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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ

HOTĂRÂREA NR. 28
din 15.01.2009

Dosar nr: 773/2008
Petiţia nr: 14.652/17.11.2008
Petent: R
V
,B
D
Reclamat: Guvernul României, Parlamentul României
Obiect: discriminare prin O.G. nr. 10/2008 p riv in d n iv e lu l s a la riilo r de
bază ş i a l a lto r drepturi ale p ers o n a lu lu i b u g etar salarizat

I. Numele şi domiciliul părţilor
1.1. Numele şi domiciliul petentilor
1.1.1. R
V
1.1.2. B
D
1.2. Numele şi sediul reclamaţilor
1.2.1. Guvernul României, Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, Bucureşti
1.2.2. Parlamentul României, Str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Bucureşti

II. Obiectul sesizării
Petenţii arată că în conformitate cu prevederile O.G. nr. 10/2008 p rivin d
n ive lu l s a la riilo r de bază ş i a l a lto r drepturi ale p e rs o n a lu lu i bu getar
sa la riza t sunt salarizaţi sub salariul minim pentru persoane cu studii superioare.

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare
Petenţii consideră discriminatorie faptul că în conformitate cu prevederile
O.G. nr. 10/2008 p riv in d n iv e lu l s a la riilo r de bază ş i a l a lto r drep tu ri ale
p ers o n a lu lu i b u g e ta r s a la riza t sunt salarizaţi sub salariul minim pentru

persoane cu studii superioare.
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sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum si orice alt criteriu care are
ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării. în condiţii de egalitate, a drepturilor omului si a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. ”
Conform art 2, alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicată: „Orice
comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează,
favorizează sau defavorizează neiustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte
persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea
contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii
penale. ”
Decizia nr. 997 din 7 octom brie 2008 a Curţii Constituţionale stabileşte
următoarele:
„Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în esenţă,
critica autorului excepţiei pune în discuţie constituţionalitatea atribuţiilor
jurisdicţionale ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, care,
potrivit art.20 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, poate să dispună
«înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei
anterioare discriminării», în măsura în care situaţiile discriminatorii izvorăsc din
conţinutul unor acte normative.
Faţă de acestea, Curtea apreciază că o corectă analiză a textului de lege
criticat impune interpretarea acestuia în ansamblul reglementării din care face
parte, mai precis al Secţiunii VI din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, care
reglementează rolul, atribuţiile şi organizarea Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării.
Astfel, Curtea observă că potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa
Guvernului nr.137/2000, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
îndeplineşte rolul de «garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării»,
iar potrivit dispoziţiilor art. 18 din acelaşi act normativ, «este responsabil cu
aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei legi în domeniul său de
activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul
actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminării.»
Mai departe, art. 19 alin.(1) lit.c), precum şi art.20, în ansamblu, reglementează
rolul jurisdicţional al Consiliului, care are ca finalitate, aşa cum s-a arătat,
«înlăturarea faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare
discriminării.» în sfârşit, nu trebuie omis nici faptul că art.2 alin.(3) din aceeaşi
ordonanţă prevede că sunt discriminatorii «prevederile, criteriile sau practicile
aparent neutre care dezavantajează anumite persoane [...]».
Deşi autorul excepţiei apreciază ca fiind un «nonsens» interpretarea
dispoziţiilor art.20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 în sensul
aplicabilităţii lor şi cu privire la situaţiile discriminatorii ce izvorăsc din conţinutul
actelor normative, Curtea observă totuşi că dispoziţiile de lege mai sus enunţate
au constituit în realitate temeiul mai multor hotărâri prin care Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării a constatat, în cadrul activităţii sale
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Colegiul Director, conform Deciziei nr. 997 din 7 octom brie 2008 a Curţii
Constituţionale, constată că nu are competenţa materială de a se pronunţa prin
hotărâre asupra actelor normative.
Anterior acestei decizii, prin Hotărârea nr. 168/16.04.2007, CNCD a
constatat că instituirea unui salariu minim brut pentru personalul didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic în cuantum inferior faţă de salariul minim brut pe ţară
reprezintă un tratament diferenţiat. Instanţele de judecată, în mod repetat, în
cauze similare au obligat pârâţii (Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor
Publice) la plata diferenţelor salariale (doar la Tribunalul Botoşani, privind acest
obiect, există următoarele sentinţe civile favorabile reclamanţilor: nr. 1564 din
12.12.2007, nr. 1565
din
12.12.2007,nr.
1566din 12.12.2007, nr.1568din
12.12.2007, nr. 1569
din
12.12.2007,nr.
1573din 12.12.2007, nr.1578din
12.12.2007, nr. 1592
din
12.12.2007,nr.
1594din 12.12.2007, nr.1597din
12.12.2007, nr. 1602
din
12.12.2007,nr.
1612din 12.12.2007, nr.1670din
18.12.2007, nr. 1671 din 18.12.2007, nr. 1672 din 18.12.2007, nr. 1673 din
18.12.2007, nr. 1674 din 18.12.2007, nr. 81 din 16.01.2008, nr. 92 din
18.01.2008, nr. 94 din 18.01.2008, nr. 95 din 18.01.2008, nr. 96 din
18.01.2008, nr. 97 din 18.01.2008, nr. 98 din 18.01.2008).

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000
p riv in d prevenirea ş i sancţionarea tu tu ro r fo rm e lo r de discriminare,
republicată, cu unanimitatea de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu are competenţa
materială de a se pronunţa asupra actelor normative conform Deciziei
nr. 997 din 7 octom brie 2008 a Curţii
> Constituţionale;
»
’
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părţilor.

VII. Modalitatea de plată a amenzii: —

VIII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal potrivit O.G. 137/2000
p rivin d prevenirea ş i sancţionarea faptelor de discrim inare şi Legii nr.
554/2004 a co n te n cio su lu i adm inistrativ la instanţa de contencios
administrativ.
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