CONSILIUL NAłIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
Bucureşti, PiaŃa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578/85, e-mail: support@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR.253
din data de 08.08.2012

Dosar nr.: 83/2012
PetiŃia nr.: 1201/12.03.2012
Petent : I.L.
Reclamat: Obiect: modul neadecvat în care sistemul educaŃional, prin şcoala pe care o
frecventează fiica petentei din clasa I, a răspuns şi răspunde în prezent nevoilor ei
educaŃionale speciale.
I. Numele, domiciliul sau reşedinŃa părŃilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinŃa sau sediul petentului
I.1.1. I.L., loc...
I.2. Numele, domiciliul, reşedinŃa sau sediul reclamatului
I.2.1. II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petenta sesizează Consiliul cu modul neadecvat în care sistemul
educaŃional, prin şcoala pe care o frecventează fiica acesteia din clasa I, a răspuns
şi răspunde în prezent nevoilor ei educaŃionale speciale.
III. Procedura de citare
3.1. Prin adresa nr. 2407/18.05.2012 Consiliul NaŃional pentru Combaterea
Discriminării a solicitat petentei să-şi completeze petiŃia în sensul de a preciza care
sunt părŃile reclamate şi adresa acestora, precum şi precizarea obiectului petiŃiei,
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având în vedere prevederile art.11, al.1 din Procedura internă de soluŃionare a
petiŃiilor şi sesizărilor, în vederea îndeplinirii procedurii legale de citare a părŃilor.
.
IV. SusŃinerile părŃilor
SusŃinerile petentei
4.1.1. Prin petiŃia având număr de înreg. 1201/12.03.2012, petenta sesizează
Consiliul cu modul neadecvat în care sistemul educaŃional, prin şcoala pe care o
frecventează fiica acesteia din clasa I, a răspuns şi răspunde în prezent nevoilor ei
educaŃionale speciale.
4.1.2. Petenta consideră că fiica acesteia nu a beneficiat şi nu beneficiază de
un acces efectiv la educaŃie, şansele acesteia de recuperare şi pregătire pentru
viaŃa de adult au fost grav afectate prin culpa statului care nu şi-a îndeplinit
obligaŃiile pozitive pe care şi le-a asumat.
SusŃinerile părŃilor reclamate
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. În fapt, petenta sesizează Consiliul cu modul neadecvat în care sistemul
educaŃional, prin şcoala pe care o frecventează fiica acesteia din clasa I, a răspuns
şi răspunde în prezent nevoilor ei educaŃionale speciale.
5.2. În drept, în conformitate cu prevederile art. 11 din Procedura internă de
soluŃionare a petiŃiilor şi sesizărilor, ”(1) PetiŃia privind acte sau fapte de
discriminare va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau reşedinŃa părŃilor ori, pentru persoanele juridice,
denumirea şi sediul lor. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, se va arăta
domiciliul ales, unde urmează să i se facă toate comunicările privind
soluŃionarea petiŃiei;
b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul reprezentării prin
avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
c) obiectul petiŃiei;
d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază petiŃia;
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
f) semnătura.
5.3. Colegiul director reŃine faptul că petentei i s-a solicitat prin adresa nr. nr.
2407/18.05.2012 să-şi completeze petiŃia în sensul de a preciza care sunt părŃile
reclamate şi adresa acestora, precum şi precizarea obiectului petiŃiei, având în
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vedere prevederile art.11, al.1 din Procedura internă de soluŃionare a petiŃiilor şi
sesizărilor, în vederea îndeplinirii procedurii legale de citare a părŃilor.
5.4. Colegiul director dispune clasarea dosarului ca urmare a lipsei de
răspuns al petentei de a oferi datele necesare în vederea îndeplinirii procedurii
legale de citare a părŃilor.
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 dosarului din cauza nerespectării condiŃiilor stabilite de Procedura
internă de soluŃionare a petiŃiilor şi sesizărilor, prin art. 11.
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentei.

VI. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanŃa de contencios administrativ,
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
ASZTALOS CSABA FERENC - Membru

BERTZI THEODORA - Membru
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CAZACU IOANA - Membru

HALLER ISTVÁN – Membru

JURA CRISTIAN – Membru

LAZĂR MARIA - Membru

VASILE ALEXANDRU VASILE – Membru

STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru

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

4

