CONSILIUL NATIONAL
PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
)
Autoritate de stat autonomă
Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr.1-3, et. 2, tel/fax +40-21-3126578, e-mail: cncd@cncd.orq.ro

HOTĂRÂREA NR. 5
din 08.01.2009

Dosar nr: 706/2008
Petiţia nr: 13223 din data de 15.10.2008
Petent: S
M
O
Obiect: Petenta semnalează o posibilă situaţie discriminatorie prin refuzul primirii copiilor
români la o şcoală de dans din Miercurea Ciuc unde sunt primiţi doar copiii de naţionalitate
maghiară.

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul sau reşedinţa petentului
1.1.1. S
M
O

I.2. Numele, domiciliul sau reşedinţa reclamatului
1.2.1. „Casa Lazarus”, loc. Miercurea Ciuc, str. Gâl Sândor, nr. 9, jud. Harghita

II. Procedura de citare
Cazul semnalat se referă la o situaţie adusă la cunoştinţa unei doamne inspector în cadrul
ANES, Compartimentul Teritorial Judeţul Harghita, care a trimis o petiţie la Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării în care solicita soluţionarea aspectelor semnalate,
menţionând însă că persoanele implicate nu doresc să-şi dezvăluie identitatea. Nici urmare
investigaţiilor efectuate la faţa locului identitatea persoanelor care semnalau posibilul caz de
discriminare nu a fost dezvăluită.
Procedura de citare nu a putut fi legal îndeplinită.

III. Obiectul sesizării şi susţinerile părţilor
Petenta, inspector în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi, Compartimentul Teritorial din Judeţul Harghita, aduce la cunoştinţa Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării faptul că la Şcoala de dans “Casa Lazarus” din judeţul
Harghita condiţia de admitere o reprezintă apartenenţa la o anumită naţionalitate, respectiv
cea maghiară. Petenta afirmă că a aflat de această situaţie de la două persoane, dar acestea
nu doresc să-şi dezvăluie identitatea deoarece "părinţii copiilor au fost atenţionaţi de terţe
persoane că, dacă fac sesizări la organele abilitate şi competente în domeniu, vor avea
neplăceri pe linie profesională".
Titularul dosarului constituit urmare petiţiei a dispus efectuarea de investigaţii la faţa locului.
Echipa de investigaţie a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a contactat
persoana care a form ulat petiţia şi aceasta a contactat telefonic persoana care a semnalat
posibilul caz de discriminare, dar persoana în cauză nu a dorit să-şi dezvăluie identitatea pe
motiv că îşi pune în pericol locul de muncă.

IV. Motivele de fapt şi de drept
în fapt, prin petiţia formulată, se aduce la cunoştinţa Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării faptul că la o şcoală de dans din loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, sunt primiţi
doar copiii de naţionalitate maghiară.
în raportul de investigaţie întocmit de echipa C.N.C.D. care s-a deplasat la faţa locului pentru
a cerceta aspectele semnalate în petiţie se arată că unui copil de naţionalitate română, care
nu cunoaşte limba maghiară, înscris la şcoala de dans “Casa Lazarus” din loc. Miercurea
Ciuc, jud. Harghita, profesorii i s-au adresat numai în limba maghiară, iar părinţii au fost
nevoiţi să îl retragă deoarece acesta nu înţelegea nimic din ce i se spunea. Persoana
contactată telefonic de doamna inspector în cadrul ANES nu a dorit să-şi dezvăluie
identitatea.

în drept, potrivit art. 2, alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, „(...) prin
discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă,
dizabUitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV ori apartenenţa la o categorie
defavorizatăcare are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul public, economic, social, cultural sau în orice alte
domenii ale vieţii publice. ’’
în cazul semnalat Consiliului, petenta consideră că la şcoala de dans “Casa Lazarus” din loc.
Miercurea Ciuc, jud. Harghita, copiii de naţionalitate română nu sunt primiţi, admiterea
făcându-se pe criterii etnice, fiind primiţi doar copiii de naţionalitate maghiară. Persoana care
a semnalat această situaţie nu a dorit să-şi dezvăluie identitatea, nici prin petiţie, nici în cadrul
investigaţiilor efectuate la faţa locului de către o echipă a Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării.

Conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, “petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a
petiţionarului nu se iau în considerare si vor fi clasate potrivit prezentei ordonanţe”.
Colegiul director a dispus clasarea dosarului pentru lipsă date de identificare petent.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20. alin.2, din O.G.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu unanimtate de voturi ale
membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. clasarea dosarului pentru lipsa datelor de identificare a petentului, potrivit prevederilor
O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

2. se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr.27/2002 privind soluţionarea petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr.
233/2002;

V. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa competentă şi în termenul legal potrivit
prevederilor art. 20, alin. 10 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, precum şi prevederilor Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ.

VI. Modalitatea de plată a amenzii (dacă este cazul)
- nu este cazul;

Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă

COMŞA CORINA N IC O LE T A - Membru
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GERGELY DEZIDERIU - Membru

HALLER ISTVÂN - Membru

PANFILE ANAMAR1A - Membru

Data redactării: 26.02.2009

Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este atacată în termenul
legal, potrivit O.G.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept titu
executoriu.
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