CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă
HOTĂRÂREA NR 3
din 08.01.2009
Dosar nr: 803/2008
Petiţia nr: 14577 din data de 14.11.2008
Petent: T
M
Obiect: imposibilitatea achiziţionării locuinţei aflate în administrarea
Patrimoniului Protocolului de Stat R.A. în condiţii de egalitate cu alţi cetăţeni

Administraţiei

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul sau reşedinţa petentului
1.1.1. T
M
I.2. Numele, domiciliul sau reşedinţa reclamatului
1.2.1. Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat R.A., loc. Bucureşti, str. Moliere,
nr. 6 - 8 , sector 1
II. Obiectul sesizării şi susţinerile părţilor
Petentul arată că a locuit în casa unde îşi are şi domiciliul timp de 25 de ani. Petentul
consideră că se comite o nedreptate prin Legea nr. 229/2008, prin care se elimină
posibilitatea de transfer a imobilului către primărie spre vânzare. Petentul menţionează că
locuinţa a fost transferată la RA APPS de la Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, astfel
încât nu a putut beneficia de dreptul de a cumpăra, în timp ce locuinţele care au rămas în
administrarea Consiliului Local sau Primărie au putut fi cumpărate. Petentul solicită
returnarea imobilului către Primăria de sector astfel încât să-i fie oferită posibilitatea de a
beneficia de aceleaşi condiţii ca alţi cetăţenii.
III. Motivele de fapt şi de drept
în fapt, petentul se consideră discriminat deoarece nu beneficiază de posibilitatea de
a cumpăra imobilul în care locuieşte..
în drept, conform art. 2 alin. 1 din O.G.137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, constituie
discriminare “orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală,
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie
defavorizată, care 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 politic, economic, social şi cultural sau în orice
alte domenii ale vieţii publice”.
Colegiul director, examinând conţinutul petiţiei, constată identitatea de obiect a
petiţiei cu petiţia nr. 463/22.01.2007, constituită în dosarul 38/2007 şi soluţionată prin
Hotărârea Colegiului Director nr. 274/27.08.2007.
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director nr. 274/27.08.2007 şi legislaţia în
vigoare, Colegiul Director hotărăşte clasarea petiţiei la numărul iniţial, portivit prevederilor art.
10 alin 2 din OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluţionare a petiţiilor:

------ ,^>ÎA ■
1/2
C ai.c S M '

'"'"I

„Daca după trimiterea răspunsului se primeşte o noua petitie de la acelaşi petiţionar ori de la
o autoritate sau instituţie publica greşit sesizata, cu acelaşi continui, aceasta se claseaza, la
numărul iniţial facandu-se menţiune despre faptul ca s-a răspuns”.
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, cu modificările şi completările
ulterioare, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Clasarea petiţiei la numărul iniţial, portivit prevederilor art. 10 alin 2 din OUG nr.
27/2002 privind reglementarea activitatii de soluţionare a petiţiilor
2. O copie a prezentei hotărâri va fi comunicată petentului
IV. Modalitatea de plată a amenzii (dacă este cazul)
Nu este cazul;
V. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Potrivit art. 20 alin 9, hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ, potrivit legii. Potrivit art. 20 alin. 10, hotărârile emise potrivit prevederilor alin.
(2) şi care nu sunt atacate în termenul de 15 zile consţituie de drept titlu executoriu.
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă
ASZTALOS CSABA FERENC - Membru I ,i,
COMŞA CORINA NICOLETA - Membru
GERGELY DEZIDERIU - Membru
HALLER ISTVAN - Membru
PANFILE ANAMARIA - Membru
TRUINEA ROXANA PAULA - Membru
VASILE ANA MONICA - Membru

Data redactării 20.01.2009
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