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: suport@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR. 124
din data de 17.02.2014

Dosar nr. 796/2013
Petiţia nr. 18067/22.11.2013
Petent:V.T.
Reclamat: Obiect: îngheţarea burselor acordate studenţilor români şi bulgari de către
Guvernul din Marea Britanie, pe motivul lipsei perioadei de rezidenţă de trei ani a
acestora.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petenţilor.
I.1.1 V.T.
I.1.2 Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
I.1.3 II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1 Petentul susţine că Guvernul din Marea Britanie, a îngheţat bursele
către studenţii români şi bulgari pe motiv că, aceştia nu au trecut ca aplicanţi, un
test de rezidenţă de trei ani.
III. Procedura de citare
3.1 Prin adresa înregistrată cu nr.18067.17.12.2013, a fost citat domnul V.T.
în calitate de petent, pentru data de 14.01.2014, cu ridicarea din oficiu a
excepţiei de necompetenţă teriotorială a Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării, potrivit art.28 din Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi
sesizărilor, publicată în M.Of.nr.348 din 6 mai 2008. Procedură legal îndeplinită.
IV. Susţinerile părţilor
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Susţinerile petentului
4.1 Petentul susţine Guvernul Marii Britanii a îngheţat toate bursele
studenţilor din România şi Bulgaria, aflaţi pe teritoriul Marii Britanii, “Această
măsură a fost luată cu justificarea ipocrită, (suspiciuni de fraudă bazată pe
bănuiala că unii dintre stidenţi nu ar îndeplini cerinţa unilaterală a Marii Britanii de
a se trece testul de rezidenţă de trei ani din partea aplicanţilor)“. “Realitatea este
că această cerinţă contravene Tratatului de aderare al UE şi acest lucru a fost
reclamat în repetate rânduri împotriva Marii Britanii de către Comisia Europeană
“, “în concluzie, org insistent autorităţile să reclame acest nou abuz al Guvernului
din Marea Britanie, comis asupra cetăţenilor români! “.
Susţinerile părţii reclamate
4.2 V. Motivele de fapt şi de drept
5.1 Colegiul CNCD reţine că, petiţia aşa cum a fost formulată relevă o
situaţie în care, reclamatul este student în Marea Britanie şi printr-o măsură a
guvernului acestei ţări, pentru a putea beneficia de bursă de studii, trebuie să
treacă un “test de rezidenţă” de trei ani.
Colegiul director, prin procedura de citare a petentului a invocat din oficiu
excepţie de necompetenţă teritorială a CNCD, astfel cum este stipulată în art. 28
din Procedura internă de soluţionar a petiţiilor şi sesizărilor, publicată în M.Of. nr.
348 din 06.05.2008. Ca atare, Colegiul director menţine excepţia de
necompetenţă teritorială invocată, acesta nu are competenţe în a soluţiona speţe
care pot avea caracter discriminator, prin criteriul prevăzut de O.G nr.137/2000,
modificată, corelat printr-o legătură de cauzalitate între un drept încălcat şi
tratamentul diferit imputat. Colegiul director, transmite Hotărârea adoptată spre
informare către Ministerul Afacerilor Externe, adresa Bucureşti, aleea Alexandru
nr. 31, sector 1 şi Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
Bucureşti, str. Jules Michelet, nr.24, sector 1.
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 unanimitatea de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă.

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
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1. Admite excepţia de necompetenţă teritoarială invocată din oficiu, în baza
art. 28 din Procedura internă de soluţionar a petiţiilor şi sesizărilor, publicată în
M.Of. nr. 348 din 06.05.2008.
2. Se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte.
3 O copie a hotărârii se va transmite părţilor.
a) V.T. loc.
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 adsministrativ,
în termen de 15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ.
Membrii Colegiului Director prezenţi la şedinţă:
CAZACU IOANA – Membru
JURA CRISTIAN – Membru
HALLER ISTVAN – Membru
STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru
VASILE ALEXANDRU VASILE – Membru

Intocmit: Rodina Olimpiu-Serviciul Asistenţă Colegiul Director
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.
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