CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ

Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-mail: support@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR. 436
din data de 10.07.2013

Dosar nr.: 79/2013
Petiţia nr.: 738/07.02.2013
Petent: F. S.
Reclamat: Obiect: transformarea grupei a II-a de muncă în grupa I-a de muncă
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
I.1.1. F. S., loc. mun. Turnu Măgurele, judeţul Teleorman
I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
I.2.1. II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petentul solicită Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării sprijin
pentru transformarea grupei a II-a de muncă în grupa I-a de muncă.
III. Procedura de citare
3.1. În temeiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a îndeplinit procedura
legală de citare a părţilor.
3.2. Prin adresa nr. 2618/10.04.2013 petentului i s-a solicitat punct de vedere
raportat la excepţia necompetenţei materiale a Consilului în temeiul prevederilor art. 28
din Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, publicată în M.O. nr. 348 din
6 mai 2008, întrucât menţiunea vechimii în carnetul de muncă, respectiv încadrarea în
grupa I de muncă, intră în competenţa instanţelor de judecată.
IV. Susţinerile părţilor
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Susţinerile petentului
4.1.1. Petentul solicită Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării sprijin
pentru transformarea grupei a II-a de muncă în grupa I-a de muncă.
Susţinerile părţilor reclamate
4.2.1. V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. În fapt, Colegiul Director urmează a se pronunţa asupra solicitării petentului
privind sprijinul solicitat cu privire la transformarea grupei a II-a de muncă în grupa I-a de
muncă.
5.2. În drept, Constituţia României, prin art. 16 alin. 1 garantează dreptul la
egalitate: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări”.
5.3. Protocolul nr. 12 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 1
prevede interzicerea generală a discriminării: „Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege
trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă,
culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială,
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie.”
5.4. 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, boala 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 vietii publice,,.
5.5. Examinând conţinutul petiţiei şi legislaţia în vigoare, Colegiul director reţine că
petentul face referire la posibile fapte de discriminare în ceea ce priveşte drepturile
aferente contractului individual de muncă a acestuia.
5.6. Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, având
în vedere dispoziţiile art.28 din Procedura Internă de Soluţionare a Petiţiilor şi
Sesizărilor, potrivit cărora “Membrii Colegiului director, din oficiu, pot ridica excepţia de
necompetenţă când în mod vădit constată că petiţia formulată nu este de competenţa
Consiliului, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată.”, şi
dispoziţiile art. 63 din Procedura Internă de Soluţionare a Petiţiilor şi Sesizărilor, ce
prevede următoarele: „(1) Colegiul director se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de
procedură, precum şi asupra celor de fond care nu mai necesită, în tot sau în parte,
analizarea în fond a petiţiei.(2) Excepţiile vor putea fi unite cu fondul dacă este nevoie să
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se administreze dovezi în legătură cu soluţionarea în fond a petiţiei.” şi ale art.64, din
aceiaşi procedură mai sus menţionată „(1) Când în faţa Colegiului director se pune în
discuţie competenţa acestuia, se va indica instituţia sau un alt organ competent. (2) Dacă
este nevoie să se administreze dovezi în legătură cu soluţionarea în fond a petiţiei,
excepţia va fi unită cu fondul.(3) Colegiul director va trece la soluţionarea petiţiei, cel
nemulţumit putând ataca hotărârea asupra fondului la instanţa de contencios
administrativ, potrivit legii.” va analiza cu prioritate excepţia invocată în speţa de faţă.
5.7. Raportat la solicitarea petentului privind intervenţia
Consiliului pentru
transformarea grupei a II-a de muncă în grupa I-a de muncă, Colegiul Director urmează a
admite excepţia invocată din oficiu, CNCD, organ administrativ-juridicţional, având
competenţă limitată în a constata stările de discriminare prin emiterea unei hotărâri şi,
eventual, stabilirea unei sancţiuni contravenţionale, nu are competenţa materială,
conform atribuţiilor stabilite prin O.G.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare în a se substitui
anumitor instituţii responsabile cu soluţionarea aspectelor menţionate în petiţie,
încadrarea în grupa I de muncă, intră în competenţa instanţelor de judecată.
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 unanimitate
de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. admiterea excepţiei de necompetenţă materială, invocată din oficiu, raportat
la intervenţia Consiliului privind transformarea grupei a II-a de muncă în grupa I-a de
muncă, competenţa revenind instanţelor de judecată;
2. clasarea dosarului;
3. se va răspunde petentului în sensul celor hotărâte.

VI. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, potrivit
O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare,
republicată şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

3

Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă

ASZTALOS CSABA FERENC – Membru

BERTZI THEODORA – Membru

CAZACU IOANA - Membru

HALLER ISTVÁN – Membru
LAZĂR MARIA - Membru
STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru

Redactat şi motivat de S.C.S., F.V.
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este atacată în
termenul legal, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de
discriminare şi sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2000 a
contenciosului administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
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