CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ

HOTĂRÂREA NR. 430
din 18.08.2009

Dosar nr: 8A/2009
Petitia
nr: 4.611/04.05.2009
f
Petent: autosesizare
Reclamat: S.C. Vera Transport Construct S.R.L.
Obiect: publicarea unui anunţ de ocuparea postului de zidar prin care s-a
solicitat în mod expres condiţia împlinirii vârstei de 45 de ani

I. Numele şi domiciliul părţilor
1.1. Numele şi sediul petentului
1.1.1. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Piaţa Vater
Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
I.2. Numele şi sediul şi reclamatului
1.2.1. S.C. Vera Transport Construct S.R.L., corn. Gheraseni nr. 402, judeţul
Buzău

II.

Obiectul sesizării

A u to s e s iza re a nr. 4 .6 1 1 /0 4 .0 5 .2 0 0 9 (fila 1 din dosar) arată că reclamatul a

publicat un anunţ de ocuparea postului de zidar prin care s-a solicitat în mod
expres condiţia împlinirii vârstei de 45 de ani.

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare
Autosesizarea arată că pe www.ajofp.buzau.ro recla matul a publicat un
anunţ de zidar prin care s-a solicitat în mod expres condiţia împlinirii vârstei de
45 de ani.
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IV. Procedura de citare
Reclamatul a fost citat pentru data de 09.06.2009 (fila 3 din dosar).
La audierile din 09.06.2009 reclamatul nu s-a prezentat.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

V. Susţinerile părţilor
Autosesizarea arată că pe www.ajofp.buzau.ro recla matul a publicat un
anunţ de zidar prin care s-a solicitat în mod expres condiţia împlinirii vârstei de
45 de ani.
Reclamatul a comunicat telefonic că a aplicat acest criteriu de angajare
întrucât a fost informat de Agenţa Judeţeană de Ocuparea Forţelor de Muncă
Buzău că în situaţia în care va angaja persoane peste 45 de ani în construcţii va
beneficia de stimulente fiscale.

VI. Motivele de fapt şi de drept
în fapt, Colegiul Director reţine că pe www.ajofp.buzau.ro reclamatul a
publicat un anunţ de zidar prin care s-a solicitat în mod expres condiţia împlinirii
vârstei de 45 de ani.
în drept, Colegiul Director reţine următoarele:
P ro to c o lu l nr. 12 la C o n ven ţia E u ro p ean ă a D re p tu rilo r O m ului, 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. ”
O rd o n an ţa G u v e rn u lu i nr. 137/2000 p riv in d p re v e n ire a ş i sa n cţio n a re a
tu tu ro r fo rm e lo r de d is c rim in a re (în continuare O.G. nr. 137/2000),
republicată, la art. 2 alin. 1 stabileşte: „Potrivit prezentei ordonanţe, 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, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are
ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului si a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. ”
Alin. 3 prevede: „Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe,
prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite
persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afară
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cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un
scop legitim, iar m etodele de atingere a acelui scop sunt adecvate $i necesare. ”
Conform art 2, alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicată: „Orice
comportam ent activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează,
favorizează sau defavorizează neiustificat ori supune unui tratam ent injust sau
degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate f ată de alte
persoane,
grupuri de
persoane
sau
comunităţi atrage
răspunderea
contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii
penale. ”
O.G. nr. 137/2000, republicată, la secţiunea privind egalitatea în activitatea

economică şi în materie de angajare şi profesie prevede următoarele:
.Art. 5
Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea
participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării
libere a unei profesii de apartenenţa sa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie,
religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea
sexuală, de vârstă sau de apartenenţa sa la o categorie defavorizată.
Art. 6
Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei
persoane pentru motivul ca aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii,
categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de
muncă şi protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestată
în următoarele domenii:
a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;
b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a
salariului;
c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;
d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi prom ovarea profesională;
e) aplicarea m ăsurilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 7
(1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul unei
persoane fizice sau juridice de a angaja în m uncă o persoană pentru motivul că
aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale
sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orientării sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea
ocupării unui post prin anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de
reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie,
religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, de vârstă, de sexul sau
orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 2 alin. (9).
(3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în m edierea şi repartizarea în
muncă vor aplica un tratam ent egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de
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muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de p e piaţa muncii, la
consultanţă cu privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi de
obţinere a unei calificări şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale
angajaţilor. Angajatorii vor asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa,
naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter
privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Art. 8
Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea
angajaţilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din cauza
apartenenţei angajaţilor la o anumită rasă, naţionalitate, origine etnică, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului,
orientării sexuale sau convingerilor promovate de ei.
Art. 9
Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului
angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor
ocupaţionale în domeniul respectiv, atât timp cât refuzul nu constituie un act de
discriminare în sensul prezentei ordonanţe, iar aceste m ăsuri sunt justificate
obiectiv de un scop legitim şi m etodele de atingere a acelui scop sunt adecvate
şi necesare. ”

Având în vedere faptul că în domeniul construcţiei, în urma restructurărilor,
se efectuează disponibilizări masive, şi că aceste măsuri afectează, conform
datelor Agenţiei Naţionale de Ocuparea Forţelor de Muncă, în primul rând
persoane de peste 45 de ani, măsura adoptată reprezintă o acţiune afirmativă,
ceea ce nu poate fi interpretat ca fiind discriminatorie.
în acest domeniu O.G. nr. 137/2000, la art. 2 alin. 9, stabileşte: „Măsurile
luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea
unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea
dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi
măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie
discriminare în sensul prezentei ordonanţe”, D ire c tiv a C o n s iliu lu i 2 0 0 0 /7 8 / CE,
la art. 7, prevede: „Acţiune pozitivă şi măsuri specifice - Pentru a se asigura
deplina egalitate în viaţa profesională, principiul «egalităţii» nu împiedică nici un
stat m em bru să menţină sau să adopte măsuri specifice pentru a preveni sau
compensa dezavantajele legate de unul din motivele prevăzute în art. 1.”

Aceste măsuri au ca scop eliminarea unei situaţii defavorizate (categoria
defavorizată a fost definită prin art. 4 al O.G. nr. 137/2000. „în înţelesul prezentei
ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se
află pe o poziţie de inegalitate în raport cu m ajoritatea cetăţenilor datorită
diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de
respingere şi marginalizare. ’).
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Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000
p riv in d

p re v e n ire a

şi

s a n c ţio n a re a

tu tu ro r

fo rm e lo r

de

discrim inare,

republicată, cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1.

Diferenţierea aplicată reprezintă o măsură afirmativă, astfel nu
reprezintă faptă de discriminare conform art. 2 alin. 9 a O.G. nr.
137/2000, republicată;
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părţilor.

VII. Modalitatea de plată a amenzii: —

VIII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal potrivit O.G. 137/2000
p riv in d p re v e n ire a ş i s a n c ţio n a re a fa p te lo r de d is c rim in a re şi L e g ii nr.
55 4/2 0 0 4 a
c o n te n c io s u lu i a d m in is tra tiv la instanţa
de contencios
»
administrativ.

Membrii Colegiului director prezenţi la ş e d ir‘ x

ASZTALOS CSABA FERENC - Preşed

GERGELY DEZIDERIU - Membru

HALLER ISTVÂN - Membru

NIŢĂ DRAGOŞ TIBERIU - Membrö

*

TRUINEA PAULA ROXANA - M

Data redactării 19.08.2009
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Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în
termenul legal, în faţa instanţei de contencios administrativ, potrivit O.G.
137/2000 p riv in d p re v e n ire a ş i s a n c ţio n a re a fa p te lo r de d isc rim in a re şi Legii
5 5 4/2 004 a c o n te n c io s u lu i ad m in istrativ, constituie de drept titlu executoriu.
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