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

HOTĂRÂREA nr. 616
din 16.12.2015

Dosar nr: 529/2015
Petiţia nr: 5803/09.09.2015
Petentă: M C
Reclamat: Liceul Tehnologic Matei Basarab, Mănăstirea
Obiect: discriminarea copiilor romi în liceu
I. Numele, domiciliul şi sediul părţilor
I. 1. Numele și domiciliul procedural al petentei
1.1.1. M C
I. 2. Numele și sediul reclamatului
1.2.1. Liceul Tehnologic Matei Basarab, Șos. Olteniței nr. 79, Mănăstirea, județul
Călărași.
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petenta arată că elevii romi sunt discriminați la liceul reclamat.
III. Citarea părţilor
3.1. Petiția a fost direcționată către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
(în continuare C.N.C.D.) de Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele miorităților
naționale din Camera Deputaților (adresă înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 5803/09.09.2015,
fila 1 din dosar).
3.2. Prin Adresa nr. 5803/13.10.2015 (fila 7 din dosar) s-a solicitat petentei să susțină
acțiunea în fața C.N.C.D., având în vedere prevederile procedurale (respectarea principiului
contradictorialității, citarea părților etc.).
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3.3. Pentru a obține probe privind faptele reclamatului s-a deipus efectuarea unei
investigații inopinate la sediul liceului reclamat (Rezoluția nr. 4 din 16.11.2015, fila 13 din
dosar).
3.4. S-a realizat investigația la sediul liceului reclamat (filele 14-21 din dosar).
3.5. După finalizarea raportului de investigații petenta și-a retras acțiunea prin adresa
înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 7646/04.12.2015 (fila 22 din dosar).
3.6. În aceste condiții citarea părților nu a fost necesară.
IV. Susţinerile părţilor
4.1. Susţinerile petentei
4.1.1. Prin adresată către Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele
miorităților naționale din Camera Deputaților și trimisă spre competentă şi soluționare către
C.N.C.D. (filele 2-3 din dosar), petenta invocă discriminarea copiilor romi în liceul unde este
cadru didactic.
Au depus la dosar înscrisuri (filele 4-6 din dosar).
4.1.2. Prin adresa înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 6773/21.10.2015 (fila 8 din dosar),
petenta și-a susținut acțiunea în fața C.N.C.D..
A depus la dosar înscrisuri (filele 9-12 din dosar).
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director constată că petenta și-a retras petiția după efectuarea
investigației.
5.2. Art. 14 al Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor prevede:
„(1) Petentul poate să renunţe la petiţie fie verbal, în şedinţa Colegiului director, fie prin
cerere scrisă.
(2) Renunţarea la petiţie se consemnează prin hotărâre a Colegiului director.”
5.3. În concluzie Colegiul director clasează petiția.
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. Clasează petiția având în vedere retragerea petiției, conform art. 14 al
Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor;
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părților și Parlamentului României
(Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera
deputaților).
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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
ASZTALOS CSABA FERENC – Membru
BERTZI THEODORA – Membru
DINCĂ ILIE – Membru
GHEORGHIU LUMINIȚA – Membru
HALLER ISTVÁN – Membru

LAZĂR MARIA – Membru

POPA CLAUDIA – Membru
Data redactării: 16.12.2015
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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