CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă
HOTĂRÂREA NR. 91
din 17.02.2009
Dosar nr: 835/2008
Petiţia nr: 16362/30.12.2008
Petent: G
Ş
Obiect: refuzul de atribuire a unui teren convenabil pentru petent pentru construirea
unei case

'

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele şi domiciliul petentului
G
Ş
I. 2. Denumire şi sediu reclamat
Primăria Deva, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii nr 4, jud. Hunedoara
III. Obiectul sesizării şi susţinerile părţilor
Petentul arată că este persoană cu dizabilităţi şi a solicitat în 2004 o locuinţă
socială de la Primărie, însă cererea sa nu s-a rezolvat. A solicitat apoi o bucată de
pământ pentru construirea unei camere. în 2006 Primăria reconstituie dreptul de
proprietate al petentului şi al I
G
asupra unei suprafeţe de 6000 mp, dar
petentul arată că este vorba despre un loc în pantă, la aproximativ 5 km de Deva.
Colegiul director a comunicat petentului prevederile art. 20 alin. 1 din OG nr.
137/2000, respectiv „Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul
în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia
cunoştinţă de săvârşirea ei” şi a solicitat acestuia să transmită un punct de vedere
asupra acestui aspect. Petentul nu a răspuns solicitării Colegiului.
III. Motivele de fapt şi de drept
în drept, conform art. 2 alin. 1 din O.G.137/2000, privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare,
constituie discriminare “orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau
apartenenţă la o categorie defavorizată, care are ca scop sau efect restrângerea ori
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul
politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.
Art. 20 prevede la aliniatul 1 faptul că „Persoana care se consideră
discriminată poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data săvârşirii
faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei”, iar la art 27
searată că „Termenul pentru introducerea cererii (n.n. la instanţă) este de 3 ani şi
curge de la data săvârşirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea
să ia cunoştinţă de săvârşirea ei”.

Examinând conţinutul petiţiei şi legislaţia în vigoare şi dezbătând excepţia de
tardivitate a introducerii plângerii la CNCD, Colegiul Director reţine că petentul face
referire la fapte petrecute în cursul perioadei 2004 - 2006. Colegiul Director apreciază
că potrivit art. 20 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, neexercitarea dreptului de petiţionare în termenul de un
an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de
săvârşirea ei conduce la respingerea petiţiei ca tardiv introdusă. Totuşi, potrivit art. 27,
petentul are posibilitatea de a se adresa instanţei în termen de 3 ani de la data
săvârşirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de
săvârşirea ei”.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 195 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi
completările ulterioare, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Clasarea petiţiei ca tardiv introdusă, potrivit dispoziţiilor art. 20 al 1 din O.G.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată
2. O copie a prezentei hotărâri va fi comunicată părţilor
IV. Modalitatea de plată a amenzii (dacă este cazul)
- nu este cazul;
V. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa competentă şi în termenul legal potrivit
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă
COMŞA CORINA NICOLETA
GERGELY DEZIDERIU - Me
HALLER ISTVAN - Membru
IONIŢĂ GHEORGHE - Memt
PANFILE ANAMARIA - Memt
TRUINEA ROXANA PAULA VASILE ANA MONICA - Menr
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