CO NSILIUL NATIO NAL PENTRU C O M BATER EA
' d is c r im in ă r ii
Autoritate de s ta t a u to n o m ă

HOTĂRÂREA Nr. 188
din 31.03. 2009

Dosar nr: 732 /2008
Petiţia nr: 13932 din data de 30.10 .2008
i .Petent:C
M
II. 2. Numele şi reşedinţa reclam atului
2.1 - Consiliul Superior al Magistraturii cu sediul ales în Bucureşti, Calea Plevnei,
Nr. 141B, sector 6
Obiect: „Nerecunoaşterea vechimii în munca în funcţia de consilier juridic”
il. Procedura citării.
Prin emiterea citaţiei cu nr. 1991, 1990 din data de 16.02.2009, pentru data de
26.03.2009, precedura citării a fost legal îndeplinită.
La termen nu a fost prezente părţile
A fost ridicată din oficiu excepţia de necompetenţă materială a Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminării.
III. Obiectul sesizării şi susţin erile părţilor

A. Petenta sesizează Consiliul cu privire la :
1. Petenta este nemulţumită şi se consideră discriminată pentru că i-a fost
respinsă cererea pentru îndeplinirea condiţiei de vechime în magistratură
cerută de art.44 alin. 1 al Legii 303 din 2004
2. Petenta doreşte impunerea şi recunoaşterea vechimii de consilier juridic
pentru a putea candida la concursul de promovare a judecătorilor şi
procurorilor. Petenta dorind să candideze pentru funcţia de Judecător la
Tribunalul Caraş-Severin.
B.
Reclamatul face referire la Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi comletările ulterioare, revine înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, având în vedere faptul că petenta a formulat recurs la
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îmotriva Hotărârii nr.958/25.09,2008.
IV. In drept.
Colegiul director analizând conţinutul petiţiei astfel cum a fost formulată şi al
documentelor depuse în prezenta cauză, reţine:

i

1.

Obiectul petiţiei vizează nemulţumirea faţă de un text de lege ce nu-i
permite petentei să candideze pentru funcţia de Judecător
2.
Petiţia vizează îndreptarea cu maximă urgenţă a situaţiei create prin a i
se permite petentei să participe la concursul pentru ocuparea postului de
judecător.
3.
Reţine şi admite excepţia necompetenţei materiale a Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminării sub aspectul analizei textului art.44 din
Legea 303/2004, excepţie întocmită de Consiliul Superior al Magistraturii.
4.
Existenţa unor deosebiri la numirea în funcţia de procuror sau judecător
fără concurs, este justificată tocmai de diferenţierea dintre alte categorii
profesionale/consilieri juridici şi avocaţi. Această situaţie reprezintă
manifestarea faptului că Principiul egalităţii nu este egal cu cel al
uniformităţii.
Având în vedere şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, Decizia nr.
997/2008, referitoare la „ neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 1 şi 2 din OG nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, în măsura în care sunt intrepretate în sensul că acordă Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării competenţa ca, în cadrul activităţii
sale jurisdicţionale, să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu
putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, şi să le înlocuiască cu
norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte
normative...” Colegiul Director constată că obiectul petiţiei priveşte tocmai
modalitatea de aplicare a unor dispoziţii cu caracter normativ.
Având în vedere caracterul absolut şi imperativ al normelor prin care se
determină competenţa materială, în general şi în special cea a Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării, Colegiul director constată, referitor la
obiectul petiţiei, necompetenţa sa, motiv entru care va clasa dosarul,
înlăturarea unor inechităţi cauzate ca urmare a unor prevederi cuprinse în acte
cu caracter normativ nu intră în sfera atribuţiunilor cu care a fost abilitat
consiliul.
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu se poate substitui, sub
aspectul atribuţiilor, altor instituţii în vederea soluţionării unor petiţii ale
cetăţenilor
Colegiul Director, în temeiul art. 20 din O.G nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu unanimitate de
voturi ale membrilor prezenţi
j

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Aspectele din prezenta petiţie nu intră în competenţa de soluţionare a
consiliului, conform O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Clasarea dosarului.
3. Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal părţi.
V. Calea de atac şi term enul în care se poate exercita.
1. Prezentul act poate fi contestat în termen de 15 zile de la data
comunicării potrivit art.20 alin.10 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirşa^pj
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa competentă şi în termenul
legal stabilit de art. 6 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ.
VI. Membrii Colegiului Director prezenţi la şedinţă
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