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. 246
din 30.04.2014
Dosar nr: 817/2013
Petiţia nr: 18255/28.11.2013
Petentă: M B
Reclamat: —
Obiect: discriminarea copilului la şcoală
I. Numele, domiciliul şi sediul părţilor
I. 1. Numele şi domiciliul petentei
1.1.1. M B, Bucureşti;
I. 2. Numele şi domiciliul reclamatei
1.2.1. —
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petenta arată o serie de evenimente de-a lungul mai multor ani şcolari
pe care le consideră discriminatorii la adresa copilului ei.
III. Citarea părţilor
3.1. Din oficiu s-a invocat excepţia de tardivitate (Adresa nr.
18255/27.01.2014, fila 6 din dosar) privind faptele anterioare datei de 28.11.2012
şi excepţia lipsei obiectului petiţiei, arătând că petiţia nu invocă fapte de
discriminare, conform prevederilor O.G. nr. 137/2000.
3.2. Petenta nu a solicitat respingerea excepţiilor.
3.3. În aceste condiţii, citarea părţilor nu a fost necesară.
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IV. Susţinerile părţilor
4.1. Susţinerile petentei
4.1.1. Petenta, prin petiţia înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 18255/28.11.2013
(filele 1-6), consideră discriminatoriu faptul că fiica ei a fost lăsată repetentă.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director constată că petenta consideră că fiica ei a fost
discriminată de-a lungul anilor şcolari, fiind lăsată repetentă. S-a invocat din
oficiu excepţia de tardivitate privind faptele anterioare datei de 28.11.2012 şi
excepţia lipsei obiectului petiţiei, arătând că petiţia nu invocă fapte de
discriminare, conform prevederilor O.G. nr. 137/2000.
5.2. Colegiul director admite excepţia de tardivitate, invocată din oficiu,
privind faptele anterioare datei de 28.11.2012, conform art. 20 alin. 1 al O.G. nr.
137/2000, care prevede: „Persoana care se consideră discriminată poate sesiza
Consiliul în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care
putea să ia cunostinţă de săvârşirea ei”.
5.3. Colegiul director admite excepţia lipsei obiectului petiţiei, conform
prevederilor Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, care
specifică următoarele:
„Art. 33
Membrii Colegiului director, din oficiu, pot ridica excepţia lipsei obiectului
petiţiei când constată că obiectul petiţiei este în mod vădit nefondat, raportat la
domeniul de aplicare al prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000,
republicată.
Art. 34
(1) Excepţia obiectului vădit nefondat sau lipsei obiectului petiţiei se pune în
dezbaterea petentului sau a persoanei interesate care sesizează Consiliul,
pentru a-şi formula punctul de vedere.
(2) Colegiul director acordă un termen petentului sau părţii interesate pentru
a comunica punctul de vedere.
Art. 35
(1) Colegiul director soluţionează excepţia după solicitarea punctului de
vedere al petentului sau al părţii interesate care a sesizat Consiliul.
(2) Necomunicarea punctului de vedere la termenul acordat nu împiedică
soluţionarea petiţiei.
Art. 36
Consiliul soluţionează excepţia prin hotărâre a Colegiului director.
Art. 37
În situaţia respingerii excepţiei prin reţinerea obiectului raportat la
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată, aceasta se
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motivează odată cu fondul în hotărârea prin care se soluţionează petiţia, potrivit
prezentei proceduri interne.”
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, cu
modificările ulterioare, cu unanimitatea membrilor prezenţi la şedinţă
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Admite excepţia de tardivitate, invocată din oficiu, privind faptele
anterioare datei de 28.11.2012, conform art. 20 alin. 1 al O.G. nr. 137/2000;
2. Admite excepţia lipsei obiectului petiţiei, invocată din oficiu, conform art.
33-37 al Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor;
3. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentei.
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
HALLER ISTVÁN – Membru
LAZĂR MARIA – Membru
PANFILE ANAMARIA – Membru
STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru
Data redactării: 15.01.2014
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
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