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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: cncd@cncd.ora.ro

HOTĂRÂREA NR. 464
dîn 02.09.2009

Dosar nr,: 80/2009
Petiţia nr.: 227/23.02.2009, redirecţionată de Oficiul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor, Braşov
Petent: P
C
Reclamat: S.C. Fotbal Club Braşov S.A,
Obiect: practicarea discriminatorie a preţurilor la biletele de intrare, la
meciul de fotbal F.C. Braşov-Dinamo

I.

Numele, do m iciliu l sau reşedinţa părţilor

1.1. Numele, do m iciliul, reşedinţa sau sediul petentului
1.1.1. P
C
, cu domiciliul în

1.2. Numele, do m iciliul, reşedinţa sau sediul reclam atului
1.2.2. S.C. Fotbal Club Braşov S.A., cu sediul în Braşov, str. Poienelor,
nr.5, jud. Braşov

II. Obiectul sesizării
2.1.
Petiţia vizează stabilirea discriminatorie a preţurilor la biletele de
intrare la meciul de fotbal F.C. Braşov-Dinamo.

III. Descrierea presupusei fapte de discrim inare
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3.1.
Prin petiţia înregistrată cu nr. 2271 din 23.02.2009, petentul arată că
preţul biletelor la tribuna destinată suporterilor dinamovişti a fost mult mai mare
decât cel pentru suporterii FC Braşov şi din acestă cauză nu s-a putut prezenta
la meci.

IV. Procedura de citare
4.1. Urmare petiţiei înregistrate sub nr. 2271 din 23.02.2009, prin adresa
cu nr. 2459 din 26.02.2009, Colegiul Director a solicitat punctul de vedere cu
privire la obiectul petiţiei, S.C. Fotbal Club Braşov. Prin adresa înregistrată cu nr.
7956/27.08.2009 reclamatul a comunicat punctul său de vedere.
4.2. 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 de citare a părţilor.
4.3. Prin adresa nr. 7498 din 10.08.2009 a fost citat petentul. Prin adresa
nr. 7497 din 10.08.2009 a fost citată S.C. Fotbal Club Braşov, prin reprezentant.
4.4. Părţile au fost citate pentru termenul stabilit de Consiliu, la data de
27.08.2009. La termen părţile nu s-au prezentat. Partea reclamată a comunicat
un punct de vedere scris.

V. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentului
5.1.1. Petentul, prin petiţia adresată Oficiului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Braşov, arată că preţul biltelor la tribuna destinată suporterilor
dinamovişti a fost mult mai mare decât cel pentru suporterii FC Braşov. Astfel,
petentul precizează ca nu s-a putut prezenta la meci.
5.1.2. în susţinerea petiţiei este deupusă copie după un articol de presă
semnat de Bogdan Popescu, intitulat „Preţuri de Champions League la FC
Brasov-Dinamo”.
Susţinerile S.C, Fotbal Club Braşov S.A.
5.2.1. Partea reclamată arată că pentru meciul de campionat FC BraşovFC Dinamo Bucureşti, disputat în data de 22.11.2208, pe stadionul Tineretului
din Braşov, s-au emis şi pus în vânzare bilete pentru spectatori cum urmează:
- Tribuna a II a sectoare A,B,C,D,E,F,G,H = 40 lei
- Peluză sector J (destinat suporterilor oaspeţi) = 80 lei
- Peluză sector L (destinat suporterilor echipei FC Braşov) = 80 lei
- Tribuna I sectoare M,N,P,R,V,U,X,Z = 40 LEI
- Tribuna 0 sectoare : S şi T = 80 lei
- Tribuna oficală = 150 lei
5.2.2. în consecinţă, în opinia reclamatei, nu s-a făcut o diferenţiere
asupra preţurilor de vânzare a biletelor pentru suporterii echipei Dinamo
Bucureşti, preţul fiind acelaşi atât pentru oaspeţi, cât şi pentru gazde.
5.2.3. în susţinerea celor arătate, reclamata anexează copii după pagina102 din arhiva site-ului official al clubului în care sunt specificate
biletelor de intrare la această partidă.

VI. Motivele de fapt şl de drept
6.1. Coroborat actului normativ care reglementează prevenirea şi
combaterea tuturor formelor de discriminare precum şi atribuţiile şi domeniul de
activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Colegiul trebuie
să analizeze în ce măsură obiectul petiţiei este de natură să cadă sub incidenţa
prevederilor O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Astfel, Colegiul, analizează în strînsă legătură în ce măsură obiectul
unei petiţii întruneşte, în prima instanţă, elementele art. 2 al O.G. nr.137/2000,
republicată, cuprins în Capitolul I Principii şi definiţii al Ordonanţei şi subsecvent,
elementele faptelor prevăzute şi sancţionate contravenţional în Capitolul II
Dispoziţii Speciale, Secţiunea l-VI din Ordonanţă.
6.2. Colegiul Director, analizează dacă obiectul unei petiţii întruneşte
elementele cuprinse în art. 1 şi art. 2 al O.G. nr. 137/2000, republicată, sub
aspectul scopului sau efectului creat, ce a dat naştere ori nu, unei circumstanţe
concretizate generic în restricţie, excudere, deosebire sau preferinţă, şi care
circumstanţiat la situaţia petentului/petentei (petenţilor/petentelor), ipso facto,
poate să îmbrace forma unui tratament diferit, indus între persoane care se află
în situaţii analoage sau comparabile, datorită unor criterii determinate şi care are
ca scop sau ca 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.
6.3. în măsura în care se reţine întrunirea elementelor constitutive ale art.
2 , comportamentul în speţă atrage răspunderea contravenţională, după caz, în
condiţiile în care sunt întrunite elementele constitutive ale faptelor
contravenţionale prevăzute şi sancţionate de O.G. nr. 137/2000, republicată.
6.4. Din acest punct de vedere, sub aspectul incidenţei art. 2 al O.G. nr.
137/2000, republicată, Colegiul Director ia act de faptul că petentul, în plângerea
dedusă soluţionării, sesizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
solicitând constatarea unei fapte de discriminare prin stabilirea preţului de
vânzare pentru biletele destinate spectatorilor care doreau să urmărească meciul
de fotbal F.C. Braşov-F.C. Dinamo Bucureşti.
6.5. Raportat la obiectul petiţiei, astfel cum este formulat, Colegiul Director
reţine că fapta de discriminare invocată este, ipso facto, concretizată prin
stabilirea preţurilor diferite, în speţă, mai mari pentru suporterii dinamovişti decât
cele pentru suporterii braşoveni. Subsecvent, din cauza acestei situaţii, petentul
nu s-a putut prezenta la meci.
6 .6 . Colegiul se raportează la prevederile art. 2 din O.G. nr. 137/2000,
reţinând că diferenţa de tratament devine discriminare atunci când se induc
distincţii între situaţii analoage şi comparabile, pe baza unor criterii interzise, fără
ca distincţia în speţă să se bazeze pe o justificare rezonabilă şi obiectivă. în
acelaşi sens, raportandu-ne inclusiv la prevederile art. 10 lit. f din O.G. nr.
137/2000, republicată, se reţine că, în speţă,
„constituie contravenţie,...,
discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza
apartenenţei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o
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anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie
defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării
sexuale a persoanelor în cauza prin:... f) refuzarea accesului unei persoane sau
unui grup de persoane la ... orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în
proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care această restrângere
este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop
sunt adecvate şi necesare.”
6.7. Luând act de înscrisurile depuse de părţi la dosar, Colegiul observă
că, în general, societăţile comerciale ce au ca obiect de activitate manifestări
sportive, în special fotbal, stabilesc preţurile biletelor pentru spectatori, înaintea
desfăşurării meciurilor de campionat. în cazul dedus soluţionării, înaintea
meciului disputat între F.C. Braşov şi F.C Dinamo în data de 22.11.2008 pe
stadionul Tineretului din Braşov, partea reclamată a stabilit preţurile biletelor.
6 .8 . Astfel cum rezultă din informaţia postată pe site-ul oficial al echipei de
fotbal F.C. Braşov, (înscris depus la dosarul cauzei) la data de 19.11.2008
publicul a fost informat că FC Braşov a stabilit preţurile pentru partida cu Dinamo.
Potrivit informaţiilor disponibile la www.fcbrasov.ro/index.php?task=editorial,
preţurile biletelor sunt următoarele: Tribuna a II a: 40 lei, Peluză: 80 lei (sectoare
J,L); Tribuna I: 40 lei (sectoare M, N, P, R, U, V, X, Z); Tribuna I: 80 lei (sectoare
S,T), Tribuna Oficială: 150 lei.
6.9. Or, Colegiul reţine că preţurile biletelor au fost stabilite în funcţie de
un anumit perimetru al tribunei. Acest aspect rezultă fără echivoc din relaţionarea
preţului cu zona aferentă, respectiv Tribuna II, Peluza, Tribuna I, Tribuna oficială.
Dincolo de acest aspect, Colegiul reţine din susţinerile părţii reclamate că
sectorul J aflat la Peluză a fost destinat suporterilor oaspeţi, iar sectorul L aflat la
Peluză a fost destinat suporterilor echipei gazdă. Pe de altă parte, petentul, în
susţinerea plângerii sale, depune un articol postat pe un site sportiv de
specialitate, în speţă Prosport, în care autorul precizează: „Interesant este că
preţul unui bilet la peluze, acolo unde va sta galeria dinamovistă, va costa 80 de
lei”.’
6.10. Din punctul de vedere al incidenţei art. 2 din O.G. nr. 137/2000
republicată, sub aspectul unei circumstanţe de tratament diferit aplicabile unor
persoane care se află în situaţii analoage sau comparabile, datorită unor criterii
determinate şi care are ca scop sau ca efect atingerea unor drepturi prevăzute
de lege ori a drepturilor omului, Colegiul este de opinie că nu pot fi reţinute
asemenea împrejurări pe baza unor criterii interzise (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). în cauză, în opinia Colegiului preţurile
biletelor sunt corelative unei zone determinate a stadionului, în speţă Tribuna II,
Peluză, Tribuna I, Tribuna oficială, preţurile fiind aplicate în mod unitar tuturor
categoriilor de persoane care achiziţionează bilete în respectivele zone.
6.11. Or, luând act de faptul că la Peluză preţul unui bilet a fost stabilit la
80 de lei, iar sectoarele destinate suporterilor celor două echipe s-au situat în
acestă zonă, nu pot fi reţinute dinstincţii ce se află într-un raport de cauzalitate
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directă cu un eventual criteriu prevăzut de art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000
respectiv criteriul apartenenţei suporterilor,
6.12.
Dincolo de aceste consideraţii, Colegiul nu poate reţine nici
elementele constitutive ale art. 10 lit. f din O.G. nr. 137/2000 republicată, de
vreme ce în speţă nu există elemente probatorii care să indice existenţa unui
refuz datorat unui criteriu incident celor prevăzute în art. 2 alin. 1. De altfel,
susţinerile petentului, în sensul că nu s-a putut prezenta la meci, nu pot fi primite,
de vreme ce posibilitatea de a achiziţiona unul din biletele puse la dispoziţia
publicului de către partea reclamată, în oricare zonă a stadionului, nu i-a fost
îngrădită.
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,

C O LEG IU L DIRECTOR
H O TĂR ĂŞTE:

1. Aspectele sesizate nu intră sub incidenţa prevederilor art. 2 din O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată;
2. Clasarea dosarului;
3. Se va răspunde petentului în sensul celor hotărâte;
4. O copie a hotărârii se va transmite părţilor: P
C;
, cu
domiciliul în
S.C.
Fotbal Club Braşov S.A., cu sediul în Braşov, str. Poienelor, nr. 5, jud. Braşov ;
5. O copie după hotărâre se va transmite spre informare şi Oficiului
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov.

VII. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul

VIII. 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.
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Membrii C olegiului D irector prezenţi la şedinjţă

GERGELY DEZIDERIU - Membru

HALLER ISTVAN - Membru

PANFILE ANAMARIA - Membru

TRUINEA PAULA ROXANA - Membru

Data redactării 04.09.2009
Red. G.D., tehnored. A.P., 3 exemp.

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

