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: support@cncd.org.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 11375

HOTĂRÂREA nr. 344
din 22.07.2015

Dosar nr: 234/2015
Petiţia nr: 2556/08.04.2015
Petent: D.C.
Reclamat: —
Obiect: mutarea petentului, cu alți 5 colegi, în decembrie 2013, de la Biroul
de Investigații Criminale
I. Numele, domiciliul şi sediul părţilor
I. 1. Numele şi domiciliul petentului
1.1.1. D.C. , ..;
I. 2. Numele și sediul reclamatei
1.2.1. —
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petentul consideră discriminatorie mutarea lui, cu alți 5 colegi, în
decembrie 2013, de la Biroul de Investigații Criminale.
III. Citarea părţilor
3.1. Prin Adresa nr. 255/18.05.2015 (fila 12 din dosar) s-a invocat din oficiu
excepția de tardivitate a petiției conform art. 20 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 și
art. 22-23 din Procedura internă de soluționare a petiților și sesizărilor.
3.2. Având în vedere faptul că excepția de tardivitate nu a fost
contraargumentată de către petent, citarea părților nu a fost necesară.
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IV. Susţinerile părţilor
4.1. Susţinerile petentului
4.1.1. Petentul, prin adresa înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 2556/08.04.2015
(filele 1-4 din dosar) arată următoarele:
- este angajat în cadrul I.P.J. Timiș din 1995;
- în decembrie 2013 a fost mutat cu alți 5 colegi de la Biroul de Investigații
Criminale;
- nefiind de acord cu această mutare, s-a plâns la șeful Poliției municipiului
Timișoara;
- drept răspuns, a fost amenințat;
- a trimis o sesizare către Corpul de Control din cadrul I.G.P.R;
- nu cunoaște rezultatele verificărilor;
- este de religie neoprotestantă din 2000;
- a fost persecutat pe motive religiose în perioada 2005-2010;
- consideră că mutarea a avut ca și motiv apartenența religioasă.
A depus la dosar înscrisuri (filele 5-11 din dosar).
4.1.2. Prin adresa înregistrată la dosar cu nr. 4286/22.06.2015 (filele 13-14
din dosar) petentul solicită respingerea excepției de tarivitate, pe motivul că
înainte de a se adresa către C.N.C.D. trebuia să îndeplinească procedura
prealabilă de a sesiza I.G.P.R.
A depus la dosar înscrisuri (filele 15-20 din dosar).
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director constată că petentul a fost mutat cu alți 5 colegi de la
Biroul de Investigații Criminale în decembrie 2013.
5.2. Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind combaterea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (în continuare O.G.
nr. 137/2000) la art. 20 alin. 1 prevede: „Persoana care se consideră
discriminată poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data săvârşirii faptei
sau de la data la care putea să ia cunostinţă de săvârşirea ei.”
5.3. Procedura de soluționare a petițiilor nu prevede îndeplinirea niciunei
proceduri anterioare și nu se suspendă termenul de prescripție prin sesizarea
altor instituții și așteptarea unui răspuns.
5.4. Oricum, Nota de fundamentare este datată cu 06.11.2013, la care
dacă se formula plângere, nu trebuia să se aștepte mai mult de 30 de zile pentru
răspuns. Ori petiția s-a formulat cu 5 luni de la Nota de fundamentare.
5.5. În consecință, se admite excepția de tardivitate a petiției invocată din
oficiu conform art. 20 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 și art. 22-23 din Procedura
internă de soluționare a petiților și sesizărilor.
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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, cu
modificările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți la ședință
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Se admite excepția de tardivitate a petiției invocată din oficiu conform art.
20 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 și art. 22-23 din Procedura internă de
soluționare a petiților și sesizărilor;
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentului.
VI. Modalitatea de plată a amenzii: —
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal de 15 zile potrivit O.G.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ la instanţa de contencios
administrativ.
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă
BERTZI THEODORA – Membru
DINCĂ ILIE – Membru
HALLER ISTVÁN – Membru
JURA CRISTIAN – Membru
POPA CLAUDIA SORINA – Membru

Data redactării: 27.07.2015
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Notă: Hotărârile emise de Colegiul director al Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate 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.
Red.: Haller István
Verificat SCSRP
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