CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă
Operator de date cu caracter personal nr. 11375

HOTĂRÂREA nr. 361
din 19.08.2015

Dosar nr: 118/2015
Petiţia nr: 1365/20.02.2015
Petent: P.P..
Reclamat: Consiliul local al orașului Buftea
Obiect: perceperea taxelor de salubrizare diferențiat pentru cei care nu domiciliază în
localitate
I. Numele, domiciliul şi sediul părţilor
I. 1. Numele și sediul petentului
1.1.1. P.P. , ..;
I. 2. Numele şi sediul reclamatului
1.2.1. Consiliul local al orașului Buftea, Piața Mihai Eminescu nr. 1, Buftea, județul Ilfov.
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petentul consideră discriminatorie hotărârile reclamatului prin care se percep taxelor
de salubrizare diferențiat pentru cei care nu domiciliază în localitate.
III. Citarea părţilor
3.1. În temeiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, republicată (în continuare O.G. nr. 137/2000), s-a
îndeplinit procedura de citare.
3.2. Părțile au fost citate (filele 4-5 din dosar) pentru data de 21.04.2015 la sediul
Consiliului Naţional pentru Combatrerea Discriminării (în continuare C.N.C.D.).
3.3. La audierea din 21.04.2015 părțile nu s-au prezentat.
3.4. Punctul de vedere al reclamatului s-a comunicat către petent (fila 36 din dosar), fiind
solicitate concluzii scrise.
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IV. Susţinerile părţilor
4.1. Susţinerile petentului
4.1.1. Prin petiția înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 1365/20.02.2015 (fila 1 din dosar)
petentul consideră discriminatorie hotărârile reclamatului prin care se percep taxelor de
salubrizare diferențiat pentru cei care nu domiciliază în localitate.
Depune la dosar înscrisuri (filele 2-3 din dosar).
4.2. Susţinerile reclamatului
4.2.1. Reclamatul, prin adresa înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 2798/21.04.2015 (filele 6-8
din dosar, al doilea exemplar filele 21-35), arătat următoarele aspecte relevante:
- conform Hotărârii Consiliului Local nr. 68/31.07.2012, modificată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 133/31.10.2013, pentru persoanele care nu au încheiat contract de
salubrizare se percepe o taxă de 7,5 lei / persoană / lună dar nu mai mult de 30 de lei / lună /
familie dacă domiciliază în oraș și o taxă de 30 lei / gospodărie / lună dacă nu au domiciliul în
oraș;
- petentul poate încheia un contract de salubrizare, cuantumul stabilit fiind de 5,25 lei /
persoană / lună conform Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2013;
- petentul nu se află în situație comparabilă cu cei care domiciliază în oraș.
A depus la dosar înscrisuri (filele 9-20 din dosar).
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director constată că în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.
68/31.07.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/31.10.2013, persoanele
care nu au încheiat contract de salubrizare plătesc o taxă de 7,5 lei / persoană / lună dar nu
mai mult de 30 de lei / lună / familie dacă domiciliază în oraș și o taxă de 30 lei / gospodărie /
lună dacă nu au domiciliul în oraș. Conform informațiilor reclamatului, petentul poate încheia
un contract de salubrizare, cuantumul stabilit fiind doar de 5,25 lei / persoană / lună, conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2013. Petentul nu a dezmințit această informație.
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. 2 alin. 1
prevede: „Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire,
excludere, restrictie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice
alte domenii ale vieţii publice.”
5.3. Astfel se poate considera discriminare
• o diferenţiere
• bazată pe un criteriu
• care atinge un drept.
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5.4. Într-un astfel de caz dreptul atins ar putea fi dreptul la proprietate (taxele fiind plătite
din banii care reprezintă proprietatea petentului). Având în vedere faptul că există o
posibilitate de a plăti mai puțin (5,25 lei față de 30 de lei) și de către petent, iar pentru cei care
au contract cu firma de salubrizare nu se aplică un standard diferit (dacă cele afirmate de
reclamat sunt reale), nu se poate constata o atingere a dreptului de proprietate.
5.5. În consecință faptele arătate în petiție nu reprezintă discriminare conform art. 2 al
O.G. nr. 137/2000.
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
membrilor prezenţi la şedinţă
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Faptele arătate în petiție nu reprezintă discriminare conform art. 2 al O.G. nr.
137/2000;
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părților.
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
LAZĂR MARIA – Membru
MANOLE PETRE FLORIN – Membru
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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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