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

HOTĂRÂREA NR. 229
din 09.04.2014
Dosar nr.: 47/2014
Petiţia nr.: 381/22.01.2014
Petent: O D M
Reclamat: Poliţia de Frontieră – Aeroportul Timişoara
Obiect: posibil tratament discriminatoriu din partea şefilor şi
coordonatorilor de tură, marginalizare şi excluderea de la exercitarea
atribuţiilor în cadrul Poliţiei de Frontieră
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
I.1.1. O D M loc. Timişoara, jud. Timiş
I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
I.2.1. Poliţia de Frontieră – Aeroportul Timişoara
II. Obiectul
discriminare

sesizării

şi

descrierea

presupusei

fapte

de

2.1. Petentul sesizează un posibil tratament discriminatoriu din partea
şefilor şi coordonatorilor de tură, marginalizare şi excluderea de la exercitarea
atribuţiilor în cadrul Poliţiei de Frontieră.
III. Procedura de citare
3.1. Prin adresa nr. 381/05.03.2014 petentului i-a fost precizat faptul
că, potrivit art. 11 alin.1 din Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi
sesizărilor, petiţia privind acte sau fapte de discriminare va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor;
b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul
reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
c) obiectul petiţiei;
d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază petiţia;
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e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
f) semnătura.
3.2. Petentului i s-a pus în vedere faptul ca în termen de 10 zile de la
primirea adresei nr. 381/05.03.2014 să formuleze şi sa transmită Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării o petiţie care să cuprindă
elementele menţionate mai sus. Petentul nu a dat curs respectivei solicitări.
IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentului
4.1.1. Petentul sesizează un posibil caz de discriminare în cadrul Poliţiei
de Frontieră – Aeroportul Timişoara.
4.1.2. Petentul anexează petiţiei o acţiune în justiţie şi solicită Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării ca, în conformitate cu atribuţiile
acestuia, să investigheze şi să constate faptele de discriminare.
4.1.3. Având în vedere că dosarul introdus de petent pe rolul
Judecătoriei Timişoara trenează fără ca acestuia să îi fie comunicate motivele
pentru care nu există niciun termen de judecată, petentul solicită Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării să monitorizeze acest caz.
4.1.4. Petentul anexează petiţiei materialul aflat pe rolul Judecătoriei
Timişoara, nr. dosar 30491/325/2013.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. În fapt, prin petiţia formulată şi trimisă spre soluţionare Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării petentul semnalează un posibil
tratament discriminatoriu din partea şefilor şi coordonatorilor de tură,
marginalizare şi excluderea de la exercitarea atribuţiilor în cadrul Poliţiei de
Frontieră.
5.2. Urmare analizării petiţiei, Colegiul director a dispus trimiterea către
petent a unui adrese, înregistrate cu nr. 381/05.03.2014 prin care acestuia i-a
fost precizat faptul că, potrivit art. 11 alin.1 din Procedura internă de
soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, petiţia privind acte sau fapte de
discriminare va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor;
b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul
reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
c) obiectul petiţiei;
d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază
petiţia;
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
f) semnătura.
5.3. Petentului i s-a pus în vedere faptul ca în termen de 10 zile de la
primirea adresei nr. 381/05.03.2014 să formuleze şi să transmită Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării o petiţie care să cuprindă
elementele menţionate mai sus. Petentul nu a dat curs solicitării formulate de
către Consiliu, în termenul menţionat.
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5.4. Colegiul director ia act de faptul că în dosarul în cauză s-au efectuat
demersurile procedurale legale, dar petentul nu a dat curs solicitărilor
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării de a formula o petiţie
care să respecte condiţiile prevăzute expres de art. 11 alin.1 din Procedura
internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor.
5.5. Faţă de neîndeplinirea în cauză a condiţiilor legale cerute pentru
redactarea unei petiţii privind acte sau fapte de discriminare, Colegiul director
dispune clasarea petiţiei.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1.
2.

clasarea petiţiei, având în vedere că nu au fost respectate
condiţiile prevăzute expres de art. 11 alin.1 din Procedura
internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor;
o copie a hotărârii se va transmite petentului.

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, republicată şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ.
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă
Bertzi Theodora – membru
Cazacu Ioana – membru
Jura Cristian – membru
Lazăr Maria – membru
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Panfile Anamaria – membru

Hotărâre redactată de: L.M. şi A.S.
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este
atacată în termenul legal, potrivit O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2000 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
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