CONSILIUL NAłIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă

Operator de date cu caracter personal nr. 11375

HOTĂRÂREA NR. 522
din 26.11.2012

Dosar nr: 318/2012
PetiŃia nr: 3459/19.07.2012
Petent: D M
Reclamată: Academia de PoliŃie Alexandru Ioan Cuza
Obiect: Neacordarea unor locuri pentru fete la Facultatea de Pompieri
I. Numele, domiciliul şi sediul părŃilor
I.1. Numele şi domiciliul petentului
I.1.1. D M
I.2. Numele şi sediul reclamatei
I.2.1. Academia de PoliŃie Alexandru Ioan Cuza
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petentul arată că nu se acordă locuri pentru fete la Facultatea de Popmpieri.
III. Procedura de citare
3.1. Procedura de citarea a fost legal îndeplinită.
3.2. PărŃile au fost citate (filele ) pentru data de 09.10.2012 la sediul Consiliului
NaŃional pentru Combaterea Discriminării (în continuare CNCD).
3.3. La audierea din 09.10.2012 părŃile nu s-au prezentat.
3.4. Prin Adresa nr. 11.10.2012 (fila 5 fin dosar) s-a solictat reclamatului să depună
punct de vedere la dosar.
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IV. SusŃinerile părŃilor
4.1. SusŃinerile petentului
4.1.1. Prin petiŃia nr. 3459/19.07.2012 (fila 1 din dosar) petentul consideră
discriminatorie faptul că nu se acordă locuri pentru fete la Facultatea de Pompieri. Solicită
o părere autorizată din partea CNCD.
4.1.2. Prin adresa înregistrată la CNCD cu nr. 4255/06.09.2012 (fila 2 din dosar)
petentul arată că solicită o hotărâre şi nu o părere, menŃionând că are o nepoată care ar
dori să dea examen la Facultatea de pompieri.
4.2. SusŃinerilor reclamatei
4.2.1. Reclamata, prin Adresa nr. 4381426/02.10.2012, înregistrată la CNCD cu nr.
4818/04.10.2012, arată că Ministerul AdministraŃiei şi Internelor stabileşte cifrele de
şcolarizare, după nevoile existente.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. În fapt, Colegiul director constată că în cadrul FacultăŃii de Pompieri nu există
locuri pentru fete. Totodată Colegiul director constată că nu există o petiŃie venită din
partea unei persoane discriminate. Cum se arată în adresa iniŃială, se solicită din partea
CNCD o părere autorizată. Colegiul director a soluŃionat un caz având obiect asemănător.
5.2. Conform Procedurii interne de soluŃionare a petiŃiilor şi sesizărilor, art. 5 şi
7, persoana care a formulat petiŃia în numele altei persoane nu poate fi considerat nici
petent nici persoană interesată.
5.3. Având în vedere aceste aspecte, Colegiul director decide clasarea petiŃiei şi
comunicarea Hotărârii nr. 485/12.11.2012 către dl. D.M. .
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
unanimitatea de voturi ale membrilor prezenŃi la şedinŃă
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Clasează petiŃia şi comunică către petent Hotărârea nr. 485/12.11.2012;
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părŃilor.
VI. Modalitatea de plată a amenzii: —
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal de 15 zile potrivit O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancŃionarea faptelor de discriminare şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ la instanŃa de contencios administrativ.
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Membrii Colegiului director prezenŃi la şedinŃă
ASZTALOS CSABA FERENC – Membru
BERTZI TEODORA – Membru
HALLER ISTVÁN – Membru
JURA CRISTIAN – Membru
LAZĂR MARIA – Membru
PANFILE ANAMARIA – Membru
STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru
VASILE ALEXANDRU VASILE – Membru

Data redactării: 17.01.2013
Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului NaŃional pentru Combaterea
Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în termenul legal, potrivit
O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancŃionarea faptelor de discriminare şi Legii
554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
Red.: H.I.
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