul că din 
numărul total înregistrat de infracţiuni soluţionate/ încheiate, 
numai 15% puteau fi  atribuite acţiunilor pe cont propriu ale 
poliţiei, numărul infracţiunilor soluţionate numai pe baza 
probelor judiciare situându-se sub 5%. (58)

(54) SCHEININ (2007), alineatul (57).
(55) OBSERVATORUL EUROPEAN AL FENOMENELOR RASISTE ȘI XENOFOBE (2006), p. 54.
(56) HARCOURT (2004), p. 1329-1330; COMISIA PENTRU AFACERI INTERNE A CAMEREI COMUNELOR (2009), alineatul (16); SCHEININ 

(2007), p. 15, alineatul (57).
(57) MILLER ET AL. (2000); WEITZER & TUCH (2005), p. 279-297; MILLER ET AL. (2005); ROSENBAUM ET AL. (2005), pp. 343-365: 

MCCLUSKEY ET AL. (1999), p. 389-416.
(58) MORGAN & NEWBURN (1997)
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Figura 3:

Persoane oprite de poliţie în decursul ultimelor 12 luni (%)

EU-MIDIS, întrebarea F3 și F5

 IE-Africani subsaharieni 6 53 41

 EL-Romi 39 17 44

 ES-Nord-africani 31 11 58

 FR-Nord-africani 18 24 58

 HU-Romi 24 17 59

 FR-Africani subsaharieni  24 14 62

 NL-Surinamezi 9 25 66

 CZ-Romi 18 16 66

 SI-bosniaci 2 31 67

 EL-Albanezi 17 14 69

 SI-Sârbi 1 30 69

 IE-cetăţeni CEE 1 28 71

 DK-Turci 8 20 72

 IT-Nord-africani 21 7 72

 NL-Turci 7 21 72

 FI-Somalezi 11 15 74

 NL-Nord-africani 10 16 74

 SK-Romi 7 18 75

 DE-Ex-iugoslavi 3 22 75

 FI-Ruşi 1 24 75

 ES-Sud-americani 13 12 75

 DE-Turci 9 15 76

 IT-Români 14 10 76

 BE-Nord-africani 13 11 76

 LV-Ruşi 0 23 77

 BG-Turci 1 21 78

 IT-Albanezi 16 6 78

 DK-Somalezi 8 13 79

 PL-Romi 10 10 80

 RO-Romi 5 15 80

 SE-Somalezi 5 14 81

 ES-Români 5 14 81

 BE-Turci 6 12 82

 EE-Ruşi 1 17 83

 UK-cetăţeni CEE 5 10 85

 LU-Ex-iugoslavi 1 14 85

 SE-Irakieni 2 13 85

 LT-Ruşi 0 14 86

 CY-Asiatici 8 6 86

 BG-Romi 2 12 86

 PT-Africani subsaharieni 4 5 91

 MT-Africani 4 4 92

 AT-Ex-iugoslavi 0 8 92

 PT-Brazilieni 2 5 93

 AT-Turci 1 5 94

 Persoane oprite, cu profi l etnic  Persoane oprite, fără profi l etnic  Persoane care nu au fost oprite
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Analizând Figura 3, este evident că numeroşi membri ai grupurilor minoritare 
din statele membre UE consideră că au fost opriţi de poliţie tocmai din cauza 
statutului de imigrant sau din cauza apartenenţei la o minoritate etnică – cu 
alte cuvinte, din cauza aplicării unui profi l discriminatoriu de către poliţie. 
Rezultatele arată că anumite grupuri minoritare – precum romii şi africanii 
subsaharieni – raportează niveluri mai ridicate în ceea ce priveşte aplicarea unui 
profi l discriminatoriu de către poliţie, în comparaţie cu alte grupuri chestionate – 
precum ruşii din statele baltice. În acest caz, este evident faptul că există o relaţie 
clară între înfăţişare şi percepţiile la nivel superior privind crearea profi lului 
discriminatoriu. 

EU-MIDIS prezintă, de asemenea, o legătură între nivelul general de încredere 
în poliţie şi percepţiile privind crearea profi lurilor discriminatorii de către poliţie. 
În cadrul sondajului, respondenţilor li s-a adresat o întrebare generală privind 
încrederea lor în poliţie înainte de a fi  întrebaţi în legătură cu experienţele lor 
privind opririle de către poliţie şi dacă au considerat că sunt victime ale unei 
acţiuni de creare a profi lurilor discriminatorii de către aceasta. Rezultatele 
indică faptul că respondenţii care au fost înclinaţi să aibă un nivel mai scăzut 
de încredere în poliţie au avut, de asemenea, tendinţa de a percepe mai mult 
crearea de profi luri etnice în cadrul întâlnirilor lor cu poliţia; de exemplu: 50% din 
respondenţii minoritari care au fost opriţi de poliţie şi nu au legat acest lucru de 
crearea de profi luri etnice au afi rmat că, în general, au încredere în poliţie, în timp 
ce 27% din respondenţii minoritari care au fost opriţi şi au considerat acest lucru 
legat de crearea de profi luri etnice au declarat că au încredere în poliţie. Deşi nu 
se poate stabili pe baza rezultatelor dacă neîncrederea accentuată era anterioară 
percepţiilor negative ale respondenţilor cu privire la tratamentul poliţiei sau dacă 
percepţiile negative privind crearea profi lurilor de către poliţie au condus la o şi 
mai mare neîncredere în poliţie, concluziile indică existenţa unui raport care nu 
poate fi  trecut cu vederea cu uşurinţă.

Astfel cum se menţionează mai sus, repercusiunile acestei lipse de încredere au 
reprezentat principalul subiect al dezbaterilor pe tema practicilor poliţieneşti 
din Regatul Unit încă din anii ‚80, rămânând un motiv important de dispută în 
raportul dintre poliţie şi comunitate. Drept răspuns la solicitările de monitorizare 
a impactului acţiunilor poliţiei asupra diferitelor grupuri sociale, guvernul 
din Regatul Unit a introdus colectarea obligatorie de către poliţie a datelor 
privind opririle efectuate, inclusiv a informaţiilor privind etnia persoanei oprite. 
Concluziile sondajului EU-MIDIS sprijină practica strângerii de probe privind 
amploarea şi natura practicilor potenţial discriminatorii de creare a profi lului, 
în efortul de a identifi ca şi soluţiona problemele existente în prezent în statele 
membre în ceea ce priveşte relaţiile dintre poliţie şi comunitatea minoritară. 
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În fi nal, un alt posibil efect negativ al creării profi lului etnic îl reprezintă nivelurile 
crescute de ostilitate ocazionate de alte întâlniri între indivizi şi poliţie sau 
alte organe de aplicare a legii. (59) Nivelul ridicat de ostilitate creşte şansele ca 
întâlnirile de rutină să degenereze în agresiuni şi confl icte, punând în pericol 
siguranţa ofi ţerilor de poliţie şi a membrilor comunităţii. (60)

(59) Pentru informaţii suplimentare, consultaţi: Raportul EU-MIDIS – Date în obiectiv: Aplicarea legii (2010).
(60) A se vedea Comisia pentru drepturile omului din Ontario (2003), p. 21.
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4. Combaterea creării unui profi l 
etnic discriminatoriu

Acest capitol prezintă măsurile ca re pot contribui la eliminarea riscului creării sau 
percepţiei creării unui profi l etnic discriminatoriu. Aceste măsuri se pot adopta 
atât la nivelul conducerii, cât şi la nivel operaţional, incluzând : emiterea unor 
orientări clare destinate ofi ţerilor de poliţie, instruiri care să permită acestora să 
stabilească bune relaţii cu membrii comunităţilor, înregistrarea operaţiunilor 
de oprire şi percheziţionare efectuate însoţită de mecanisme corespunzătoare 
de supraveghere internă şi de tratare a plângerilor în vederea identifi cării şi 
corectării practicilor poliţieneşti discriminatorii, utilizarea informaţiilor pertinente 
şi, în special, a descrierilor amănunţite ale suspecţilor. 

Deşi o serie de strategii poliţieneşti mai ample nu sunt luate în discuţie aici, 
trebuie remarcat că, la nivel general, cultivarea bunelor relaţii prin poliţia de 
proximitate, în special cu minorităţile care se pot simţi deja suspectate, poate 
contribui la sporirea încrederii şi consolidarea cooperării. Pe termen lung, acest 
aspect este important şi pentru risipirea prejudecăţilor şi a falselor stereotipuri 
ale ofi ţerilor de poliţie. Ca parte a acestei abordări, politica de recrutare trebuie să 
acorde, de asemenea, o atenţie deosebită reprezentării tuturor comunităţilor în 
cadrul forţelor de ordine.

Acest scurt ghid nu este menit să propună un răspuns complet al poliţiei în ceea 
ce priveşte crearea profi lurilor, ci încearcă să ofere informaţii introductive pentru 
a încuraja discuţiile şi acţiunile în acele state membre în care problema este 
tratată insufi cient.

4.1. Îndrumări clare destinate ofi ţerilor de poliţie

Îndrumările clare emise de către ofi ţerii superiori au o importanţă deosebită date 
fi ind difi cultăţile în recunoaşterea cazurilor în care utilizarea etniei, a rasei sau 
a religiei este discriminatorie şi ilegală. Ofi ţerii de poliţie care ocupă funcţii de 
conducere vor trebui să clarifi ce agenţilor din subordine situaţiile în care pot fi  
invocate caracteristicile rasiale, etnice sau religioase pentru a reduce astfel riscul 
unor interpretări diferite, precum şi recurgerea la stereotipuri şi la prejudecăţi. 
Următorul studiu de caz subliniază difi cultăţile care pot apărea atunci când 
ofi ţerii nu au înţeles exact când sunt îndreptăţiţi să îşi exercite puterile 
discreţionare. 
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STUDIUL DE CAZ 5: REGATUL UNIT

Opririle, deciziile şi practicile poliţiei

Studiile publicate în 2000 au analizat modul în care ofi ţerii iau decizia opririi 

şi percheziţionării persoanelor, identifi când o serie de factori care trezesc 

suspiciunile ofi ţerilor de poliţie, inclusiv normele sau ipotezele de lucru care 

susţin practica poliţiei.

Studiile au arătat că ofi ţerii înţelegeau în mod foarte diferit punerea în aplicare 

a conceptului de „suspiciune rezonabilă”. Suspiciunile ofi ţerilor sunt trezite 

de vârstă, înfăţişare (în special vestimentaţia, cum ar fi  şepcile de baseball 

şi glugile purtate pe cap), autovehicule vechi (care, probabil, au defecţiuni), 

mărcile autovehiculelor furate în mod frecvent, autovehicule scumpe (mai 

ales atunci când sunt conduse de membri ai minorităţilor etnice care, conform 

presupunerilor ofi ţerilor, nu şi-ar putea permite să le achiziţioneze în mod 

justifi cat), comportament (cum ar fi  „vizarea autovehiculelor” sau evitarea 

contactului vizual), momentul şi locul întâlnirii (suspectul pare a nu se „încadra 

în peisaj” într-un anumit loc şi la un anumit moment) şi declaraţii şi informaţii 

(din declaraţiile martorilor sau din dosarele penale). Rezultatul îl constituie 

diferenţele foarte mari în ceea ce priveşte deciziile ofi ţerilor de poliţie de 

a efectua opriri şi percheziţionări. (61)

Având în vedere difi cultăţile inerente legate de înţelegerea momentului în care 
tratamentul diferenţiat constituie discriminare, fi ind astfel ilegal, este esenţial 
ca superiorii să propună orientări care să clarifi ce situaţiile în care rasa, etnia sau 
religia pot fi , în mod justifi cat, luate în consideraţie. Un bun exemplu de orientări 
adresate ofi ţerilor cu privire la rolul rasei sau etniei în descrierile suspecţilor vine 
din partea Departamentului de Justiţiei al SUA: 

„Atunci când efectuează controale de rutină sau spontane de respectare a legii, 
cum ar fi  opririle obişnuite în trafi c, ofi ţerii federali nu pot considera în nicio 
măsură rasa sau etnia, cu excepţia cazului în care este vorba despre descrierea 
unui anumit suspect… În activităţile din cadrul unei anumite investigaţii, agenţii 
federali responsabili cu aplicarea legii pot ţine seama de rasă sau etnie numai 
în măsura în care acestea constituie informaţii demne de încredere, relevante 
pentru localitatea sau pentru momentul respectiv, care asociază persoanele 
de o anumită rasă sau etnie unei infracţiuni penale, unei scheme sau unei 
organizaţii criminale identifi cate. 

(61) QUINTON ET AL. (2000). Raportul s-a bazat pe interviurile a 90 de agenţi operaţionali.
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Legea privind poliţia şi administrarea probelor penale din 1984 (PACE), în vigoare 
în Anglia şi Ţara Galilor, cuprinde îndrumări mai detaliate. Primul studiu de caz 
arată modalitatea de emitere a unor orientări printr-un Cod de conduită anexat 
legislaţiei, iar următoarele două studii de caz demonstrează cum autorităţile 
poliţieneşti pot emite explicaţii suplimentare cu privire la legislaţie.

STUDIUL DE CAZ 6: REGATUL UNIT

Legea privind poliţia şi administrarea probelor penale din 1984 (PACE) 

şi alte legi care reglementează efectuarea de opriri şi percheziţionări

Codul de conduită A din cadrul PACE 1984 autorizează poliţia să efectueze 

opriri şi percheziţionări de persoane pe stradă. (62) Acesta include PACE 1984 

(secţiunea 1), Legea privind abuzul de droguri din 1971 (secţiunea 23), Legea 

privind armele de foc din 1968 (secţiunea 47), Legea privind terorismul din 

2000 (secţiunile 43 şi 44) şi secţiunea 60 din Legea privind justiţia penală şi 

ordinea publică din 1994.

Secţiunea 1 din PACE autorizează ofi ţerii de poliţie să oprească, să 

percheziţioneze şi să reţină un individ în cazul în care există o „suspiciune 

rezonabilă” că persoana transportă bunuri furate sau interzise, pentru 

a „permite ofi ţerilor să îşi risipească sau să îşi confi rme suspiciunile legate de 

indivizi fără a-şi exercita autoritatea de a efectua arestări.” 

Codul de conduită prevede că „suspiciunea rezonabilă” trebuie să se bazeze pe 

motive obiective şi individuale şi că:

Suspiciunea rezonabilă nu poate fi , în niciun caz, susţinută numai prin factori 

subiectivi, în lipsa unor declaraţii sau informaţii justifi cative. Spre exemplu, 

culoarea pielii unei persoane, vârsta, tunsoarea sau vestimentaţia acesteia, 

precum şi condamnările anterioare pentru posesie de bunuri ilegale, nu 

pot fi  utilizate individual sau în diferite combinaţii ca motiv exclusiv pentru 

percheziţionarea persoanei respective. Suspiciunea rezonabilă nu se poate 

baza pe generalizări sau pe imagini stereotipe ale anumitor grupuri sau 

categorii de persoane considerate a fi  mai aplecate către implicarea în activităţi 

infracţionale. Religia unei persoane nu poate fi  şi nu ar trebui considerată 

niciodată un motiv întemeiat pentru oprirea şi percheziţionarea unui individ. 

[alineatul (2.2)]

(62) Codul de practică A din cadrul Legii privind poliţia și administrarea probelor penale din 1984 a fost revizuit 
de mai multe ori, cea mai recentă revizuire intrând în vigoare la 26 octombrie 2008; în prezent, codul este 
supus unei noi revizuiri.
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STUDIUL DE CAZ 7: REGATUL UNIT

Oprirea şi percheziţionarea în temeiul secţiunii 44 din Legea privind 

terorismul din 2000: Procedura standard de operare a Poliţiei 

Metropolitane din Londra

În anumite contexte, cum ar fi  combaterea terorismului, legislaţia britanică 

autorizează poliţia să oprească persoane fără a fi  necesară o suspiciune 

rezonabilă (a se vedea secţiunea 44 din Legea privind terorismul din 2000). 

Procedurile standard de operare (PSO) ale Poliţiei Metropolitane din Londra 

(PML) oferă ofi ţerilor de poliţie următoarele orientări legate de alegerea 

persoanelor care să fi e oprite:

„Profi lul indivizilor supuşi percheziţionării ar trebui să refl ecte profi lul persoanelor 

din acea zonă. Teroriştii provin din toate grupurile etnice şi din toate categoriile 

sociale. Acţiunile sunt cele care defi nesc un terorist, nu etnia, rasa sau religia.

Teroriştii pot proveni din diverse medii şi pot încerca să îşi schimbe 

comportamentul pentru a-şi disimula intenţiile criminale şi pentru a fi  asimilaţi 

de societatea în care trăiesc.

Ofi ţerii nu trebuie să recurgă în niciun caz la imagini stereotipe ale „teroriştilor” 

atunci când hotărăsc să efectueze operaţiuni de oprire şi percheziţionare 

întrucât aceasta ar putea duce la:

– vizarea anumitor comunităţi sau grupuri 

– disproporţionalitate 

– discriminare 

–  sustragerea teroriştilor de la identifi care şi ducerea la îndeplinire 

a obiectivului lor”. (63) 

(63) POLIŢIA METROPOLITANĂ, secţiunea 44 din Legea privind terorismul din 2000, Proceduri standard de operare 2007, 
p. 16.
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STUDIUL DE CAZ 8: REGATUL UNIT

Agenţia naţională pentru îmbunătăţirea activităţii poliţiei din Regatul Unit, 

„Recomandări de bune practici privind oprirea şi percheziţionarea în caz de 

terorism”

Recomandările prevăd că, deşi nu sunt necesare motive pentru percheziţiile în 

temeiul secţiunii 44, poliţia nu ar trebui să efectueze percheziţii arbitrare: 

„Ofi ţerii ar trebui să utilizeze întotdeauna criterii obiective pentru selectarea 

persoanelor pentru percheziţie, care să fi e legate de:

- indivizii respectivi

- locaţia în care se afl ă 

- ambele aspecte de mai sus”

Recomandările defi nesc crearea profi lului rasial sau religios ca fi ind:

„Utilizarea stereotipurilor rasiale, etnice, religioase sau de altă natură în locul 

comportamentului individual sau al informaţiilor specifi ce, ca bază pentru 

luarea unor decizii operaţionale sau investigative în ceea ce priveşte indivizii 

care ar putea fi  implicaţi în activităţi infracţionale. Ofi ţerii ar trebui să evite 

crearea unui profi l pe criterii rasiale sau religioase în momentul selectării 

persoanelor pentru percheziţie prin exercitarea autorităţii prevăzute în 

secţiunea 44. Crearea unui astfel de profi l poate constitui discriminare ilegală, la 

fel ca discriminarea pe motive de vârstă, sex, orientare sexuală sau dizabilităţi.”

Recomandările prevăd că teroriştii pot proveni din orice mediu şi că nu există 

un profi l fi zic standard al acestora. Acestea dispun următoarele:

„Trebuie să se acorde o atenţie deosebită asigurării faptului că selectarea 

persoanelor nu se bazează numai pe criterii etnice, religioase sau alte criterii 

personale. Înfăţişarea unei persoane sau originea sa etnică va reprezenta, 

uneori, un factor, însă decizia unui ofi ţer de poliţie de a efectua percheziţia în 

temeiul secţiunii 44 ar trebui să fi e luată numai în cazul în care este dispune 

de informaţii concrete. Crearea profi lurilor unor persoane de anumite etnii 

sau religii poate duce la pierderea încrederii comunităţilor. Un mod efi cient 

de protecţie împotriva acestei practici o reprezintă compararea procentului 

de persoane percheziţionate cu structura demografi că a zonei în care se 

desfăşoară percheziţiile. Totuşi, în această situaţie, poliţia ar trebui să elimine 

posibilitatea denaturării comparaţiei. Spre exemplu, în cazul în care se 

desfăşoară o operaţiune de amploare în gara centrală a unui oraş, structura 
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demografi că a persoanelor percheziţionate ar trebui comparată cu publicul 

călător din locaţia respectivă şi nu cu populaţia locală.”

Recomandările clarifi că importanţa informării comunităţilor, prin mecanisme 

de consultare cum ar fi  grupuri consultative independente, afi şe şi pliante, 

cu privire la efectuarea şi locaţia de desfăşurare a unei operaţiuni în temeiul 

secţiunii 44, cu excepţia cazului în care acest lucru este neindicat din punct de 

vedere operaţional. (64)

4.2. Instruire

Pe lângă emiterea unor îndrumări specifi ce adresate ofi ţerilor, instruirile 
reprezintă un alt instrument pentru reducerea la minim a riscului asociat creării 
unui profi l etnic discriminatoriu. Instruirea ar trebui să vizeze diferite obiective: 
pregătirea ofi ţerilor în ceea ce priveşte legislaţia privind discriminarea, negarea 
stereotipurilor şi prejudecăţilor, creşterea gradului de conştientizare asupra 
consecinţelor discriminării şi asupra importanţei încrederii publicului şi sfaturi 
practice privind mijloacele de comunicare cu publicul. În special, guvernele au 
convenit, prin Codul european de etică al poliţiei, că „instruirea poliţiei trebuie 
să ţină pe deplin seama de necesitatea contestării şi combaterii rasismului şi 
xenofobiei” în cadrul organizaţiei poliţieneşti propriu-zise. (65) Anumite ti puri de 
instruire sunt deja instituite în unele ţări, cum ar fi  „instruirea în spiritul diversităţii” 
sau „instruirea în vederea sensibilizării”. Instruirea în spiritul diversităţii încearcă să 
se axeze pe sentimentele personale asociate etniei, diferenţei şi stereotipurilor şi 
pe modul în care acestea infl uenţează viaţa noastră cotidiană. Cu toate acestea, 
anumite cursuri pe tema diversităţii nu vizează neapărat problema discriminării. 
Anumite studii susţin că formarea culturală şi în spiritul diversităţii poate 
singulariza şi consolida diferenţele, contribuind mai curând la sporirea decât la 
reducerea stereotipurilor. (66) „Instruirea în vederea sensibilizării culturale” (spre 
deosebire de formarea generală în spiritul diversităţii) încearcă să pregătească 
ofi ţerii în ceea ce priveşte cultura anumitor grupuri etnice pe care le întâlnesc 
frecvent, dar cu care nu sunt personal familiarizaţi. Această instruire vizează 
acordarea de sfaturi privind practici demne, dar şi mai puţin demne de urmat 
sau privind reguli de politeţe văzute din diverse perspective etnice, religioase sau 
naţionale. Instruirea culturală îşi dovedeşte efi cienţa atunci când este elaborată 
şi asigurată cu sprijinul şi participarea persoanelor aparţinând comunităţilor 
relevante.

(64) AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII POLIŢIEI (2008), p. 14.
(65) COMITETUL DE MINIȘTRI AL CONSILIULUI EUROPEI (2001), alineatul (30): Expunere de motive, Comentariu la alineatul (30). 
(66) WRENCH (2007), pp. 108-114.
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STUDIUL DE CAZ 9: IRLANDA ŞI IRLANDA DE NORD

Trainingul ”Diversity Works”

Poliţia irlandeză şi cea nord-irlandeză au colaborat la elaborarea cursului de 

formare „Diversity Works” („Diversitatea funcţionează”) în cadrul proiectului 

european Peace II, adaptându-l în timp la contextele lor specifi ce. Cursul 

a fost conceput ca rezultat al consultării cu ofi ţeri de poliţie, cu comunităţile 

minoritare şi cadrele universitare cu experienţă în domeniu, al unei instruiri-

pilot, care au adus feedback în vederea adaptării materialelor şi metodelor. 

Cursul acoperă: înţelegerea capacităţii fi ecărui individ de a crea stereotipuri, 

de a-i exclude şi marginaliza pe ceilalţi, refl ectarea asupra stereotipurilor, 

prejudecăţilor şi prezumţiilor, înţelegerea de către participanţi a autorităţii 

lor şi a modului în care prejudecăţile dublate de autoritate pot da naştere la 

discriminări, o mai bună înţelegere a diversităţii, conştientizarea diferitelor 

tipuri de discriminare cu care se confruntă membrii grupurilor minoritare, 

recunoaşterea, acceptarea şi respectarea diferenţelor (RAR), promovarea 

competenţelor de comunicare interculturală, respectarea practicilor culturale 

şi religioase pe parcursul operaţiunilor poliţiei şi diversitatea ca o chestiune 

profesională legată de menţinerea ordinii publice. 

Trainingul se bazează pe activităţi ce includ prezentări video şi participarea 

membrilor grupurilor minoritare. Garda Siochana (forţele irlandeze de 

poliţie) propun cursul pe parcursul formărilor profesionale continue şi al 

perfecţionărilor (nu în cadrul instruirii de bază a noilor recruţi). Trainingul 

„Diversity Works” nu vizează exclusiv problema creării unui profi l etnic, deşi, în 

unele situaţii, a înlesnit discuţiile pe această temă.
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STUDIUL DE CAZ 10: ŢĂRILE DE JOS

Training privind competenţele de conducere

Forţele de poliţie din Amsterdam au iniţiat 300 de reprezentanţi ai conducerii 

în ceea ce presupune o funcţie de conducere şi comportamentul adecvat ca 

parte a programului privind „un climat sigur”. Participanţii au lucrat în grupuri pe 

parcursul unei perioade de 30 de luni, benefi ciind de 10 zile de instruire obligatorie 

şi un conţinut suplimentar fl exibil conceput astfel încât să răspundă necesităţilor 

lor şi să le ofere metode de învăţare variate. Trainingul are drept scop creşterea 

gradului de conştientizare a liderilor asupra prejudecăţilor şi stereotipurilor, 

ascultarea şi abţinerea de la emiterea de judecăţi imediate, sensibilizarea culturală, 

îmbunătăţirea competenţelor de comunicare, a competenţelor comunitare, 

asimilarea diferitelor stiluri de conducere şi a unor comportamente relevante 

pentru gestionarea unor medii diverse. Programul îşi propune să creeze un 

mediu sigur în care liderii să poată discuta despre şi refl ecta asupra problemelor şi 

dilemelor legate de abilităţile de conducere şi diversitate. Organizatorii proiectului 

consideră că acest training „construieşte o punte din mers”.

Exemple similare de cursuri de formare în spiritul diversităţii pot fi  întâlnite şi 
în alte state membre ale UE, cum ar fi  Austria. (67) Cu toate acestea, formarea în 
spiritul diversităţii se concentrează, în general, asupra contestării atitudinilor 
discriminatorii şi nu în mod special asupra pericolelor pe care le prezintă crearea 
profi lului etnic discriminatoriu. Acest aspect merită a fi  dezvoltat ulterior. 

Un ultim exemplu ilustrează modul în care instruirea poate fi  utilizată pentru 
sensibilizarea ofi ţerilor în ceea ce priveşte impactul negativ sau pozitiv al 
comportamentului lor pe parcursul unei opriri şi percheziţionări. Această 
instruire, după cum se arată în studiul de caz, poate avea un dublu efect, 
făcând publicul să înţeleagă mai bine problemele cu care se confruntă poliţia, 
îmbunătăţind, astfel, încrederea şi cooperarea acestuia (a se vedea pagina 34 
de mai sus cu privire la rezultatele sondajului EU-MIDIS în ceea ce priveşte 
percepţiile legate de crearea profi lului în timpul opririlor şi încrederea în poliţie). 

(67) Instruirea în spiritul combaterii prejudecăţilor și sprijinirii diversităţii „O lume a diferenţelor”, desfășurată de 
Liga Împotriva Defăimării, face parte din programul privind drepturile omului al Poliţiei austriece. Aceasta 
se bazează pe conceptul potrivit căruia fi ecare trebuie să se confrunte cu propriile prejudecăţi pentru 
a se „dezvăţa” de atitudinile discriminatorii. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul internet al Ligii 
Împotriva Defăimării: http://www.adl.org/education/edu_awod/default.asp. 
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STUDIUL DE CAZ 11: REGATUL UNIT

Formarea tinerilor poliţişti în ceea ce priveşte opririle şi percheziţiile

Second Wave (Al Doilea Val) este un proiect artistic destinat tinerilor, demarat 

la Londra, care, timp de 3 ani, a organizat ateliere de formare cu premii pe tema 

opririlor şi percheziţiilor împreună cu tinerii localnici şi Grupul teritorial de 

sprijin Lewisham (TSG). (68) Fiind unităţi, TSG-urile acţionează frecvent în zone 

în care nu au legături locale, această situaţie atrăgând îngrijorarea publicului 

legată de exercitarea de opriri şi percheziţii de către aceştia , în special asupra 

tinerilor. 

Second Wave organizează ateliere periodice cu grupuri restrânse de tineri şi 

ofi ţeri TSG, folosindu-se de metode împrumutate din teatru cum ar fi  inversările 

de roluri bazate pe experienţele reale ale tinerilor. Atelierele recente au analizat 

probleme precum posesia spaţiului public sau percepţiile tinerilor şi identitatea 

în raport cu înregistrarea etniei în formularele de oprire. În timpul scenetelor 

ofi ţerii poartă haine civile, iar atunci când rolurile se inversează, tinerii îmbracă 

uniforme de poliţişti. Aceste scenete se organizează şi în spaţii publice. 

Discuţiile sunt reluate de la o sesiune de ateliere la alta, contribuind la stabilirea 

unor legături între tineri şi ofi ţeri.

Ofi ţerii declară că au adunat impresii preţioase cu privire la experienţele şi 

percepţiile tinerilor. Tinerii afi rmă că se simt stimulaţi şi că au un cuvânt de spus 

în ceea ce priveşte modul în care sunt trataţi în timpul unei percheziţii a poliţiei.

Sondajul EU-MIDIS a întrebat respondenţii dacă au fost trataţi cu respect în 
timpul celei mai recente opriri de către poliţie. Rezultatele arată că, în afara 
respondenţilor romi din Grecia, majoritatea celor care au fost opriţi au considerat 
comportamentul ofi ţerilor de poliţie ca fi ind fi e respectuos, fi e neutru. Cu toate 
acestea, cu excepţia respondenţilor sud-americani şi români din Spania, în toate 
celelalte cazuri în care se puteau compara experienţele respondenţilor majoritari 
şi cele ale respondenţilor minoritari din ţara respectivă, respondenţii majoritari 
au declarat în număr mai mare decât respondenţii minoritari că poliţia i-a tratat 
respectuos.

(68) TSG-urile sunt unităţi specializate de percheziţie al căror sediu se afl ă, de regulă, într-o zonă centrală 
a unui cartier, dar care sunt apoi detașate în diferite zone pentru a efectua opriri și percheziţii sau pentru 
a desfășura alte acţiuni poliţienești. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi: 
http://www.met.police.uk/co/territorial_support.htm. 
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4.3. Formulare de oprire şi percheziţionare

Formularele de oprir e şi percheziţionare pot reprezenta un instrument practic 
şi util pentru încurajarea ofi ţerilor să efectueze opriri justifi cate corespunzător, 
precum şi pentru promovarea deschiderii şi asumării răspunderii faţă de public. 
Un astfel de exemplu poate fi  întâlnit în Regatul Unit unde Codul de practică 
PACE impune ofi ţerilor să ofere persoanei oprite o dovadă a opririi oriunde acest 
lucru este posibil. În prezent, Regatul Unit este singurul stat membru al UE în 
care această practică este obligatorie. (69) Cu toate acestea, de curând a fost pus 
în aplicare un proiect reuşit denumit STEPPS (Strategii privind efectuarea de 
opriri şi percheziţii efi ciente, desfăşurat în cadrul programului european AGIS (70), 
într-un efort de a dezvolta pachetele de iniţiere în vederea sprijinirii introducerii 
formularelor de oprire în Ungaria şi Spania. Această iniţiativă a oferit şi defi niţii cu 
privire la motivele de suspiciune şi a implicat membrii comunităţii în conceperea 
şi eliberarea formularelor. (71) Acestea includ motivele efectuării percheziţiei, 
obiectul (obiectele) căutate de ofi ţerii de poliţie, rezultatul percheziţiei, 
precum şi numele şi secţia de care aparţine ofi ţerul (ofi ţerii) care a (u) efectuat 
percheziţionarea. Se înregistrează informaţii referitoare la datele personale ale 
individului (indivizilor) supus (supuşi) percheziţiei, cum ar fi  numele, adresa şi 
originea etnică – informaţii pe care persoana poate refuza să le ofere. 

În prezent, formularul de oprire valabil în Regatul Unit include 16 categorii 
„etnice” şi categoria generică „altele”. Persoanei oprite i se solicită să se identifi ce 
cu una dintre aceste categorii. Ofi ţerul poate menţiona şi opinia personală 
cu privire la originea etnică a persoanei în cazul în care nu este de acord cu 
categoria identifi cată de persoana respectivă. 

Astfel cum s-a menţionat în capitolul 2, la nivel naţional pot exista o serie de 
obstacole în calea colectării de date care să identifi ce rasa, etnia sau religia, 
în special în temeiul protecţiei datelor. Pentru depăşirea acestor obstacole 
se poate dovedi necesară sublinierea utilizării specifi ce a acestor informaţii 
pentru protejarea grupurilor minoritare prin identifi carea practicilor potenţial 
discriminatorii. O altă problemă în numeroase state membre o reprezintă faptul 
că nu există practica formularelor de oprire şi percheziţie, o astfel de practică 

(69) Versiunea din 2005 a Codului de practică a introdus raportarea „opririlor”, precum și a opririlor și 
percheziţiilor. Opririle sau opririle pentru chestionare sunt defi nite ca fi ind opriri prin care agenţii solicită 
unui individ să își justifi ce acţiunile sau prezenţa într-o anumită zonă, fără a include percheziţionarea acelei 
persoane. 

(70) AGIS – Comisia Europeană a fost un program-cadru care s-a derulat în perioada 2003-2006 și care a vizat 
facilitarea colaborării dintre poliţie, autorităţile judiciare și specialiștii din statele membre ale UE și din ţările 
candidate în cazurile penale și în combaterea criminalităţii.

(71) OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE (2009), „Tratarea problemei creării profi lului etnic de către poliţie”.
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trebuind mai întâi introdusă de guvernul central cu sprijinul poliţiei, precum şi al 
grupurilor minoritare.

Înregistrarea operaţiunilor de oprire şi percheziţie şi, în special, înregistrarea rasei, 
etniei sau religiei persoanelor oprite şi percheziţionate, aduce cu sine o serie de 
avantaje, respectiv:

 • Monitorizarea internă şi depistarea unei urmăriri disproporţionate 
a minorităţilor poate duce la acţiuni corective. La nivel naţional, regional sau 
local, evidenţele opririlor şi percheziţiilor permit colectarea de date statistice 
care pot indica dacă autoritatea este îndreptată disproporţional către anumite 
minorităţi. De asemenea, aceasta poate stimula întreprinderea unor acţiuni de 
rectifi care a instrucţiunilor adresate forţelor de ordine la nivel naţional, dar şi 
a celor adresate ofi ţerilor cu titlu individual sau echipelor la nivel local. 

 • Existenţa datelor statistice şi a informaţiilor disponibile publicului poate 
justifi ca plângerile pe motive de discriminare. Colectarea acestor date este, 
de asemenea, importantă pentru membrii publicului pentru a putea trage 
la răspundere forţele de ordine sau, în particular, anumiţi ofi ţeri de poliţie. 
Astfel cum se observă în capitolul 2, acest fapt este esenţial pentru dovedirea 
cazurilor de discriminare indirectă din partea forţelor de ordine pe baza 
statisticilor colectate. De asemenea, colectarea de date este importantă la nivel 
general pentru justifi carea plângerilor pe motive de discriminare directă.

4.3.1. Monitorizare internă şi depistarea disproporţionalităţii.

Un avantaj pe termen lung al păstrării evidenţelor se referă la identifi carea de 
către ofi ţerii superiori a măsurii în care operaţiunile de oprire şi percheziţie 
vizează în mod disproporţional anumite grupuri m inoritare şi la adaptarea în 
mod corespunzător a instrucţiunilor adresate ofi ţerilor. Codul de practică PACE 
din Anglia şi Ţara Galilor obligă ofi ţerii supraveghetori să monitorizeze exercitarea 
operaţiunii de oprire şi percheziţie, ţinând seama în special de: „existenţa oricăror 
dovezi care să confi rme faptul că această activitate este exercitată pe baza unor 
imagini stereotipe sau a unor generalizări neadecvate”. (72) Codul recomandă ca 
ofi ţerii supraveghetori să analizeze înregistrările opririlor pentru a identifi ca orice 
tendinţă sau tipar care reprezintă un motiv de îngrijorare; codul prevede ca astfel de 
monitorizări să fi e realizate bazându-se pe compilaţia arhivelor statistice ale opririlor 
şi percheziţionărilor utilizate de fi ecare serviciu de poliţie, şi la nivel zonal în cadrul 
secţiilor de poliţie. Cele două studii de caz de mai jos exemplifi că două modalităţi 

(72) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (2008), alineatul (5.1)
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de utilizare a datelor din formularele de oprire şi percheziţionare de către forţele de 
poliţie în vederea adaptării metodelor lor de menţinere a ordinii publice. (73)

STUDIUL DE CAZ 12: REGATUL UNIT

Monitorizarea computerizată a opririlor efectuate de ofi ţeri 

de poliţie în Hertfordshire

Statisticile Poliţiei din Hertfordshire au arătat că în perioada 2006-2007 s-au 

efectuat 43 326 de opriri şi 11 511 opriri şi percheziţionări. (74) Deşi aceste cifre 

sunt relativ scăzute comparativ cu cele înregistrate de alte forţe de poliţie 

din Regatul Unit, analiza datelor a demonstrat că probabilitatea opririi şi 

percheziţionării era de 5 ori mai ridicată în cazul persoanelor „de culoare” şi de 

1,8 ori mai ridicată în cazul persoanelor asiatice în raport cu persoanele de rasă 

albă. Ofi ţerii superiori au recunoscut, însă, că ofi ţerii supraveghetori nu primeau 

aceste informaţii şi nici nu benefi ciau de traininguri privind soluţionarea acestei 

disproporţionalităţi. Din cauza ratei relativ scăzute de opriri şi percheziţionări, 

supraveghetorilor le-a fost difi cil să identifi ce disparităţile. În lipsa unor probe 

statistice, aceştia nu au dorit să chestioneze ofi ţerii de teamă ca nu cumva să fi e 

percepuţi ca făcând acuzaţii de rasism.

În aprilie 2007, au fost introduse noi formulare de oprire, pe care ofi ţerii 

supraveghetori erau obligaţi să le verifi ce la fi nalul fi ecărei ture. Acestea erau 

ulterior scanate şi introduse într-o bază de date disponibilă tuturor ofi ţerilor 

din reţeaua intranet a poliţiei. Supraveghetorii au realizat un tablou statistic 

al exercitării operaţiunii de oprire de către ofi ţeri şi echipele individuale. La 

începutul anului 2008, poliţia a dezvoltat un software care arăta dacă ofi ţerii 

opreau minorităţi etnice al căror număr era disproporţional din punct de vedere 

statistic. (75) De asemenea, acest program verifi ca: probabilitatea şi coincidenţa, 

nivelul scăzut al statisticilor generale ale opririlor şi percheziţiilor, dacă ofi ţerii 

nu efectuau percheziţii în zona în care au fost trimişi să investigheze şi anumite 

zile în care aceştia pot întâlni doar suspecţi aparţinând minorităţilor. Acest 

program a creat „intervale de probabilitate” pe baza probabilităţii că ofi ţerii 

individuali vor opri persoane aparţinând unei minorităţi depăşind un procent 

caracteristic semnifi cativ din punct de vedere statistic. Programul identifi ca 

orice ofi ţer care a oprit minorităţi peste procentul lor caracteristic.

(73) Abordările similare celor descrise mai jos pot fi  întâlnite și în SUA, a se vedea HILL (2002), p. 18.
(74) MINISTERUL JUSTIŢIEI, (2008).
(75) Pentru calcularea disproporţionalităţii s-a ţinut seama de structura populaţiei fi ecărei zone de patrulare și de 

perioada în care ofi ţerii au lucrat în fi ecare zonă. Anterior, disproporţionalitatea se stabilea prin măsurarea 
procentului de minorităţi oprite în raport cu procentul pe care acestea il reprezintă în cadrul populaţiei 
locale rezidente. Ofi ţerii justifi cau practicile disproporţionate afi rmând că opririle erau efectuate în zone cu 
populaţii minoritare numeroase.
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Iniţial, aproximativ 25 de ofi ţeri se încadrau în intervalul de probabilitate. 

Unitatea pentru diversitate s-a adresat tuturor celor identifi caţi, intervievând, 

de asemenea, ofi ţerii cu scoruri proporţionale şi rate ridicate de depistare 

pentru a stabili modul în care aceştia şi-au gândit opririle. Analiza datelor 

a ilustrat probleme legate de modul în care ofi ţerii au înţeles „motivele 

întemeiate” pentru a efectua opriri şi de anumite operaţiuni care, în ciuda 

obiectivelor legitime, generau rezultate disproporţionate. 

În prezent, programul se desfăşoară lunar, acesta trimiţând automat 

supraveghetorului mesaje electronice cu privire la orice ofi ţer identifi cat 

şi oferind detalii legate de opririle ofi ţerilor şi o serie de întrebări adresate 

acestuia. Supraveghetorii au fost instruiţi corespunzător şi au obligaţia de a-l 

intervieva pe ofi ţer. Supraveghetorii raportează toate interviurile, recomândand 

măsuri sau noi cursuri de formare. 

Rata disproporţionalităţii semnifi cative din punct de vedere statistic a scăzut în 

rândul ofi ţerilor care au fost identifi caţi şi intervievaţi, precum şi la nivelul poliţiei 

în ansamblu. Datele facilitează conversaţii de rutină între supraveghetori şi 

ofi ţeri, iar ofi ţerii sunt conştienţi de faptul că opririle lor sunt verifi cate şi că orice 

disproporţionalitate trebuie justifi cată. Sporind atenţia acordată fi ecărui ofi ţer, 

protocoalele comunitare de evaluare a impactului au fost îmbunătăţite astfel 

încât planifi carea operaţiunilor să ţină seama de potenţialul impact al acestora 

asupra publicului şi să instruiască ofi ţerii în mod corespunzător.

STUDIUL DE CAZ 13: REGATUL UNIT

Poliţia Metropolitană din Londra: Operaţiunea „Pennant” 

În octombrie 2006, Poliţia Metropolitană a introdus Operaţiunea „Pennant”, un 

sistem intern de responsabilizare care vizează reducerea disproporţionalităţii 

în ceea ce priveşte exercitarea operaţiunilor de oprire şi percheziţionare, 

prin verifi carea ofi ciilor de poliţie din fi ecare cartier al Londrei şi tragerea la 

răspundere a secţiilor de poliţie cu cele mai slabe rezultate. Cadrul Pennant 

de îmbunătăţire a performanţelor vizează 5 probleme principale legate de 

exercitarea operaţiunii de oprire: 

– numărul de opriri şi percheziţionări

– rata arestărilor

– dacă în formular s-a înregistrat etnia auto-declarată de persoana oprită

–  introducerea în timp util a datelor din formularele de oprire în baza centrală 

de date

–  disproporţionalitatea etnică în percheziţiile efectuate în cazul londonezilor
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Fiecare variabilă este apreciată în funcţie de importanţă şi programul generează 

un clasament al situaţiei tuturor celor 37 de cartiere ale Londrei. Trimestrial, 

cartierele cu cele mai slabe rezultate sunt obligate să completeze un chestionar 

de auto-evaluare cu scopul de a sublinia politicile şi practicile care pot avea 

un impact disproporţionat. Apoi, acestea trebuie să îşi justifi ce rezultatele 

slabe înaintea Comandantului, a Poliţiei Metropolitane (APM) şi a membrilor 

comunităţii locale. Cartierele „codaşe” trebuie să elaboreze un plan de acţiune 

pentru o perioadă de 3 luni şi să prezinte un raport în cadrul reuniunilor 

ulterioare.

De la lansarea Operaţiunii „Pennant”, Poliţia Metropolitană a înregistrat 

o scădere a nivelului disproporţionalităţii în Londra şi o mai mare paritate 

în ceea ce priveşte ratele arestărilor pe motive etnice în urma unei opriri şi 

a unei percheziţii. Datele sunt introduse într-un interval de timp mai scurt, iar 

supravegherea a cunoscut îmbunătăţiri, asigurându-se de faptul că ofi ţerii 

solicită şi înregistrează originea etnică auto-declarată de persoanele oprite. Pe 

parcursul procesului au fost identifi cate între 15 şi 20 de cartiere, 90% dintre 

acestea dovedind o îmbunătăţire semnifi cativă. 

4.3.2. Mecanisme publice de tratare a plângerilor

Faptul de a dispune de o procedură ofi cială privind efectuarea de opriri şi 
percheziţii oferă, de asemenea, posibilitatea de a furniza individului oprit 
informaţii cu privire la drepturile sale şi la modalitatea de formulare a unei 
plângeri. Aceasta permite publicului larg să joace un rol în asigurarea exercitării 
în mod nediscriminatoriu a autorităţii

STUDIUL DE CAZ 14: REGATUL UNIT

Broşurile „Cunoaşte-ţi drepturile”:

Asociaţia forţelor de poliţie publică o broşură „Cunoaşte-ţi drepturile” cu scopul 

de a oferi publicului şi, în special, tinerilor, informaţii referitoare la procedura 

de oprire şi percheziţionare. Aceasta este disponibilă în 20 de limbi, inclusiv în 

limba arabă, chineză, gujarati, sârbă,  somaleză şi vietnameză. Această broşură 

oferă informaţii clare şi accesibile cu privire la:

– elementele ce constituie o oprire, precum şi o oprire şi percheziţionare 

– motivul efectuării opririlor şi percheziţiilor 
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– locul în care acestea pot avea loc 

–  articolele vestimentare pe care ofi ţerul poate solicita persoanelor să le 

dezbrace 

–  informaţiile pe care ar trebui să le ofere un ofi ţer şi datele care trebuie 

înregistrate în formularul de oprire 

–  modalitatea de formulare a unei plângeri în cazul în care este invocat un 

tratament nedrept. (76)

Mecanismele de tratare a plângerilor reprezintă un mijloc extrem de important 
de descurajare a excesului de zel, dar şi pentru restabilirea şi asigurarea încrederii 
publicului în sistemul de aplicare a legii prin garantarea asumării responsabilităţii. 
Există mai multe modele de mecanisme de tratare a plângerilor şi, deseori, 
acestea funcţionează împreună:

 • Organisme specializate în tratarea plângerilor împotriva poliţiei. Acestea 
pot fi  mecanisme interne (de regulă alcătuite din ofi ţeri de poliţie) care 
investighează acuzaţiile de tratament nedrept şi pot adopta măsuri 
disciplinare. Alternativ, organismele specializate de tratare a plângerilor pot fi  
independente de şi externe poliţiei (fi ind alcătuite din ofi ţeri de poliţie şi civili).

 • Organisme specializate în materie de discriminare. Toate statele membre ale 
UE sunt obligate să înfi inţeze organisme care să promoveze egalitatea rasială. 
Deşi variază de la un stat la altul, majoritatea acestor organisme pot trata 
plângerile pe motive de discriminare rasială. 

 • Instanţe superioare. Atunci când ofi ţerii comit o infracţiune sau o încălcare 
a dreptului civil sau administrativ, aceştia, ca simpli membri ai publicului, fac 
obiectul unei acţiuni înaintea instanţelor naţionale.

4.4. Analiza comportamentală

Astfel cum se menţionează în capitolul 2, pentru a se evita crearea profi lurilor 
etnice discriminatorii, ofi ţerii ar trebui să îşi bazeze deciziile de a acţiona pe 
factori specifi ci suspectului în cauză. În special, ofi ţerii ar trebui să se concentreze 
pe comportamentul unui individ pentru a stabili dacă „suspiciunea rezonabilă” 
sau un alt standard aplicabil a fost atins pentru efectuarea unei opriri. În 
continuare sunt prezentate studii de caz referitoare la formarea acordată 
ofi ţerilor în vederea dezvoltării capacităţii acestora de a repera şi analiza 

(76) ASOCIAŢIA AUTORITĂŢILOR POLIŢIENEȘTI (2009).
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comportamentul suspect, distrăgând atenţia de la caracteristicile care pot invoca 
prejudecăţi cum ar fi  rasa, etnia sau religia. (77)

STUDIUL DE CAZ 15: ŢĂRILE DE JOS

Programul de formare Caută, detectează şi reacţionează 

[Search Detect and React (SDR)]

Acest program de formare a fost desfăşurat de Academia de Securitate 

 Internaţională şi Combatere a terorismului pentru poliţie şi entităţile care 

asigură securitatea. Aplicarea programului SDR vizează asigurarea securităţii 

spaţiilor publice şi a evenimentelor de masă ca „instrument în vederea 

recunoaşterii cazurilor de posibile violenţe, perturbare a liniştii publice, 

operaţiuni ilicite şi atacuri mortale” (78), sporind competenţa personalului 

de securitate în crearea profi lurilor comportamentale. Aceasta înseamnă că 

atenţia este distrasă de la caracteristicile inalterabile cum ar fi  culoarea pielii, 

concentrându-se din nou asupra comportamentului indivizilor în vederea 

justifi cării alegerilor legate de acţiunile poliţiei. Pe parcursul trainingului, ofi ţerii 

afl ă cum reacţionează în mod normal indivizii atunci când se afl ă în anumite 

locaţii şi care este metoda cea mai potrivită pentru a depista comportamentul 

deviant, suspect. În urma depistării acestor tipare comportamentale, ofi ţerii 

sunt tinuti să acţioneze într-un mod adaptat. În majoritatea cazurilor, aceştia se 

vor adresa suspectului doar informal, fără a exercita vreo autoritate de poliţie 

în mod ofi cial. Programul include componente de predare în clasă, aplicate 

şi legate de formarea profesională. Programul SDR este aplicat în prezent pe 

Aeroportul Schiphol, precum şi de către diferite unităţi ale poliţiei olandeze. (79)

STUDIUL DE CAZ 16: REGATUL UNIT

Trainingul acordat Poliţiei Transporturi privind sistemul operaţiunilor 

de fi ltraj prin evaluarea comportamentului (BASS)

Sistemul operaţiunilor de fi ltraj prin evaluarea comportamentului, sau BASS, 

a fost iniţial dezvoltat de Poliţia statului Massachusetts din SUA şi adaptat 

pentru a putea fi  utilizat de către Poliţia Transporturi din Regatul Unit. 

Trainingul se axează pe crearea unui profi l comportamental al persoanelor 

(77) Pentru analizarea abordărilor similare din SUA, consultaţi HARRIS (2002), p. 8; SERVICIUL VAMAL AL SUA (2009).
(78) ACADEMIA DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ ȘI COMBATERE A TERORISMULUI, „The SDR™ (Search, Detect and React)™”, 

disponibil la: http://www.sdr.org.il/index.html. 
(79) ACADEMIA DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ ȘI COMBATERE A TERORISMULUI, „The SDR™ (Search, Detect and React)™”, 

disponibil la: http://www.sdr.org.il/index.html.
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afl ate sub stres afl ate în aeroporturi sau noduri de transport. Poliţia statului 

Massachusetts a colaborat cu criminalişti pentru analizarea înregistrărilor cu 

persoanele implicate în atacurile de la 11 septembrie aterizând şi decolând 

de pe Aeroportul Logan din Boston înainte de producerea atacurilor. Aceştia 

au stabilit o serie de criterii pentru identifi carea comportamentului afi şat de 

indivizi atunci când se afl ă în stare de stres în mulţimi, în timpul procedurii 

de check-in sau pe parcursul controalelor de securitate. Aceste criterii au fost 

adaptate utilizând informaţiile colectate în urma atacurilor din 7 iulie din 

metroul londonez.

Toţi ofi ţerii britanici din cadrul Poliţiei Transporturi (BPT) care au lucrat la 

reţeaua metroului londonez au benefi ciat de instruirea privind SVEC, aceasta 

fi ind în prezent extinsă la ofi ţerii care lucrează la reţeaua feroviară naţională. 

Trainingul, care durează două zile, include cursuri, discuţii şi activităţi practice 

desfăşurate atât în clasă, cât şi în nodurile de transport. Aceasta subliniază că 

pentru terorişti nu există un profi l rasial sau religios—atacurile recente au fost 

duse la îndeplinire de indivizi de toate etniile. 

O evaluare internă desfăşurată de BPT la 6 luni de la trainingul tuturor ofi ţerilor 

a arătat că nivelul calitativ al opririlor la metrou s-a îmbunătăţit. Numărul 

efectiv de opriri s-a redus substanţial, în timp ce numărul arestărilor ca urmare 

a unei opriri a crescut semnifi cativ. De asemenea, colectarea informaţiilor în 

urma opririlor s-a îmbunătăţit. Reacţiile ofi ţerilor au fost apreciative la adresa 

instrumentelor practice oferite în cadrul instruirii. (80)

4.5. Descrieri amănunţite ale suspecţilor 
şi informaţii pertinente

Descrierile amănunţite ale suspecţilor pot contribui la evitarea riscului pe care 
îl prezintă crearea în mod ilegal a unui profi l discriminatoriu. Descrierea unui 
suspect constă în informaţii personale cum ar fi  culoarea pielii, a părului şi 
a ochilor, înălţime, greutate şi vestimentaţie, aceasta decurgând din descrierile 
furnizate de victima infracţiunii şi de martorii oculari. O descriere adecvată 
a suspecţilor poate fi  furnizată ofi ţerilor ca bază pentru efectuarea de opriri şi 
percheziţionări în sensul reţinerii acestora. Cu toate acestea, atunci când ofi ţerii 
de poliţie primesc o descriere foarte generală a suspectului, descriere care 

(80) A se vedea, de asemenea, AUTORITATEA BRITANICĂ A POLIŢIEI TRANSPORTURI (2009), Procesul-verbal al reuniunilor 
Comitetului pentru strategia în domeniul comunicării și relaţiilor cu părţile interesate din 20 ianuarie 2009 
(punctul 9.1 pe ordinea de zi), pp. 2-3 și din 6 aprilie 2009 (punctul 8.3 pe ordinea de zi), p. 3. 
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conţine rasa, etnia sau caracteristici similare, aceştia nu ar trebui să o utilizeze 
ca bază pentru operaţiuni de tip oprire şi percheziţionare, care pot determina 
oprirea unui număr ridicat de persoane nevinovate care se întâmplă să prezinte 
aceleaşi caracteristici. Aceştia ar trebui să caute alte informaţii operaţionale 
specifi ce pentru desfăşurarea investigaţiilor.

„Profi lurile detaliate bazate pe factori dovediţi st atistic ca fi ind 
asociaţi anumitor comportamente infracţionale pot constitui 
instrumente efi ciente pentru orientarea mai precisă a resurselor 
limitate ale organelor de aplicare a legi.’ 

Raportorul special al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
promovarea şi protecţia drepturilor omului în contextul 
combaterii terorismului, (Scheinin 2007) alineatul (33).

Informaţiile pertinente pot contribui, la rândul lor, la reducerea riscului pe care îl 
prezintă crearea în mod ilegal a unui profi l discriminatoriu. Atunci când acţiunile 
poliţiei se bazează pe informaţii defi nitorii şi oportune, acestea sunt, de cele 
mai multe ori, obiective, fi ind mai puţin probabil să se bazeze pe stereotipuri. 
Furnizarea unor informaţii actuale şi detaliate ofi ţerilor, spre exemplu, în cadrul 
„briefi ngurilor” la începutul fi ecărei ture, ar trebui să îngrădească libertatea 
de acţiune, oferindu-le acestora instrucţiuni cu privire la modul în care să îşi 
concentreze autoritatea în special asupra tiparelor infracţionale actuale şi asupra 
problemelor de securitate identifi cate. Îmbunătăţirea calităţii şi a modului de 
utilizare a informaţiilor prin axarea pe factori comportamentali sau pe informaţii 
se dovedeşte mai efi cientă atunci când este combinată cu supravegherea şi 
monitorizarea sporită a exercitării autorităţii de către ofi ţeri.

4.6. Operaţiuni desfăşurate în mod corespunzător

Conform discuţiei de la capitolul 3, exercitarea oper aţiunii de oprire şi 
percheziţionare poate genera sentimente negative în rândul publicului. 
Acest lucru se traduce prin depunerea de eforturi pentru a reduce la minim 
o intervenţie inutilă a poliţiei, pentru asigurarea transparenţei procesului şi 
pentru ca membrii publicului să fi e trataţi cu respect şi demnitate. Pe lângă 
frecvenţa cu care poliţia se concentrează asupra minorităţilor etnice, tratamentul 
aplicat de către ofi ţerii de poliţie persoanei oprite (denumit adeseori „oprire 
corespunzătoare”) şi motivele pentru efectuarea unei opriri s-au dovedit, 
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conform cercetărilor britanice, a fi  principalele puncte de interes ale persoanelor 
oprite. (81)

Impactul negativ al opririlor repetate ale poliţiei este diminuat semnifi cativ 
atunci când conduita ofi ţerului de poliţie este profesionistă şi respectuoasă. 
În special, justifi carea efectuării opririi creşte nivelul de satisfacţie legat de 
procedură. Asigurarea faptului că ofi ţerii de poliţie sunt politicoşi şi oferă 
informaţiile necesare reprezintă o politică de bază care, însă, nu este întotdeauna 
uşor de pus în aplicare. Difi cultăţile în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii 
opririlor sunt uneori determinate de competenţele limitate de comunicare ale 
ofi ţerilor de poliţie, de incapacitatea de a formula motivul aplicării procedurii şi, 
în unele cazuri, de necesitatea de a depăşi ostilităţile create în cazul anumitor 
sectoare ale comunităţii. Desigur, asigurarea unei operaţiuni corespunzătoare 
nu elimină crearea unui profi l etnic, dar, în primul rând, îi poate obliga pe ofi ţerii 
de poliţie să îşi confi rme lor, precum şi persoanei în cauză, faptul că etnia, rasa şi 
religia nu au constituit motivele determinante pentru efectuarea opririi şi, în al 
doilea rând, nu oferă un motiv persoanei oprite să considere că în spatele acţiunii 
există un motiv discriminatoriu. Prejudiciul creat de această practică se produce 
atunci când un individ consideră că s-a creat un profi l etnic discriminatoriu – 
chiar dacă, în realitate, nu este cazul.

STUDIUL DE CAZ 17: REGATUL UNIT

Informarea persoanelor cu privire la motivul unei opriri şi perchiziţii

Secţiunea 2 din PACE prevede garanţii legale în ceea ce priveşte autoritatea de 

oprire şi percheziţionare. Înainte de a percheziţiona o persoană sau un vehicul 

sau înainte de a reţine o persoană sau a un vehicul în vederea efectuării unei 

percheziţii, ofi ţerul de poliţie trebuie să ia măsurile necesare pentru a aduce la 

cunoştinţa persoanei în cauză: 

– numele său;

– denumirea secţiei de poliţie de care aparţine; 

– obiectivul percheziţiei şi

– motivul pentru care se efectuează percheziţia.

De asemenea, persoanei trebuie să i se aducă la cunoştinţă faptul că are dreptul 

de a obţine un raport a percheziţiei, precum şi secţia de poliţie de la care să 

solicite raportul respectiv. Acronimul GO-WISELY (ACŢIONEAZĂ ÎNŢELEPT) este 

prezentat ofi ţerilor de poliţie pentru a le reaminti responsabilităţile acestora în 

cadrul operaţiunii de oprire şi percheziţionare: 

(81) HAVIS & BEST (2004). 
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[G]rounds for the search – Motivele percheziţiei

[O]bject of the search – Obiectivul percheziţiei 

[W]arrant card must be produced if in plain clothes – Poliţistul trebuie să 

prezinte legitimaţia în cazul în care este îmbrăcat civil 

[I]dentify, the PC must inform the suspect of his name – Ofi ţerul de poliţie 

trebuie să se prezinte 

[S]tation, the police station at which the constable works. – Secţia de poliţie 

unde activează poliţistul. 

[E]ntitlement to a copy of the search record – Dreptul la o copie a raportului de 

percheziţie.

[L]egal power being used for detention. – Utilizarea autorităţii legale în caz de 

reţinere.

[Y]ou are being detained for the purpose of a search. That is, the suspect must 

be told he is being detained. – Sunteţi reţinut (ă) în scopul efectuării unei 

percheziţii. Adică, suspectul trebuie informat cu privire la faptul că este reţinut.

STUDIUL DE CAZ 18: REGATUL UNIT

Poliţia din Hertfordshire monitorizează calitatea operaţiunilor

Formularele de oprire şi percheziţionare introduse de Poliţia din Hertfordshire 
în luna aprilie a anului 2007 conţin o secţiune care permite persoanei oprite să 
înregistreze calitatea operaţiunii. Poliţia Hertfordshire reprezintă prima unitate 
de poliţie din Regatul Unit care procedează astfel în mod sistematic. La sfârşitul 
operaţiunii de oprire şi percheziţionare, ofi ţerii de poliţie sunt obligaţi să adrese 
persoanei oprite următoarele întrebări: 

„Considerând experienţa de a fi  oprit (ă) de poliţia locală, cu care dintre 
următoarele puncte sunteţi de acord:
– Am înţeles motivul pentru care am fost oprit (ă)? Da/Nu
–  Pe parcursul operaţiunii, am fost tratat (ă) în mod profesionist, cu respect şi 

demnitate? Da/Nu
 Vă rugăm semnaţi.”

STUDIUL DE CAZ 19: AUSTRIA

Formule de politeţe

Legislaţia Austriei conţine directive privind modul în care poliţia trebuie să se 
adreseze membrilor publicului. Alineatul (5) punctul (2) al acestor directive 
prevede următoarele: „Organele care asigură siguranţa publică se vor adresa în 
mod formal (de exemplu „Sie”) tuturor persoanelor care sunt în general numite 
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sau care solicită să fi e numite astfel.” (82) Mai mult, Ministerul de Interne a emis 
un decret privind limbajul ofi ţerilor de poliţie pentru a nu se crea impresia 
unui tratament discriminatoriu, umilitor, degradant sau bazat pe prejudecăţi. 
Decretul din 7 august 2002 prevede că „...reputaţia şi modul în care forţele 
de poliţie sunt acceptate de către populaţie, precum şi efi cienţa acestora în 
îndeplinirea atribuţiilor legate de serviciile de securitate depind în mare măsură 
de modul în care personalul responsabil pentru aplicarea legii tratează celelalte 
persoane, şi, în special, persoanele de origine străină şi membrii grupurilor 
expuse discriminării. Prin urmare, din această perspectivă, este absolut necesar 
ca, pentru o conduită profesională în timpul desfăşurării activităţii, fi ecare 
membru al serviciilor de securitate să utilizeze un limbaj şi o exprimare care să 
nu creeze impresia unei proceduri discriminatorii, degradante, umilitoare sau 
bazate pe prejudecăţi şi/sau nici să nu permită vreunei persoane să considere 
că aceste motive fac parte din atitudinea obişnuită”. (83) 

Cu toate că existenţa acestor norme este, desigur, indispensabilă, introducerea 
unui mecanism de supraveghere a monitorizării aplicării acestora este la fel de 
importantă.

4.7. Consideraţii pentru viitor

În lumina antecedentelor Regatului Unit legate de abordarea problemei creării 
de profi luri etnice discriminatorii, numeroase dovezi şi o literatură de specialitate 
considerabilă sunt disponibile în ceea ce priveşte contextul britanic. Se speră că, 
în viitor, vom putea fi  martorii unui răspuns similar în alte state membre UE care 
se confruntă, în prezent, cu realităţile unei imigraţii crescute, eforturilor reînnoite 
în combaterea terorismului şi necesităţii un or practici poliţieneşti mai efi ciente.

Întrucât scopul prezentului ghid este de a oferi un instrument practic şi util, FRA 
încurajează cititorii să publice pe site-ul său (http://fra.europa.eu/): dovezi, studii 
de caz, documente de acţiune şi texte din literatura generală în legătură cu 
problemele abordate în cadrul ghidului.

(82) A se vedea Regulamentul privind orientările [(Richtlinien-Verordnung - RLV) StF: BGBl. Nr. 266/1993)].
(83) Decretul Ministerului de Interne, Administraţia Generală pentru Siguranţă Publică din 7 august 2002 privind 

limbajul ofi ţerilor de poliţie. (Erlass des BMI, Generaldirektion für die öff entliche Sicherheit vom 07.08.2002, 
GZ 19.038/237-GD/01, betreff end Sprachgebrauch in der Exekutive).
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Recapitularea câtorva puncte 
importante din ghid:

 • Tratamentul mai puţin favorabil arătat unei persoane în comparaţie cu alte 
persoane afl ate într-o situaţie similară se numeşte discriminare. Această 
practică este ilegală în contextul efectuării de către poliţie a operaţiunii de 
oprire şi percheziţionare. 

 • Este acceptată referirea la rasa, etnia sau religia unei persoane, ca parte 
a descrierii amănunţite a unui suspect în legătură cu o infracţiune concretă. 
Rasa, etnia sau religia pot fi , de asemenea, luate în consideraţie atunci c ând 
există informaţii specifi ce privind o anumită infracţiune. 

 • Decizia de a opri şi percheziţiona o persoană, justifi cată exclusiv sau în 
principal de rasa, etnia sau religia persoanei în cauză, poate fi  descrisă ca 
reprezentând crearea unui profi l etnic discriminatoriu şi este ilegală. 

 • Ofi ţerii de poliţie trebuie să pună accentul pe factorii defi nitorii pentru un 
individ, care îl evidenţiază ca suspect concret. Factorii respectivi trebuie să 
se axeze pe comportamentul unui individ. „Comportamentul” nu trebuie să 
includă trăsături fi zice. 

 • Crearea unui profi l etnic discriminatoriu poate avea efecte negative asupra 
relaţiilor cu comunitatea şi, în consecinţă, poate afecta alte metode de 
menţinere a ordinii publice care se bazează pe cooperarea şi încrederea 
publicului. Există, de asemenea, dovezi conform cărora crearea unui profi l 
etnic discriminatoriu pare să fi e inefi cientă atunci când este analizată în 
lumina „ratei de reuşită” ce rezultă dintr-o oprire; şi anume, dacă oprirea 
respectivă a determinat o arestare şi/sau o punere sub acuzare. 

 • Pentru a reduce riscul creării unui profi l etnic discriminatoriu, ofi ţerii de 
poliţie trebuie să fi e instruiţi corespunzător. Instruirea trebuie să fi e însoţită 
de monitorizarea de către superiori a efectuării operaţiunilor de oprire şi 
percheziţionare. 

 • Monitorizarea operaţiunilor de oprire şi percheziţionare presupune colectarea 
de date dezagregate din punct de vedere rasial pentru a înţelege clar 
măsura în care autorităţile sunt exercitate în mod proporţional cu distribuţia 
populaţiei. Acest lucru este esenţial şi pentru a susţine acuzaţiile privind 
discriminarea indirectă de către forţele de ordine.

 • În momentul colectării datelor referitoare la etnie, protecţia vieţii private 
trebuie asigurată în mod corespunzător; şi anume, trebuie să se asigure 
anonimatul şi să se obţină acordul informat al persoanelor care fac subiectul 
unei opriri şi percheziţionări pentru colectarea datelor acestora în scop 
statistic.
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Ineff ective and Discriminatory” (Crearea profi lului etnic în Uniunea Europeană: 
O practică răspândită, inefi cientă şi discriminatorie), Open Society Institute, 
New York, 2009 disponibil la http://www.soros.org/initiatives/justice/
articles_publications 

OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, „Addressing Ethnic Profi ling by Police - A Report on 
the Strategies for Eff ective Police Stop and Search Project” (Abordarea creării 
profi lurilor etnice de către poliţie – un raport privind strategiile pentru un proiect 
efi cient de opriri şi percheziţionări al poliţiei), Open Society Institute, New York, 
2009 disponibil la http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications 

OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, „Profi ling Minorities: A study of Stop and Search Practices 
in Paris” (Crearea profi lurilor minorităţilor: un studiu privind practicile de oprire şi 
percheziţionare în Paris), Open Society Institute, New York, 2009, disponibil la: 
http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications

OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, „I can stop whoever I want – Police Stops of Ethnic 
Minorities in Bulgaria, Hungary and Spain” (Pot opri pe oricine doresc – 
oprirea de către poliţie în rândul minorităţilor etnice în Bulgaria, Ungaria şi Spania), 
Open Society Institute, New York, 2007, disponibil la: 
http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications
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Instrumente legislative

Uniunea Europeană
Directiva UE 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, Jurnalul 
Ofi cial L 180, 19.7.2000, p 22

Directiva UE 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de 
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, 
Jurnalul Ofi cial L 303, 02.12.2000, p 16

Directiva UE 2004/113/CE de aplicare a principiului egalităţii de tratament între 
femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi 
servicii, Jurnalul Ofi cial L 373, 21.12.2004, p. 37

Directiva UE 2002/73/CE de modifi care a Directivei 76/207/CEE a Consiliului 
privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi 
şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la 
promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă, Jurnalul Ofi cial L 269, 
5.10.2002, p. 15

Directiva UE 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în 
muncă şi de muncă (reformă), Jurnalul Ofi cial L 204 26.7.2006, p. 23

Austria
BMI, Generaldirektion für die öff entliche Sicherheit, Erlass betreff end 
Sprachgebrauch in der Exekutive, 2002GZ 19.038/237-GD/01

Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der Richtlinien für das 
Einschreiten der Organe des öff entlichen Sicherheitsdienstes erlassen werden 
(Richtlinien-Verordnung - RLV) StF: BGBl. Nr. 266/1993

Regatul Unit 
Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) and accompanying Codes of 
Practice (Legea privind poliţia şi probele penale din 1984 (PACE) şi codurile de 
practică însoţitoare), disponibile la: http://police.homeoffi  ce.gov.uk 

Legea privind terorismul din 2000, disponibilă la http://www.opsi.gov.uk 
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Cauze

CEDO
Cauza nr. 9214/80 Abdulaziz, Cabales şi Balkandali/Regatul Unit, CEDO, 28 mai 1985
Cauza nr. 51346/99, Cissé/Franţa (Admisibilitate) CEDO, 16 ianuarie 2001
Cauza nr. 57325/00, D.H./ Republica Cehă, CEDO, 13 noiembrie 2007
Cauza nr. 33401/02, Opuz/Turcia, CEDO, 9 iunie 2009
Cauza nr. 15766/03, Oršuš şi alţii/Croaţia, CEDO, 17 iulie 2008
Cauza nr. 55762/00, Timishev/Rusia, CEDO, 13 decembrie 2005
Cauza nr. 4158/05, Gillan şi Quinton/United Kingdom CEDO, 12 ianuarie 2010

CEJ
Cauza 170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH/Karin Weber von Hartz, Rec. 1986, 1607
Cauza C-167/97 Seymour-Smith şi Perez, Rec. 1999, I-623
Cauza C-256/01 Allonby/Allonby/Accrington & Rossendale College şi alţii, Rec. 2004, 
I-873
Cauza C- 300/06 Voß/Land Berlin, Rec. 2007, I-10573

Comitetul pentru drepturile omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
Comunicarea nr. 1493/2006, Rosalind Williams Lecraft/Spania., 30 iulie 2009

Naţional

Canada

The Queen/Campbell, Tribunalul Quebec (Divizia Penală), nr. 500-01-004657-042-001, 

hotărârea din 27 ianuarie 2005, disponibilă la http://www.jugements.qc.ca/

Germania

BVerfGE 115,320: BVerfG 518/02 din 4 aprilie 2006, disponibil la 
http://www.bundesverfassungsgericht.de

Regatul Unit
Comisia pentru egalitate de şanse/Directorul pentru Educaţie [2001] HKLRD 690
R v Ofi ţerul pentru imigraţie din cadrul Aeroportului din Praga et al, ex p. Centrul 
European pentru Drepturile Romilor et al. [2004] UKHL 55
R (privind acţiunea Gillan et al./Comisarul Poliţiei Metropolitane et al. [2006] UKHL 12
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Ghidul FRA pentru înţelegerea şi prevenirea creării profi lurilor etnice discriminatorii 
oferă un studiu aprofundat al practicilor de creare a profi lurilor etnice în 
contextul aplicării legii, căutând, în acelaşi timp, să îmbunătăţească înţelegerea 
cititorului cu privire la fundamentele teoretice şi practice ale conceptului. 
Deoarece publicaţia este concepută în primul rând drept ghid pentru 
funcţionarii la nivel de conducere în secţiile de poliţie, un accent considerabil 
este pus pe contextul activităţilor poliţieneşti. 

Prin includerea studiilor de caz şi a exemplelor practice, ghidul devine o resursă 
practică valoroasă pentru profesioniştii din domeniul aplicării legii.

Ghidul explică situaţiile în care crearea profi lurilor pe criterii rasiale, etnice sau 
religioase pot constitui conduită discriminatorie şi situaţiile în care aceasta 
este admisă şi examinează efectele negative ale creării profi lurilor etnice 
discriminatorii. De asemenea, ghidul evidenţiază impactul negativ ale unei astfel 
de practici asupra operaţiunilor poliţieneşti efi ciente.
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