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HOTĂRÂREA NR. 644
din 26.11. 2009

Dosar nr.: 50/2009
Petiţia nr.: 1350/04.02.2009
Petent: D
Reclamat:
Harghita
Obiect: nen
română pentru perso
jud. Harghita prin
informaţiilor exclusiv i

Consiliul Local SiculenU 4ud
rmaţii de interes public T
imunităţii române din comuna
de internet a comunei Sicu

I. Numele, d o m iciliu l sau reşedinţa pă rţilor
1.1. Numele şi adresa petentului
1.1.1. D
T
str.

I.2. Numele şi do m iciliu l ales al reclam atului
1.2.1. Primăria comunei Siculeni, jud. Harghita
1.2.2. Consiliul Local Siculeni, jud.Harghita

II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discrim inare
2.1 Petiţia se referă la lipsa informaţiilor de interes public în limba română
pe pagina de internet a Primăriei Comunei Siculeni, jud. Harghita, unde se
regăsesc doar informaţii în limba maghiară.
2.2.
Petentul consideră că este un act de discriminare lipsa informaţiilor de
interes public în limba română pe pagina de internet a Primăriei Comunei
Siculeni, jud. Harghita.

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 de citare a părţilor.
3.2. Prin adresa nr. 2217 din 19.02.2009 a fost citat petentul. Prin adresa
nr. 2216 din 19.02.200fha fost citată Primăria comunei Siculeni, jud. Harghita şt
Consiliul Local Siculeni, jud.Harghita, prin reprezentant.
3.3. Părţile au fost citate pentru termenul stabilit de Consiliu, la data de
26.03.2009. Partea reclamată nu s-a prezentat, dar a trimis un punct de vedere
prin adresa înregistrată cu nr. 3467 din 26.03.2009.
3.4. Prin adresa nr. 2215 din 19.02.2009 Consiliul a solicitat punctul de
vedere referitor la aspectele semnalate prin petiţie Instituţiei Prefectului Judeţului
Harghita şi aceasta a răspuns prin adresa înregistrată la Consiliu cu nr.
3382/24.03.2009.

Harghita nu se găsesc informaţii în limba română, toate informaţiile fiind în limba
maghiară.
4.1.2. Petentul anexează plângerii acte doveditoare în susţinerea celor
afirmate, respectiv pagina printată ce conţine informaţii de interes public exclusiv
în limba maghiară.
4.1.3. Petentul arată că pagina oficială a Primăriei comunei Siculeni nu are
nici măcar un meniu în limba română, încălcând astfel dreptul cetăţenilor la
informare în limba oficială a statului şi discriminând cetăţenii necunoscători ai
limbii maghiare.
4.1.4. Mai mult, petentul semnalează faptul că denumirea autorităţii apare
pe pagina oficială de internet exclusiv în limba maghiară, fapt ce constituie o
discriminare la adresa puţinilor localnici de etnie română din zonă, dar şi la
adresa cetăţenilor de etnie română din întreaga ţară, cei din banii cărora sunt
plătite pagina de internet, precum şi salariile celor care conduc primăria comunei
Siculeni.
4.1.5. Petentul solicită Consiliului să ia, în conformitate cu legislaţia internă
în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte, măsurile
legale pentru sancţionarea evidentei fapte de discriminare a cetăţenilor români
de etnie română, locuitori ai comunei Siculeni, ai judeţului Harghita şi nu numai.
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Susţinerile Primăriei com unei Siculeni, jud. Harghita
4.2.1. Referitor la petiţia primită, conform căreia pagina de internet a
Comunei Siculeni este discriminatorie, partea reclamată, respectiv Primăria
comunei Siculeni, jud. Harghita, informează Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării faptul că, la data redactării adresei, hotărârile
consiliului local adoptate şi procesele verbale ale şedinţelor ordinare şi
extraordinare sunt postate în limba română.
4.2.2. Partea reclamată arată că, la data formulării adresei, este în curs de
desfăşurare actualizarea paginii de internet şi, în consecinţă, aceasta nu conţine
încă toate datele, date care vor fi postate şi în limba română.
4.2.3. Primăria Siculeni menţionează că doreşte ca informaţiile de interes
public să fie accesibile pentru toată lumea, fapt pentru care a purtat discuţii şi a
făcut primele demersuri pentru ca pagina oficială a comunei să aibă un meniu şi
în limba română.

Instituţiei Prefectului Judeţului H
la sesizarea privind
etnie română, al paginii oficr
fectului Judeţului Harghita arată^xă
nei Siculeni şi, în adresa de răi
optate şl procesele
sunt postate în limba română, totodată luanau^se măsuri pentru ca,
în cel mai scurt timp, datele pe pagina oficială a comunei să fie traduse în limba
română.
4.3.2.
Instituţia Prefectului Judeţului Harghita este de părere că soluţionarea
problemei mai sus menţionate este într-adevăr în interesul comunei, pentru ca
informaţiile de interes public să fie accesibile pentru toţi locuitorii comunei.

V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. în fapt, Colegiul director reţine nerespectarea dreptului la informaţii de
interes public în limba română pentru persoanele aparţinând comunităţii române
din comuna Siculeni, jud. Harghita. Acest drept a fost îngrădit prin faptul că toate
informaţiile publice postate pe pagina de internet erau exclusiv în limba
maghiară.
5.2. în drept, Colegiul director se raportează la definiţia discriminării directe
cuprinsă în art. 2, alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioarele
prevede că „(...) 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, dizabilitate, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată
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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 public,
economic, social, cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice." Conform
art. 2, alin. 4 din O.G. nr. 137/2000, republicată: „Orice comportament activ ori
pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează
nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup
~de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane;-grupuri de persoane sau
comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe,
dacă nu intră sub incidenţa legii penale. ”
5.3. Colegiul director reţine că, potrivit art. 20 alin. 1 din Constituţia
României, „Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şl libertăţile cetăţenilor
vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
5.4. Conform art.14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,
„Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie
să fie asigurată fără nici er deosebire bazată, Sn special, pe sex, rasă, culoare,
limbă, religie, opinii politice sau orice alte găinii, origine naţională şi socială,
apartenenţă la o minoritate naţio
Te sau orice altă situaţie”.
5.5. Protocolul nr. 12
Drepturilor Omului, art
'evede interzicerea generaIă a
„1. Exercitarea oricărui drept-or&Z
ege trebuie să fie asigurată fără
o discriminare bazată, în s,
a r culoare, limbă, religie,
politice sau orice alte o,
la o
minoritate naţională, avere, naştere sau oricare^aitâ situaţie.
2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre
motivele menţionate în paragraful 1. ”
5.6. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială defineşte prin art. 1 discriminarea rasială prin următoarele:
„în prezenta convenţie, expresia «discriminare rasială» are în vedere orice
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare,
ascendenţă sau origine naţională sau etnică, care are ca scop sau efect de a
distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea în condiţii de
egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în domeniul politic,
economic, social şl cultural sau în orice alt domeniu al vieţii publice. ”
5.7. în analiza obiectului sesizării deduse soluţionării, Colegiul director se
raportează şi la jurisprudenţa anterioară. Prin Hotărârea nr. 26 din 09.02.2007,
Colegiul director al CNCD a constatat fapta de discriminare comisă de Primăria
Sfântu Gheorghe prin publicarea unor informaţii de interes public exclusiv în
limba maghiară (prin publicaţia intitulată „Sepsiszentgyorgy”). în mod similar, s-a
constatat discriminarea comunităţii maghiare din Târgu-Mureş prin nepublicarea
informaţiilor de interes public în limba maghiară pe pagina de internet a Primăriei
Tîrgu-Mureş {Hotărârea nr. 131/21.06.2007, Hotărârea nr. 507/03.09.2008).
5.8. Colegiul director constată că, fără o justificare obiectivă, cetăţenii care
nu cunosc limba maghiară, care accesează pagina de internet a Primăriei
Comunei Siculeni, jud. Harghita, nu găsesc informaţiile postate şi în limba
*•
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română, ceea ce reprezintă o deosebire, preferinţă, bazată criteriul de limbă,
care are ca efect restrângerea exercitării dreptului de acces la informaţii de
interes public în limba română.
5.9. Colegiul director reţine că faptele sesizate au un efect discriminatoriu
conform art. 2 alin. 1 şi alin. 4 al O.G. nr. 137/2000, însă nu pot fi încadrate sub
dispoziţiile art. 10 lit. h, având în vedere faptul că nu există un refuz privind
acordarea unui drept pentru petent.
5.10. Având în vedere faptul că art. 26 al O.G. nr. 137/2000 nu prevede
sancţiune contravenţională pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. 1 şi alin. 4,
faptele săvârşite de reclamat nu pot fi sancţionate contravenţional.
5.11. Colegiul director reţine faptul că, atât prin adresa nr. 3.467 din
26.03.2010 înregistrată la C.N.C.D., cât şi prin răspunsul oferit Instituţiei
Prefectului Judeţului Harghita, partea reclamată, respectiv Primăria Comunei
Siculeni, jud. Harghita, arată că depune toate diligenţele pentru corectarea
aspectelor sesizate de petent şi postarea hotărârilor consiliului local adoptate şi
proceselor verbale ale şedinţelorgrdinare şi extraordinare în limba română.
5.12. Mai
arată-eă^a luat măsuri pentru ca, în cel mai
scurt timp, datele pe
a comunei să fie traduse în
pentru ca inform
blic să fie accesibile pentru
comunei.
5.13. Colegi
în acest caz este vorba de
prin omisiunea pos
ială a informaţiilor şi în limba rom,
5.14. Keferito
re partea reclamată urme
_____________ Primăriei Comunei
Harghita ¥a ia toate'masurile penfffR a pagina oficială a comunei să aibă şi ur
meniu în limba română, astfel încât toate informaţiile de interes public să fie
accesibile tuturor cetăţenilor comunei, indiferent de cunoaşterea limbii maghiare.

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. constatarea existenţei unui tratament diferenţiat, discriminatoriu, potrivit
art. 2 alin. 1 şi alin. 4 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, prin
omisiunea postării pe pagina oficială de internet a comunei Siculeni,
judeţul Harghita, a informaţiilor în limba română, acestea fiind postate
doar în limba maghiară;
2. recomandă primarului comunei Siculeni, judeţul Harghita, să depună
diligenţele necesare pentru realizarea unei pagini oficiale de internet
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care să conţină aceleaşi informaţii atât în limba maghiară, cât şi în
limba română;
3. clasarea dosarului;
4. se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte;
5. o copie a prezentei hotărâri se va comunica părţilor: D
T
, str.
Primăria comunei Siculeni, judeţul Harghita, Consiliul
Local Srculeni, jud.Harghita.

VI. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita

NIŢĂ DRAGOŞ TIBERIU - Membru ( ^ O

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 Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
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