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: suport@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR. 42
din.08.02.2012

Dosar nr.: 447/2011
Petiţia nr.: 6835/08.02.2011
Petent: B
C
L
Reclamat: M inisterul A dm inistraţiei şi Internelor

Obiect: eliminarea de la cursurile de şcolarizare a funcţionarului public în
baza neachitării la termen a taxei aferente.
I. Numele, d o m iciliu l sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, d o m iciliu l sau reşedinţa petentilor
1.1.1. B
C
L

Judeţul Botoşani
I.2. Numele, d o m iciliu l sau reşedinţa reclam atului
1.2.1.
M inisterul A dm inistraţiei şi Internelor, loc. Bucureşti, p-ţa Revoluţiei,

nr. 1A, sector 1
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discrim inare
2.1 Petentul declară că, nu i se pare corect ca o instituţie publică de formare
a elitei funcţionarului public, să impună achitarea unei taxe de studii sub
sancţiunea eliminării de la curs a celor care nu au posibilitatea de a achita
imediat, aceştia având venituri modeste.
III, Procedura de citare

3.1 Procedura de citare nu a mai avut loc, din cauza solicitării retragerii
plângerii de către petent.

IV. S usţinerile p ă rţilor

Susţinerile petentului
4.1 Petentul declară că, nu i se pare corect ca o “instituţie publică de
formare a elitei funcţionarilor publici, să impună achitarea unei taxe de studii
imediate, sub sancţiunea eliminării de la cursul de şcolarizare pentru programul
de formare specializată, pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici”.

Susţinerile părţii reclamate
4.2 Partea reclamată arată că, Ordinul nr. 43/2011 a fost emis în
considerarea dispoziţiilor art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii
publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin H.G
nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 7 alin 4
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de către ministrul
administraţiei şi internelor în calitatea sa de conducător al Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
4.3 Cheltuielile ocazionate de organizarea concursului naţional de admitere
la program, precum şi de desfăşurarea şi organizarea programului mai sus
menţionat, se suportă din bugetul ANFP. Faţă de aceste aspecte, precizăm
faptul că, potrivit art. 5 alin 8 din Regulament, toate venituriîe obţinute de Agenţie
din taxele de participare la program se fac venit la bugetul de stat.
4.4 Fundamentarea şi stabilirea taxelor aferente Programului de formare au
avut la bază categoriile de cheltuieli necesare organizării principalelor etape ale
ascestuia, taxa de şcolarizare a fost stabilită pentru pregătirea şi susţinerea
formării, a susţinerii restanţelor, precum şi a cheluielilor indirecte, rechizite,
multiplicare documente etc.
V. Motivele de fa p t şi de drept
5.1 Colegiul CNCD reţine că, petiţia aşa cum a fost formulată, relevă o
posibilă situaţie de discriminare, ivită prin, eliminarea cursantului care urmează o
pregătire prin programul de formare specializată în vederea ocupării unei funcţii
publice, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în situaţia
neachitării la timp a taxei ferente.
5.2 Colegiul ia act de faptul că, petentul doreşte să-şi retragă plângerea
înregistrată sub nr.6835/08.12.2011, înaintea fazei procedurale de citare a
părţilor, printr-o solicitare în cadrul unei adrese comunicată prin e-mail. în adresa
comunicată petentul arată că, conflictul apărut cu partea reclamată a fost

soluţionat pe cale amiabilă şi această situaţie de împăcare, conduce automat la
imposibilitatea aplicării procedurii de citare şi implicit de asigurare a apărării şi
administrării de probe ce trebuiesc depuse la dosarul cauzei de către părţi,
potrivit O.G nr. 137/2000, modificată.
5.3
Potrivit art, 14 din Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi
sesizărilor, prevede că „(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.”,. In consecinţă Colegiul

Director ia act de renunţarea petentului la prezenta sesizare urmând ca petiţia să
fie clasată.
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 unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,
C O LEG IUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. Clasarea dosarului ca urmare a retragerii plângerii.
2. Se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte
3. O copie a hotărârii se va transmite părţilor
a) B

C

L
Judeţul Botoşani

b) Ministerul Administraţiei şi Internelor, loc. Bucureşti, p-ţa Revoluţiei, nr.
1A, sector 1

VII. Modalitatea de plată a amenzii

Nu este cazul
VIII. Calea de atac şi term enul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa dc contencios adsministrativ,
potrivit O.G. 137/2000 p rivind prevenirea şi sancţionarea faptelor de
discrim inare, republicata şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului
adm inistrativ.

M em brii Colegiului D irector prezenţi la şedinţă

Ha (Ier Istvan - Membru

Jura Cristian - Membru

Niţă Dragoş Tiberiu - Membru

Stanciu Claudia Sorina - Membru

....

Vasile Alexandru Vasile - Membru

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 discrim inare şi Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.

