CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
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HOTĂRÂREA NR.131
din 26.02.2009

Dosar nr.: 644/2008
Petiţia nr.: 11465 din data de 03.09.2008
Petent: D
A

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul sau reşedinţa petentului
1.1.1 D
A

II. Obiectul şi descrierea sesizării
2.1 Petentul, de etnie romă, sesizează că imobilul în care locuieşte a fost
revendicat în instanţă şi atribuit prin hotărâre judecătorească altei persoane.
2.2 Petentul a făcut o cerere către C.N.S.A.S. pentru accesul la propriul
dosar de securitate, dar nu a primit nici un răspuns oficial.

III. Citarea părţilor
3.1 Având în vedere prevederile art. 20, alin. 4, 5 şi 6 din O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, au fost citaţi următorii:
- Petentul, prezent.
3.2 Procedura de citare legal îndeplinită la data de 02.10.2008, la sediul
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

IV. Motivele de fapt şi de drept
4.1 în drept, analizând susţinerile petentului şi excepţia invocată din
oficiu, raportat la obiectul plângerii, Colegiul Director observă că, în exercitarea
competenţelor sale, este chemat să se pronunţe cu privire la aspecte corelative
înfăpturii actului de justiţie. Constituţia României în art. 1 alin.4 prevede că:
„Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilorlegislativă, executivă şi judecătorească în cadrul democraţiei constituţionale”
4.2 Textul constituţional din art.129 statuează că „împotriva hotărârilor
judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în
condiţiile legii”. Astfel, controlul legalităţii hotărârilor judecătoreşti este
asigurat în cadrul sistemului căilor de atac.
4.3 Colegiul ia act ca potrivit Legii nr.304 din 28 iunie 2004 privind
organizarea judiciară, cu modificările si completările ulterioare, art.7 că: „(1)
Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări. (2)
Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie,
apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii
discriminatorii.
4.4 Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor aprobat prin
Hotărârea nr.328 din 25 august 2005 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 8
septembrie 2005 prevede în art.7 că: „Judecătorii şi procurorii au îndatorirea să
promoveze supremaţia legii, statul de drept şi să apere drepturile şi libertăţile
fundamentale ale cetăţenilor” iar în art.8 „Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să
respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii, asigurându-le un tratament juridic
nediscriminatoriu, să respecte şi să apere demnitatea, integritatea fizică şi
morală a tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, la procedurile
judiciare.”
4.5 în acelaşi sens, Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
art. 4 prevede că: „(1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor
activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile
persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic
nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile juriciare, indiferent de
calitatea acestora, să respecte codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi
să participe la formarea profesională continuă.”
4.6 în ceea ce priveşte cererea petentului către C.N.S.A.S., Colegiul
Director nu poate reţine o cauzalitate între etnia petentului şi nesoluţionarea
cererii.
4.7 Raportându-se la obiectul petiţiei şi la dispoziţiile legale
incidente, Colegiul Director constată că aceasta nu este de competenţa
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, conform atribuţiilor
stabilite de O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată. în consecinţă, Colegiul Director admite excepţia de
necompetenţă materială ridicată din oficiu.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (4) şi alin. (7) şi art. 26 din
O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, în unanimitate de voturi
pentru ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. necompetenţa materială a Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării;
2. clasarea dosarului;
3. se va răspunde petentei în sensul celor hotărâte.

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 instanţa de contencios
adsministrativ, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
faptelor de discriminare, republicata şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ.
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă :

GERGELY Dezideriu - Membru

HALLER Istvan - Membru

NITĂ Dragoş Tiberiu - M e m b r i

PANFILE Anamaria - Membru

TRUINEA Roxana Paula - Membi

VASILE Ana Monica - Membru

Data redactării: 26.02.2009
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate
în termenul legal de 15 de zile de la comunicare constituie de drept titlu
executoriu.

