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

HOTĂRÂREA NR. 41
din data de 06.02.2012
Dosar nr.: 394/2011
PetiŃia nr.: 6263 din data de 04.11.2011
Petent: C. A. M.
Reclamat: B.M. .
Obiect: refuzul selectării în lista de recenzori
I. Numele, domiciliul sau reşedinŃa părŃilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinŃa sau sediul petenŃilor
I.1.1. C. A. M.
I.2. Numele, domiciliul, reşedinŃa sau sediul reclamatului
I.2.1. B. M. . cu sediul în loc .
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Prin petiŃia înregistrată cu nr. 6263 din data de 04.11.2011, petenta
sesizează că nu a fost evaluată pentru a putea fi selectată în vederea participării
în calitate de recenzor la Recensământul PopulaŃiei al LocuinŃelor care se
desfăşura în perioada 20.10.2011-31.10.2011.
III. SusŃinerile părŃilor
SusŃinerile petentei
3.1. Petenta susŃine că a depus cerere la Registratura Primăriei Băileşti în
vederea participării în calitate de recenzor la Recensământul PopulaŃieial
LocuinŃelor şi nu a primit niciun răspuns. În data de 09.08.2011 petenta s-a
înscris la Registratura Primăriei Băileşti în vederea participării în calitate de
recenzor la Recensământul PopulaŃiei al LocuinŃelor, care se desfăşura în
perioada 20.10.2011-31.10.2011, în termenul legal şi întrunind condiŃiile de
participare.
3.2. În urma înscrierii urma să fie informată în ce perioadă urma să se
efectueze instructajul în vederea selectării sau neselectării a acesteia, fapt ce nu
s-a întâmplat până în data de 29.09.2011. Din acest motiv petenta s-a deplasat
la Primărie pentru a cere lămuriri în acest sens. Secretarul primăriei a comunicat
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petentei că nu a fost selectată de către DirecŃia Regională de Statistică Dolj,
Primăria neavând nicio implicare în acestă decizie, aceştia doar au trimis listele.
IV. Motivele de fapt şi de drept
4.1. În fapt, Colegiul director ia act de adresa înregistrată la Consiliul
NaŃional pentru Combaterea Discriminării cu nr. 6523 din data de 18.11.2011,
prin care petenta îşi retrage plângerea depusă şi înregistrată cu nr. 623 din
04.11.2011, constituită în dosarul nr.394/2011.
În drept, conform art. 2 alin. 1 din O.G.137/2000, privind prevenirea şi
sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările
ulterioare, constituie discriminare “orice deosebire, excludere, restricŃie sau
preferinŃă, pe bază de rasă, naŃionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV sau apartenenŃă la o categorie defavorizată, care
are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinŃei sau
exercitării, în condiŃii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăŃilor
fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieŃii publice”, iar alin 2
prevede că „sunt discriminatorii prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre
care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1),
faŃă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau
practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a
acelui scop sunt adecvate şi necesare”.
Art. 14 al Ordinului nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de
soluŃionare a petiŃiilor şi sesizărilor prevede că „(1) Petentul poate să renunŃe la
petiŃie fie verbal, în şedinŃa Colegiului director, fie prin cerere scrisă.
(2) RenunŃarea la petiŃie se consemnează prin hotărâre a Colegiului director”.
Examinând conŃinutul petiŃiei şi legislaŃia în vigoare, Colegiul director reŃine
că petenta prin adresa nr. 6523 din data de 18.11.2011 şi-a retras plângerea.
FaŃă de cele de mai sus, în temeiul art. 195 alin. (2) din O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi ale membrilor
prezenŃi la şedinŃă,
FaŃă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenŃi la şedinŃă,
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Clasarea petiŃiei ca urmare retragerii acesteia de către petentă
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentei.
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V. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VI. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanŃa de contencios administrativ, în
termen de 15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancŃionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ.

Membrii Colegiului Director prezenŃi la şedinŃă

HALLER ISTVAN – Membru

JURA CRISTIAN – Membru
NIłĂ DRAGOŞ TIBERIU – Membru

STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru

VASILE VASILE-ALEXANDRU – Membru

Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este
atacată în termenul legal, potrivit OG 137/2000 privind prevenirea şi
sancŃionarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
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