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. 178
din data de 19.03.2014

Dosar nr. 54/2014
Petiţia nr. 4716/24.01.2014
Petent: PO
Reclamat: Ministerul Apărrării Naţionale
Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare”
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Obiect: neacceptarea de a fi mutată sora declarată respinsă, în clasa
celuilalt frate geamăn admis la examenul de intrare la Colegiul Militar “Ştefan cel
Mare”.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petenţilor.
I.1.1, PO
I.1.2 Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
I.1.3 Ministerul Apărrării Naţionale
I.1.4 Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare”,
I.1.5 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1 Petentul suţine că unul dintre copii săi gemeni a fost declarat admis la
examenul de intrare la Colegiul Militar “Ştefan cel Mare”, pe când celălalt copil
nu. În acest sens, petentul invocă un Regulament de Organizare şi Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 2005, secţiunea a VII-a, prin care, se
menţionează la art. 139, “gemenii se pot transfera în clasa candidatului admis cu
nota cea mai mare sau invers la cererea acestora“.
.
III. Procedura de citare
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3.1 Prin adresa înregistrată cu nr.471/11.02.2014 a fost citat domnul PO,
în calitate de petent, pentru data de 25.02.2014. Procedura Legal îndeplinită.
3.2 Prin adresa înregistrată cu nr.901/11.02.2014 a fost citat Ministerul
Apărării Naţionale, prin reprezentant în calitate de reclamat, pentru data de
25.02.2014. Procedura Legal îndeplinită.
3.3 Prin adresa înregistrată cu nr.901/11.02.2014 a fost citat Colegiul Militar
Colegiul “Ştefan cel Mare” prin reprezentant în calitate de reclamat, pentru data
de 25.02.2014. Procedura Legal îndeplinită.
3.4 Prin adresa înregistrată cu nr.901/11.02.2014 a fost citat Ministerul
Apărrării Naţionale prin reprezentant în calitate de reclamat, pentru data de
25.02.2014. Procedura Legal îndeplinită.
IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentului
4.1 Petentul susţine că are doi copii gemeni născuţi în data de 01.05.1998
şi sunt absolvenţi ai ciclului gimnazial şcolar, promoţia 2013. Amândoi au susţinut
în anul 2013, examenul pentru admiterea în Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel
Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Ambii copii au trecut probele eliminatorii
impuse de către unitatea de învăţământ, dar la examenele scrise, unul dintre ei
obţinând nota 8,89, fiind declarat admis şi celălat copil obţinând 8,67 fiind
declarat respins. Copilul respins la unitatea de învăţământ militară, s-a transferat
cu ajutorul mediei obţinute la o unitate de învăţământ civilă. În acest sens,
petentul consideră că gemenii se pot transfera împreună, în clasa candidatului
admis, aşa cum prevede şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 2005, secţiunea a VII-a. “art. 139, gemenii
se pot transfera în clasa candidatului admis cu nota cea mai mare sau invers la
cererea acestora“. “Am solicitat conducerii liceului, rezolvarea situaţiei în care se
găsesc cei doi gemeni, răspunsul primit fiind lipsa de competenţă a acestora şi
că trebuie să se adreseze Ministerului Apărării“.
4.2 Petentul declară că cunoaşte o situaţie similară cu a copiilor lui, în care,
o pereche de gemeni din Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul din Alba Iulia, în
urma examenului unul a fost admis şi celălalt respins şi cel respins a fost
acceptat să se transfere ca admis, pentru a nu fi despărţiţi.
Susţinerile părţii reclamate
4.3 Partea reclamată, în speţă Ministerul Apărării Militare susţine că, “potrivit
art. 34 alin 2, art. 61, alin 5 şi art. 94, alin 2, lit. d) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cifrele anuale de şcolarizare
în învăţământul preuniversitar, inclusiv cel militar, se aprobă prin hotărâre de
Guvern. În ceea ce priveşte examenul de admitere organizat în sesiunea iunieiulie 2013, pentru admiterea la cele trei colegii din ţară, menţionăm faptul că
locurile scoase la concurs în limita cifrei repartizate au fost ocupate în totalitate”.
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4.4 “Iar în urma susţinerii examenului de admitere la Colegiul Militar Liceal
Ştefan cel Mare, fica petentului a fost declarată respinsă!, fiind calasată a 46-a
după ultima candidată pe locuriel pentru fete, iar comparative cu cu băieţii pentru
locurile destinate acestora, s-a situate cu media obţinută sub primii 5 respinşi.
Transferul fetei petentului, de la Liceul Teoretic Bicaz la clasa fratelui geamăn
admis la Colegiul Militar, nu poate fi acceptat, norma juridică vizează mobilitatea
elevilor de la o clasă la alta, în cadrul aceleaşi instituţii de învăţământ. Dacă
intenţia legiutorului ar fi fost aceea de a crea posibilitatea ca transferul gemenilor
să se realizez de la o instituţie de învăţământ la alta, ar fi fost folosită sintagma
corespunzătoare şi nu pe cea de clasă!“. Ca atare, portivit doctrinei civile doar o
anumită soluţie est admisibilă, raţional, soluţia contrară fiind o absurditate,
gemenii se pot transfera de la o clasă la alta fiind în acelaşi an şcolar, în cadrul
aceleiaşi instituţii de învăţământ.
4.5 Reclamatul, raportându-se la exemplul dat de petent cu privire la
acceptarea unor cazuri similare cu cea a situaţiei copiilor lui, declară faptul că în
cuprinsul memoriului nu se prezintă elemente de detaliu în acest sens. “Iar dacă
s-ar fi produs o astfel de anomalie, Ministerul Apărării Naţionale va lua măsurile
necesare, însă faptul petrecut nelegal, nu poate fi considerat o situţie
comparabilă cu cea a petentului“.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1 Colegiul director al CNCD reţine că, petiţia aşa cum a fost formulată
relevă o situaţie în care, unul dintre gemenii petentului a fost declarat respins la
examenul de intrare la liceul militar, pe când celălat a fost acceptat, obţinând
media 8,89. În acest sens, petentul invocă un Regulament de funcţionare cu
privire la întregirea relaţiei de fraţi gemeni, chiar dacă, în opinia sa unul dintre ei
este acceptat la Colegiul militar şi celălalt nu.
Colegiul director raportat la speţa de faţă şi conform documentelor depuse la
dosarul cauzei, trebuie să analizeze în ce măsură poate fi aplicat, Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 2005,
secţiunea a VII-a. “art. 139, gemenii se pot transfera în clasa candidatului admis
cu nota cea mai mare sau invers la cererea acestora“. “Am solicitat conducerii
liceului, rezolvarea situaţiei în care se găsesc cei doi gemeni, răspunsul primit
fiind lipsa de competenţă a acestora şi că trebuie să se adreseze Ministerului
Apărării“. Ca atare, se naşte întrebarea legitimă, cu privire la aspectul invocat de
către petent, dacă norma juridică, poate fi aplicată acelei situaţii invocate de
petent. Mai precis, dacă un copil geamăn este admis la unitatea de învăţământ
militară şi celălat este declarat respins conform mediilor obţinute de aceştia,
copilul respins, şi care învaţă la o unitate de învăţământ civilă, poate fi transferat
în clasa de învăţământ a celui declarat admis, pentru a fi transferatz la un loc cu
acesta?. Colegiul director este de părere că, situaţia nu poate fi comparată,
mediile obţinute de către gemeni la unitatea de învăţământ militară sunt diferite,
copilul cu media obţinută şi declarat respins a intrat la o unitate de învăţământ
civil. În acest sens, numărul de locuri repartizat de fiecare unitate de învăţământ
sunt fixe, copii neavând posibilitate de transfer de la un liceu la altul, respectiv
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speţei de faţă, de la unul civil la unul military şi conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 2005,
secţiunea a VII-a. Acesta, prin art. 139 face referire strict la o situaţie în care,
copii gemeni pot să se mute de la o clasă la alta în aceeaşi unitate de
învăţământ militară, “gemenii se pot transfera în clasa candidatului admis cu
nota cea mai mare sau invers la cererea acestora“.
În raport cu aceste considerente, Colegiul director reţine în cauză, incidenţa
unei reguli diferite în raport cu persoane care se află în situaţii diferite, din analiza
obiectului petitiei fiind reţinute, ipso jure, instituirea unor reglementări juridice în
privinţa unui drept diferit faţă de cel al copiilor petentului, aceştia aflându-se în
situaţii diferite în raport cu Regulamentul invocat de petent, cu privire la
Organizarea şi Funcţionarea Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 2005. În
cauză nu sunt prezentate indicii de natură a prezuma că, un criteriu interzis ori o
situaţie de comparabilitate, stipulată de art. 2 alin.1 din O.G. nr. 137/2000
republicată a constituit un obiter dictum în imposibilitatea de transferare de la o
unitate de învăţământ civilă la o alta militară a copilului geamăn respins, pe
motivul că celălat geamăn a fost declarat admis şi astfel putând opera
posibilitatea apropierii lor.
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:
1. Situaţia prezentată nu constituie faptă de discriminare, potrivit
prevederilor O.G. nr. 137/200 privind prevenirea şi sancţionarea tututror formelor
de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, nu există situaţie
comparabilă.
2. Se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte
3. O copie a hotărârii se va transmite părţilor
a) PO
b) Ministerul Apărrării Naţionale
c) Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare”,
d) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
VI. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
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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:
ASZTALOS CSABA FERENC-Membru
CAZACU IOANA – Membru
JURA CRISTIAN – Membru
PANFILE ANAMARIA - Membru
LAZĂR MARIA- Membru
VASILE ALEXANDRU VASILE – Membru

Intocmit şi redactat Rodina Olimpiu
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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