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. 506
din data de 11.11.2015

Dosar nr. 530/2015
Petiţia nr. 5805/09.09.2015
Petent: C C
Reclamat: Obiect: pierderea titularizării din învățământ.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul sau reşedinţa petenţilor
I.1.1 C C, Județul Mureș.
I.2. Numele, domiciliul sau reşedinţa reclamatului
I.2.1 -.
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petenta menționează o serie de evenimente prin care și-a pierdut
titularizarea din învățământ.
III. Procedura de citare
3.1 Prin adresa înregistrată cu nr. 6014/17.09.2015, i se solicită petentei de
către Colegiul director, un răspuns cu privire la obiectul petiției, potrivit art.11 din
Ordinul nr.144/2008, privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor
și sesizărilor CNCD.
3.2 IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentului
4.1 Petenta suține că a reușit să se titularizeze în sesiunea 2013, cu nota la
scris 9.05 şi nota 10 la proba practică, având media de repartizare 9.28. Statutul
petentei de dinainte de titularizare era de suplinitor. Conform art. 241, alin. 4 din
Legea Educației Naționale, intră în discuție participarea la concurs pentru
definitivat în învățământ de trei ori, după care, se pierde statutul de titular, statut pe
care petenta l-a avut timp de un an. Petenta susține că a participat la cursuri de
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perfecționare, a organizat diferite activități în cadrul școlii și este în situaţia de a-şi
pierde titularizarea prin anularea sa, din cauza rezultatului la un alt examen, şi
anume, definitivarea.
Susţinerile părţii reclamate
4.2 –
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director al C.N.C.D. reţine că petiţia, aşa cum a fost formulată,
relevă o situaţie în care petenta și-a pierdut titularizarea din învățământ.
Din acest punct de vedere, Colegiul director constată că petenta invocă
vătămarea drepturilor sale, cu privire la pierderea titularizării prin neobținerea
examenului de definitivat de trei ori.
5.2 Ca atare, într-o astfel de situaţie, se naşte întrebarea legitimă, în ce
măsură pe calea controlului jurisdicţional prevăzut de O.G nr.137/2000 republicată,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării poate să constate existenţa
unor situaţii discriminatorii cu privire la pierderea statutului de titular din învățământ
prin nepromovarea examenului de definitivat. Ca atare, Colegiul director, din
înscrisurile depuse la dosarul cauzei, observă că lipsește obiectul de discriminare
conform art.33-36, din Procedura Internă de Soluționare a Petițiilor și Sesizărilor.
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. Potrivit sesizării comunicate Consiliului, lipsește obiectul de discriminare,
conform art.33-36, din Procedura Internă de Soluționare a Petițiilor și Sesizărilor.
2. Se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte.
3. O copie a hotărârii se va transmite părţilor.
a) CC, Județul Mureș
b) –
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 administrativ,
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
BERTZI THEODORA – Membru
DINCĂ ILIE – Membru
JURA CRISTIAN – Membru
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GHEORGHIU LUMINIȚA – Membru
HALLER ISTVAN – Membru
LAZĂR MARIA – Membru
MANOLE FLORIN– Membru
STANCIU CLAUDIA SORINA- Membru

Întocmit Rodina Olimpiu, Consilier Juridic SACD
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.
Verificat SCSRP
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