CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă*I.
Bucureşti, Piaţa Valter Mărâcineanu nr. 1-3, el. 2, tel/fax. +40-21-3126578, s-matl: suDDort@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR.21
din data de 18.01.2012
Dosar nr.: 193/2011
Petiţia nr.: 3423/06.06.2011
Petent: C<
Mi
>■
Reclamaţi: SC Ediland SRL, Ji
A
Obiect: nerespectarea clauzelor contractuale
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petenţilor
1.1.1.0
Mi
S( ' cu domiciliul în Ploieşti,
jud. Prahova
1.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
1.2. SC Ediland SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr.7, jud. Prahova
1.3. J<
A
, cu domiciliul în Ploieşti,
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Plângerea vizează modul de executare a unui conract de antrepriză. Astfel, petentul
susţin că reclamata, prin reprezentant, l-a discriminat, comparativ cu alţi clienţi, inclusiv
mama sa.
III. Procedura de citare
3.1.
în temeiul art. 20 alin.4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a îndeplinit procedura de
citare a părţilor.
3.2.
Prin adresa nr. 3429 din 24.06.2011 a fost citat petentul, iar prin adresele nr.
3806/24.06.2011 şi 3809/24.06.2011 au fost citaţi reclamaţii. Părţile au fost citat pentru
termenul stabilit de Consiliu, la data de 12.07.2011, respectiv 26.07,2011. La cel de al
doilea termen s-a prezentat petentul, care a susţinut aspectele din plângere.
3.3.
Prin adresele de citare, comunicate părţilor, II s-a pus în vedere excepţia
materială de neompetenţă a CNCD.
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IV. Susţinerile părţilor
Susţinerea potentului

4.1.1. Prin memoriul său, petentul sesizează faptul că atât el cât şi mama sa au
încheiat acelaşi tip de contract de antrepriză cu reclamaţii, însă aceştia i-au aplicat
criterii şi practici neutre care l-au dezavantajat, cerându-i sume în plus, refuzând să
execute unele lucrări şi să le repare pe cele prost făcute, comparaiv cu situaţia mamei
sale unde totul a decurs perfect.
4.1.2. Astfel, petentul solicită Consiliului să dispună ca reclamaţii să respecte
contractele şi proceseler verbale semnate, să refacă lucrările neterminate şi remedierea
celor deficitare, să nu mai ceară sume de bani peste preţul convenit iniţial, să-i elibereze
documentele de plată pentru suma achitată, să precizeze data la care urmează să
finalizeze construcţia.
Susţinerile reclamaţilor

4.2.1. Reclamaţii susşin că ceilalţi clienţi, inclusiv mama acestuia, şi-au respectat
drepturile şi îndatoririle contractuale pe cale le auşi nu au făcut acuzaţii nejustificate.
V. Motivele de fapt şi de drept

5.1. în fapt, Colegiul Director reţine că obiectul petiţiei constă în nerespectarea
clauzelor contractuale.
5.2. în drept, coroborat actului normativ care reglementează prevenirea şi
combaterea tuturor formelor de discriminare precum şi atribuţiile şi domeniul de
activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Colegiul trebuie să
analizeze în ce măsură obiectul petiţiei este de natură să cadă sub incidenţa
prevederilor O.G. nr.137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, raportat la problema dedusă soluţionării, respectiv neexecutarea unui contract de
antrepriză prin nerespectarea clauzelor contractuale, Colegiul Director apreciază că
C.N.C.D.-ul nu are competenţă în soluţionarea plângerilor care fac referire la
neexecutarea ori executarea greşită a unui contract privat, atribut exclusiv al instanţelor
de judecată.
5.3. Astfel, în raport cu petiţia, aşa cum este formulată, Colegiul Director reţine
următoarele: Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante (art.
969 Cod civil). Convenţiile n-au efect decât între părţile contractante (art. 673 Cod civil),
iar obiectul convenţiilor este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obliga: a
da, a face sau a nu face ceva.
5.4. De asemenea, potrivit art. 1074-1077 reclamantul, parte contractantă, poate
să ceară în instanţă obligarea pârâtului de a da, a face sau a nu face cevaţ
5.5. Totodată, se face precizarea porivit căreia anumite aspecte cad şi sub
incidenţa altor autorităţi, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
5.6. Raportându-ne la obiectul plângerii şi ia dispoziţiile legale incidente, Colegiul
Director constată că plângerea nu este de competenţa Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării, conform atribuţiilor stabilite de O.G. nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată.
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Faţă de cele de mai sus, în temeiul ari 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu unanimitate
de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Admiterea excepţiei de necompetenţa materială a C.N.C.D. în conformitate cu
prevederile O.G. 137/2000, republicată.;
2. O copie a hotărârii se va transmite părţilor.
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 adsministrativ, în
termen de 15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare,
contenciosului administrativ.

republicată

şi Legii

nr.

554/2004

a

Membrii Colegiului Director prezenţi la şedinţă

ASZTALOS Csaba Ferenc —Preşedinte

CAZACU IOANA - Membru
HALLER Istvan - Membru
NIŢĂ Dragoş - Membru
VASILE Alexandru - Membru
VLAŞ Claudia Sorina - Membru

Redactat şi m otivat de A.C.F şi A.P
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este atacată în
termenul legal de 15 zile, potrivit OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie
de drept titlu executoriu.

