CONSILIUL NATIONAL 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. 473
din 02.09.2009

Dosar nr.: 213/2009
Petiţia nr.: 5109/14.05.2009
Petent: F
H
Obiect: discriminare prin nepromovarea probelor sportive

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1 Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
1.1.1 F
H
, domiciliată în

II. Obiectul sesizării
2.1
Petenta sesizează că datorită nepromovării probelor sportive i se poate
bloca accesul la examenul de licenţă.

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare
3.1
Petenta relatează că a fost admisă la Facultatea de Educaţie fizică şi
sport, secţia kinetoterapie, având o deficienţă de vedere. După admitere i s-a
cerut să renunţe, în primul an de studii nu a trecut 2 examene sportive şi anume
volei şi baschet deoarece, în cazul petentei, deficienţa se manifestă prin
scăderea vederii la lumina solară, şi nu i s-a permis să susţină examenul sală.

IV. Susţinerile părţilor
4.1
Petenta susţine că este în situaţia de a de a nu putea să susţină
examenul de licenţă din cauza probelor sportive cu toate că specializarea este
de kinetoterapie.

V. Motivele de fapt şi de drept
5.1 în fapt, Colegiul Director ia act de adresa nr. 6928/16.07.2009 prin care
petenta îşi retrage petiţia înregistrată cu nr. 5109/14.05.2009 constituită în
dosarul nr. 213/2009.
5.2 In drept, sub aspectul sesizării Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării, Colegiul Director reţine că orice persoană fizică sau juridică,
(inclusiv organizaţii non-guvernamentale, sindicate etc.) poate sesiza C.N.C.D.
cu privire la aspecte ce intră sub incidenţa O.G. nr. 137/2000, republicată.
5.3Pe de altă parte, Colegiul Director reţine că procedura internă de
soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor în faţa C.N.C.D., publicată în Monitorul Oficial
nr. 348 din 6 mai 2008, prevede la Capitol II privind Petiţiile şi autosesizările,
Secţiunea a 4-a, Art. 14 alin. 1 si alin.2 că: ’’Petentul poate să renunţe la petiţie fie
verbal, în şedinţa Colegiului director, fie prin cerere scrisă. (2) Renunţarea la
petiţie se consemnează prin hotărâre a Colegiului director”.
5.40r,Colegiul Director constată renunţarea expresă la soluţionarea
plângerii de către petent. Luând act de acest fapt şi în temeiul Art. 14 alin.1 din
procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, Colegiul Director
urmează a clasa petiţia.

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,

CO LEG IUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. clasarea petiţiei ca urmare retragerii acesteia de către petentă
2. se va răspunde petentei în sensul celor hotărâte;
3. o copie a hotărârii se va transmite părţilor.

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 adsministrativ,
potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare,
republicata şl Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Membrii Colegiului Director prezenţi la şedinţă:

GERGELY Dezideriu - Membru

HALLER Istvan - Membru

NIŢĂ Dragoş Tiberiu - Membru

PANFILE Anamaria - Membru

TRUINEA Roxana Paula - Membn

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.

