C O N SILIU L N A TIO N A L P EN TR U C O M B A TE R E A DISCRIMINĂRII
A U T O R IT A T E DE S T A T A U TO N O M Ă
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, e l 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-maii: suppoii@cncd.ora.ro

H O TĂ R Â R E A NR. 240
din 01.08.2012

Dosar nr.: 173/2011
Petiţia nr.: 3089/18.05.2011
Petent: D
Vi
Ai
Reclamat: Grup Şcolar „D octor Lazăr C hiriiă” din Baia de Arieş,
Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba
lulia
Obiect: petenta consideră discrim inatoriu faptul că Arhiepiscopia
Ortodoxă Rom ână i-a retras acordul privind predarea d isciplinei relig ie

I.

Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor

1.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
1.1.1. C
Ve
Ai
loc.
ud. Alba

I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
1.2.1. Grup Ş colar „D octor Lazăr Chiriiă”, loc. Baia de Arieş, str. 22
Decembrie, nr. 41, jud. Alba
1.2.2. Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, loc. Alba lulia, str. Gabriel
Bethlen, nr. 7, jud. Alba
1.2.3. A rhiepiscopia O rtodoxă Rom ână Alba lulia, loc. Alba lulia, str.
M ihai Viteazul, nr. 16, jud. A lba

II.
discriminare

Obiectul

sesizării

şi

descrierea

presupusei

fapte

de

2.1.
Petenta se consideră discrim inată deoarece i-a fost retrasă, în
urma unei cercetări disciplinare, binecuvântarea de a preda disciplina religie şi
i-au fost încălcate anum ite drepturi cum ar fi dreptul de petiţionare, la
dem nitate personală, dreptul la libertatea de opinie şi de exprim are.

III. Procedura de citare
3.1.
în tem eiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea ;şi
sancţionarea tuturor form elor de discrim inare, cu m odificările şi CQrhpîetlrile %
ulterioare, republicată, Consiliul Naţional pentru C om baterea Diserimjhării a -.
îndeplinit procedura legală de citare a părţilor.
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3.2. Prin adresele nr. 3916 din 30.06.2011 au fost citate părţile pentru
term enul stabilit de Consiliu la data de 12.07.2011.
3.3. Procedură legal îndeplinită.

IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentei
4.1.1. Petenta sesizează faptul că tim p de 12 ani a fost titular la catedra
de religie ortodoxă, fără abateri disciplinare, a fost apreciată de către
conducerea şcolii care i-a acordat în anul şcolar 2008-2009 salariu de merit.
4.1.2. Petenta consideră că în anul şcolar 2009-2010 a fost victim a unei
discrim inări m ultiple ce a condus la pierderea locului său de muncă. Criteriul
discrim inatoriu este apreciat de petentă a fi faptul că a fost profesor de religie
ortodoxă, oferirea unui astfel de post şi statutul său fiind discrim inatorii prin
com paraţie cu cele ale celorlalte cadre didactice.
4.1.3. Petenta apreciază discrim inatorie repartizarea num ărului de ore de
religie în beneficiul unei colege şi în detrim entul său. Petenta m enţionează şi
despre un conflict pe care l-a avut cu o altă colegă căreia i s-a dat dreptate în
condiţiile în care punctul său de vedere nici nu a fo st ascultat.
4.1.4. Petenta afirm ă că i-au fost încălcate urm ătoarele drepturi: dreptul
de petiţionare, la dem nitate personală, dreptul la libertatea de opinie şi de
ofensatoare şi părţile reclam ate au instituit discrim inări între persoane aflate
între situaţii identice.
4.1.5. Petenta consideră că este şi victim a hărţuirii la care a fost supusă
de una dintre colegele sale care, în virtutea faptului că era consiliera şcolii, a
conceput şi pus la dispoziţia cadrelor didactice un chestionar plin de cuvinte
ofensatoare care i-au lezat dem nitatea personală.
4.1.6. Petenta solicită C onsiliului să efectueze cercetări urm ând să
constate faptul că în cazul altor persoane cu acelaşi statut cu al petentei
cercetarea prealabilă a fost făcută altfel de către părţile reclam ate şi în cazul
petentei există o discrim inare m ultiplă.
4.1.7. Petenta arată că acuzaţiile cum că ar fi da t note pe bani sau că nu
şi-a predat m ateria sunt nereale.
4.1.8. Petenta consideră că partea reclam ată Inspectoratul Judeţean
Şcolar A lba a asistat în mod pasiv la procesul său de victim izare şi hărţuire.
Petenta arată că a fo st discrim inată şi de com isia Arhiepiscopiei care a decis
retragerea binecuvântării, neputând astfel să-şi mai desfăşoare activitatea ca
profesor la disciplina religie. Petenta depune o serie de docum ente pe care le
consideră necesare probării aspectelor sem nalate.

Susţinerile părţii reclamate
4.2.1. Partea reclam ată Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, în punctul
de vedere exprim at, arată că a respectat actele norm ative în vigoare în cazul
petentei şi nu a supus-o pe aceasta nici unei form e de discrim inare.
4.2.2. Arhiepiscopia O rtodoxă R om ână Alba lulia m enţionează că, potrivit
art. 41 din M etodologia privind m işcarea personalului d id a c t ic d im
învăţăm ântul preuniversitar, „pentru ocuparea posturilor d id a c tic e /c a ţ^ te îo r
vacante/rezervate la disciplina religie, candidaţii anexează, la cerferea ele
înscriere, avizul cultului respectiv, în baza P rotocolului sem nat cu M in isterul

Educaţiei C ercetării şi Inovării”. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii O rtodoxe Române prevede în a r t 119 alin. 1, 3 că eparhiile au
responsabilitatea predării religiei în învăţăm ântul de stat, particular şi
confesional (...). Personalul didactic care predă religia în unităţile de
învăţăm ânt de stat şi particular se num eşte cu acordul chiriarhului
(episcopului/arhiepiscopului) fiecărei eparhii. Potrivit art. 88 lit.p din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române, aprobat prin
H.G. nr. 53/2008, chiriarhul (episcopul/arh¡episcopul) are şi atribuţia de a

acorda şi de a retrage binecuvântarea pentru numirea personalului didactic de
predare a religiei din unităţile de învăţăm ânt public şi particular, pentru
încadradea personalului didactic şi a personalului de conducere din şcolile
confesionale şi de la instituţiile de învăţăm ânt preuniversitar şi universitar
teologic din eparhia sa.
4.2.3.
în cazul petentei, a fost convocată C om isia de cercetare, întrunită la
sediul A rhiepiscopiei, com isie ce a pus la dispoziţia petentei toate actele
înregistrate ia Arhiepiscopie prin care erau sesizate faptele constând în
abateri de la m orala Bisericii. C om isia a apreciat că faptele im putate petentei
constituie abateri ale acesteia de la m orala Bisericii, că aceasta nu a adus
argum ente exoneratoare de răspundere şi a propus retragerea acordului
(binecuvântării) de a preda disciplina religie în anul şcolar 2010-2011.
4.2.4. A rhiepiscopia O rtodoxă Română Alba lulia arată că petenta a depus
o c e re re p rin c a re a s o lic ita ta e o rd a re a b in e e u v â n tă riiîn v e d e re a tra n s fe ră rii
sale la alte grupuri şcolare începând cu anul şcolar 2010-2011, a avut o
întrevedere cu înaltpreasfinţitul A ndrei, acesta i-a acordat arhiereasca
binecuvântare, m otivat de faptul că predarea disciplinei religie ia o altă şcoală,
din altă localitate ajută la stingerea conflictelor dintre reclam antă şi celelalte
cadre didactice de la G rupul Şcolar „D octor Lazăr Chirilă" Baia de Arieş, dar
petenta a refuzat postul pentru care i s-a acordat binecuvântarea. Ca urmare,
înaltpreasfinţitul A nd rei i-a retras petentei acordul (binecuvântarea) de a preda
disciplina religie, ceea ce a condus, implicit, la încetarea de drept a
contractului acesteia de m uncă. Partea reclam ată consideră că nu a existat
nicio fapta de discrim inare din partea sa la adresa petentei.
4.2.5. G rupul Şcolar „D octor Lazăr C hirilă”din localitatea Baia de Arieş vine
cu contraargum ente la fiecare acuzaţie a petentei prin care arată că nu a
discrim inat şi anexează dovezile considerate necesare în susţinerea acestui
lucru.V
.

V. Motivele de fapt şi de drept
5.1.
C oroborat actului norm ativ care reglem entează prevenirea
com baterea tu tu ro r form elor de discrim inare precum şi atribuţiile şi dom eniul
de activitate al Consiliului Naţional pentru Com baterea Discriminării, Colegiul
director trebuie să analizeze în ce m ăsură obiectul petiţiei este de natură să
cadă sub incidenţa prevederilor O.G. nr. 137/2000, republicată, cu m odificările
şi com pletările ulterioare. Astfel, Colegiul director analizează în strânsă
legătură în ce m ăsură obiectul unei petiţii întruneşte, în prima instanţă,
elem entele art. 2 al O.G. nr. 137/2000, republicată, cuprins în Capitolul I
Principii şi definiţii al O rdonanţei şi subsecvent, elem entele fap te lor prevăzute
şi sancţionate contravenţional în Capitolul l| Dispoziţii Speciale, Secţiunea LVI
din O rdonanţă. în m ăsura în care se reţine întrunirea elem entelor discrir
"
aşa cum este definită în art. 2, com portam entul în speţă atrage ră s ^ iii

şi

contravenţională, după caz, în condiţiile în care sunt întrunite elem entele
constitutive ale fap te lor contravenţionale prevăzute şi sancţionate de O G. nr.
137/2000, republicată.
5.2. înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 828 din 16
februarie 2009 a reţinut că, în econom ia O rdonanţei nr. 137/2000 dispoziţiile
articolului 2 care definesc form ele de discrim inare (n.n.), "sunt consecutive
celor din articolul 1 alin. (3), care prevăd cine este subiectul obligaţiei de a
respecta principiul egalităţii între cetăţeni - garantat de art. 1 alin. (2) în
exercitarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor: "O rice persoană juridică
sau fizică are obligaţia să respecte principiile egalităţii şi nediscrim inării". Din
coroborarea aceloraşi texte (art. 1-2) rezultă obiectul discrim inării: titularii
drepturilor constituţionale enum erate în special în art. 1 alin. (2), îngrădiţi ori
îm piedicaţi în exerciţiul lor. Aşadar, în lim itele atribuţiilor sale legale, CNCD
este obligat să soluţioneze orice plângere întem eiată pe dispoziţiile art. 2 din
O.G. nr. 137/2000 prin stabilirea existenţei celor trei elem ente sus menţionate.
5.3. Din acest punct de vedere, Colegiul constată că petenta invocă
faptul că tim p de 12 ani a fost titular la catedra de religie ortodoxă, iar com isia
A rhiepiscopiei a decis retragerea binecuvântării, neputând astfel să-şi mai
desfăşoare activitatea ca profesor la disciplina religie. Pe fond, petenta se
plânge că Arhiepiscopia O rtodoxă R om ână din Alba lulia i-a retras acordul
privind predarea disciplinei religie. R eclam atul arată că m otivul acestui refuz
s - a d a t o r a if a p iu lL iic ă a s ă v â r ş it a b a î e r id e ia d ^ ^
urma cercetării, chiriarhul îi poate retrage acordul de a preda religia, fap t ce
duce la desfacerea contractului individual de muncă. în legătură cu obiectul
plângerii, C olegiul reţine că patea reclam ată indică faptul că petentei i s-a
acordat arhiereasca binecuvântare a înaltpreasfinţituIui A ndrei în vederea
transferului ca profesor titula r de Religie la Şcolile G enerale din Lupşa şi
Muşca, începând cu anul 2010-2011, m otivat de faptul că predarea disciplinei
religie la o altă şcoală, din altă localitate ar ajuta ia stingerea conflictelor dintre
reclam antă şi celelalte cadre didactice de la G rupul Ş colar „Dr. Lazăr Chirilă"
Baia de Arieş, iar activitatea în unitatea de învăţăm ânt nu va mai fi perturbată,
elevii prezentându-se din nou la orele de religie. D upă ce petenta a depus
dosarul în vederea detaşării, conform calendarului MEC, a refuzat postul
pentru care i s-a acordat binecuvântarea de a preda disciplina religie, faptă ce
constituie neascultare faţă de autoritatea bisericească, dar şi o m odalitate
ocolită de a preda disciplina religie în continuare la G rupul Şcolar din Baia de
Arieş, fără a avrea acordul chiriarhului în acest sens. C a urmare, prin Decizia
nr. 1953/27.08.2010, înaltpreasfm ţitul A ndrei i-a retras petentei binecuvântarea
de a preda disciplina religie, ceea ce a condus, implicit, la încetarea de drept
a contractului de muncă.
5.4.
în raport de acest ansam blu de îm prejurări invocate în sensul
reţinerii unui tratam ent dife ren ţiat ce ar intra sub incidenţa art. 2 din O.G. nr.
137/2000, republicată, Colegiul director reţine că situaţiile deduse soluţionării
sunt în mod exclusiv circum stanţiate la situaţia petentei, fără a putea fi
reţinute distincţii induse în raport de situaţii analoage sau com parabile, pe
baza unor criterii interzise prevăzute de art. 2 din O.G. nr. 137/2000,
republicată. îm prejurările invocate de petentă, şi în ace st sens, situaţia de fap t ;
sub aspectul justificării drepturilor subiective invocate relevă prşzuţţţţiă
neîndeplînirii unor obligaţii de fond şi de form ă ce intră sub incindenţa
■.¡vî
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raporturilor de m uncă. Or, conflictul dedus soluţionării este de natură a
prezum a în fap t un eventual conflict de muncă.
5.5. Curtea Europeană de Justiţie a arătat că în cazul în care persoana
care se consideră discrim inată ar stabili o situaţie de fap t care să perm ită
prezum ţia existenţei unei discrim inări directe sau indirecte, punerea efectivă
în aplicare a principiului egalităţii de tratam ent ar im pune atunci ca sarcina
probei să revină persoanei acuzate de discrim inare, care ar trebui să
dovedească că nu a avut loc o încălcare a principiului menţionat. în acest
context, reclam atul (pârâtul) ar putea contesta existenţa unei astfel de
încălcări, stabilind prin orice m ijloc legal, în special că tratam entul aplicat
persoanei care se consideră discrim inată este ju stificat de factori obiectivi şi
străini de orice discrim inare pe baza unui criteriu interzis.
5.6. Din acest punct de vedere, sub aspectul prevederilor art. 20 alin.6
din O.G. nr. 137/2000 republicată, în prezenta speţă, Colegiul director este de
opinie că nu pot fi reţinute prezum ţii de săvârşire a unor fapte de discrim inare
pe baza unui criteriu interzis de O.G. nr. 137/2000 republicată. O atare
prezum ţie ar fi trebuit să perm ită cel puţin a se presupune existenţa unei
legături de cauzalitate directă sau_ indirectă între un criteriu invocat şi
tratam entul diferit im putat în cauză. însă, tocm ai din acest punct de vedere,
situaţia de fap t invocată în plângere pune în discuţie drepturile subiective ale
petentei indisolubil legate de alegaţia nerespectării unor obligaţii specifice
dreptului m uncii. Partea reclam ată, la rândul ei, îşi fundam entează apărările,
în m od similar, pe îndeplinirea obligaţiilor specifice dreptului muncii, invocând
faptul că petenta a fo st încadrată la unitatea şcolară unde a dat dovadă de un
com portam ent inadecvat şi reprobabil, declanşând un adevărat conflict între
cadrele didactice şi conducerea şcolii care a extins această stare tensionată
recurgând la acţiuni cu caracter juridic.
6.7. Or, în esenţă, neîndeplinirea obligaţiilor stipulate de Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe R om âne şi Ordinul m inistrului
educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5885/10.11.2019 nu poate fi cenzurată de
C onsiliul Naţional pentru Com baterea Discrim inării, deoarece Colegiul nu se
poate pronunţa asupra O rdinului de m istru. Petenta poate uza de dreptul de a
se adresa ju stiţiei cu privire la nerespectarea drepturilor sale subiective în
raporturile de m uncă. în plus, neincidenţa cauzei în sfera de aplicare a art. 2
din O.G. nr. 137/2000 republicată este determ inată de lipsa unei prezum ţii de
discrim inare prim a facia pe baza oricărui criteriu enum erat de legiuitor în art. 2
alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 republicată. Dimpotrivă, alegaţiile invocate în
plângere pornesc tocm ai de la prem isa nerespectării Statutului pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Rom âne. Or, astfel cum a
statuat şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „O.G. nr. 137/2000 analizează
fapte de discrim inare care prin criteriile mai sus anunţate se diferenţiază de
fapte care sunt de natură să producă aceleaşi consecinţe, dar intră sub
incidenţa altor acte normative".
Faţă de cele de mai sus, în tem eiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturo r form elor de discrim inare,,
republicată, c u u n a n im ita te d e v o tu ri ale m em brilor prezenţi la şedinţă,, - ' " o -■

CO LEG IUL DIRECTOR
H O TĂ R Ă Ş TE:
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1. nu pot fi reţinute aspecte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 2 din
O rdonanţa de G uvern nr. 1 3 7 /2 0 0 0 , privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
form elor de discriminare, cu modificările şi aprobările ulterioare, republicată;
2. clasarea dosarului;
3. se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte;

VIL Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul

VIII.

Calea de atac şi termenul în care se poate exercita

P rezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa d e contencios
adsministrativ, potrivit O .G . 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
faptelor de discriminare, republicata şi Legii nr. 554/2004 a

contenciosului administrativ.
Membrii Colegiului Director prezenţi la şedinţă

A S Z T A L O S Csaba Ferenc - Membru

B E R TZ I Teodora - Membru

C A Z A C U Ioana Liana - Membru

H A L L E R Istvan - Membru

L A Z Ă R Maria - Membru

S T A N C IU Sorina - Membru

V A S IL E Vasile-Alexandru - Membru

<

R ed. V .F ., Tehnored. V .F ., 3 exem p.
Notă: p re ze n ta H otărâre em isă potrivit prevederilor legii şi care nu este
atacată în term enul legal, potrivit O G 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie d e drept titlu executoriu.
’

