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: support@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR. 457
din 07.11.2012
Dosar nr.: 407/2012
PetiŃia nr.: 4569/20.09.2012
Petent: Z D
Reclamat: G S, B A
Obiect: refuzul învăŃătoarei şi al directoarei şcolii de a-l primi la cursuri
pe fiul petentei, în vârstă de 11 ani, din momentul aflării diagnosticului de
infectare HIV
I. Numele, domiciliul sau reşedinŃa părŃilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinŃa sau sediul petentului
I.1.1. Z D
I.2. Numele, domiciliul, reşedinŃa sau sediul reclamatului
I.2.1. G S
I.2.2. B A
II. Obiectul
discriminare

sesizării

şi

descrierea

presupusei

fapte

de

2.1. Petenta arată că este mama unui minor în vârstă de 11 ani care nu
mai este primit în cadrul unităŃii de învăŃământ din satul Clinciu, jud. Călăraşi
pe motiv că este seropozitiv.
III. Procedura de citare
3.1. În temeiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată, Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării a
îndeplinit procedura legală de citare a părŃilor.
3.2. Prin adresa nr. 4943/11.09.2012 a fost citată petenta, iar prin
adresele nr. 4943/11.10.2012 au fost citate părŃile reclamate.
3.3. PărŃile au fost citate pentru termenul stabilit de Consiliu, la data de
23.10.2012.
3.4. Procedură legal îndeplinită.
IV. SusŃinerile părŃilor
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SusŃinerile petentei
4.1.1. Petenta arată că fiul său în vârstă de 11 ani nu mai este primit la
şcoală pe motivul că este seropozitiv. Din momentul în care au aflat
diagnosticul de infecŃie HIV doamna învăŃătoare şi doamna directoare a şcolii
au luat măsuri pentru a nu mai fi primit copilul la şcoală, iar mama a fost
sfătuită să nu îl mai trimită deşi aceasta menŃionaeză că fiul său este sub
tratament antiretroviral în evidenŃa Spitalului Victor Babeş din Bucureşti, iar
condiŃia sa îi permite să meargă la şcoală.
4.1.2. Prin adresa nr. 5179/23.10.2012 petenta îşi retrage în scris
plângerea formulată către Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării
arătând că fiul său este înscris în clasa a III-a la Şcoala Generală SpanŃov, a
frecventat în mod regulat cursurile şi este integrat în cadrul colectivului clasei.
Petenta arată că situaŃia pe care a relatat-o în sesizare se referea la o situaŃie
anterioară acestiu an, respectiv anul şcolar 2011, în prezent nemaifiind nicio
problemă.
SusŃinerile părŃilor reclamate
4.2.1. PărŃile reclamate declară că fiul petentei, elev în clasa a III-a,
frecventează zilnic cursurile de la începutul anului şcolar 2012/2013, nu are
absenŃe, este înscris în registrul matricol volumul V, nr. 156, pg. 170 şi în
catalogul clasei a III-a, poziŃia 18. Elevul a participat la testele de evaluare
iniŃială şi formativă de la începutul semestrului I, an şcolar 2012/2013 şi este
bine integrat în colectivul elevilor de clasa a III-a.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Prin petiŃia formulată şi trimisă spre soluŃionare Consiliului NaŃional
pentru Combaterea Discriminării acesta este sesizat cu privire la săvârşirea
unei potenŃiale fapte de discriminare prin tratamentul diferit aplicat fiului
petentei în vârstă de 11 ani care, după ce s-a aflat că este seropozitiv, nu a mai
fost primit la şcoală.
5.2. Colegiul director ia act de punctul de vedere exprimat de părŃile
reclamate potrivit căruia minorul frecventează zilnic cursurile de la începutul
anului şcolar 2012/2013, nu are absenŃe, este înscris în registrul matricol
volumul V, nr. 156, pg. 170 şi în catalogul clasei a III-a, poziŃia 18. Mai mult,
elevul a participat la testele de evaluare iniŃială şi formativă de la începutul
semestrului I, an şcolar 2012/2013 şi este bine integrat în colectivul elevilor de
clasa a III-a. Colegiul director reŃine şi faptul că prin adresa nr.
5179/23.10.2012 petenta îşi retrage în scris plângerea formulată către
Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării.
5.3. Potrivit art. 14 din Procedura internă de soluŃionare a petiŃiilor şi
sesizărilor petentul poate să renunŃe la petiŃie fie verbal, în şedinŃa Colegiului
director, fie prin cerere scrisă. RenunŃarea la petiŃie se consemnează prin
hotărâre a Colegiului director.
5.4. Colegiul director reŃine că în speŃă sunt îndeplinite condiŃiile
prevăzute de atr. 14 din Procedura internă de soluŃionare a petiŃiilor şi
sesizărilor, în sensul că petenta şi-a retras în scris petiŃia, motiv pentru care
dispune clasarea acesteia.
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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 ca urmare a retragerii petiŃiei;
2. o copie după hotărâre se va transmite părŃilor.

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 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
Haller István – Membru
Jura Cristian – Membru
Lazăr Maria – Membru
Stanciu Claudia Sorina – Membru
Vasile Alexandru Vasile – Membru
Hotărâre redactată de: L.M. şi A.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.

3

