CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-mail: cncd@cncd.orq.ro

HOTĂRÂREA NR.
din 13.02.2008

Dosar nr.: 474/2007
Petiţia nr.: 8264/13.08.2007
Petent: R
I
Obiect: Acces îngrădit la funcţia de judecător sau procuror.
1.1. Numele, domiciliul petentului
1.1.1.R
I
domiciliat în
I. 2. Numele şi sediul reclamatului.
Consiliul Superior al Magistraturii cu sediul în Bucureşti, str. Calea Plevnei
nr. 141B, scet. 6.
II. Obiectul sesizării
Petentul, R
I
sesizează Consiliu! naţional pentru Combaterea
Discriminării cu privire la următoarele aspecte:
1.
Este ofiţer de poliţie ce are ca atribuţii în cadrul poliţiei judiciare din
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
2.
Ofiţereii de poliţie judiciară se situează pe o poziţie de inegalitate
faţă de categoriile profesionale: avocaţi, notari, asistenţi judiciari,
consilieri juridici,
persoanele din aparatul
Parlamentului,
Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Curţii
de Conturi sau Consiliului Legislativ, în cadrul procesului de
accedere la funcţia de judecător.
3.
Prevederile art.33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, înlătură de la accesul în magistratură a
ofiţerilor de poliţie judiciară. Această interdiciţie
are caracter
discriminator.
III. Descrierea presupusei fapte de discriminare
Petentul apreciează că prin conţinutul art. 33 din Legea nr. 303/2004 îi este
limitat dreptul la libera alegere a ocupaţiei.
IV. Procedura de citare
Urmare petiţiei înregistrate cu nr. 8264 din 13.08.2007, formulată de petent,
Colegiul Director prin citaţiile nr. 11591 şi 11592 din 08.10.2007 a citat părţile
pentru data de 25 10 2007.

La data audierii nu s-au prezentat părţile.
V. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentului
5.1. Prin petiţia adresată Consiliului, petentul, pe fond, solicită Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării “să constate discriminarea la care sunt
supuşi ofiţerii de poliţie judiciară şi să adopte măsurile necesare în vederea
reparării situaţiei prezentate.
5.2. Consiliul Superior al Magistraturii, prin adresa nr. 12.497/17.10.2007, a
precizat următoarele:
1. Petentul solicită constatatrea discriminării nu pe ceea ce conţine legea ci
pe ceea ce legea omite în enumerarea categoriilor de persoane care pot fi
numite în magistratură pe bază de concurs. în acest sens Curtea Constituţională
prin Decizia nr. 171/2006 a precizat că, această instanţă, nu este for legislator
pozitiv şi nici nu are dreptul de a impune legislativuluzi introducerea unei alte
dispoziţii decît cele existente.
2. Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin Hotărârea nr.
59/2007 a recomandat Ministerului Justiţiei să aplice un tratament asemănător
categoriilor profesionale ce presupun condiţii de studii asemănătoare şi atribuţii
specifice domeniului juridic, prin incuderea ofiţerilor de cercetare penală în
prevederile art.86 din Legea nr.303/2004.
3. Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al
independenţei justiţiei a apreciat ca necesară modificarea pachetului de legi
privind statutul magistraţilor . Printre acestea se numără şi propunerea
Ministerului Justiţiei de modificare a art.33 în sensul lărgirii sferei categoriilor
profesionale care se pot înscrie la examen, prin includerea şi a ofiţerilor de poliţie
judiciară. Acest demers s-a finalizat prin adoptarea OUG nr. 100/2007.
în drept,
Avînd în vedere prevederile "Art. 33. - (1) din OUG nr. 100/2007 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţie,” Pot fi numiţi
în magistratură, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.
14 alin. (2), foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive
neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1),
avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu
studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice,
grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de
specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale,
Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al
Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi
Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul
juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.”,
Colegiul Director constată că petiţia a rămas fără obiect şi va proceda la
clasare dosarului.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. obiectul petiţiei, astfel cum este formulat, a fost soluţionat prin OUG nr.
100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
justiţie, şi nu permite reţinerea unor aspecte care intră sub incidenţa prevederilor
Ordonanţei de Guvern nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată;
2. clasarea dosarului;
3. o copie a hotărârii se va transmite petentului şi Consiliului Superior al
Magistarturii.
VII. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VIII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios adsministrativ,
potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de
discriminare, republicata şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ.
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