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

HOTĂRÂREA NR. §1
din 1S.02.2012

D osar nr: 403/2011
Petitia nr: 6371/10.11.2011
Petent: I
C
Reclam at: —

O biect: Echivoc

I.

N um ele şi d om iciliul părţilor

1.1. Num ele şi dom iciliul petentei

1.1.1. I
I.2.

C

judeţul Hunedoara;

N um ele şi d om iciliul reclam atului

1.2 . 1. —-

îl. O biectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discrim inare

2.1.
Petentul îşi exprimă nemulţumirea faţă de clasa politică, nefinanţarea unui
proiect şi arată că se va adresa instanţelor de judecată.

Ml. Procedura d e citare

3.1. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (în continuare CNCD), prin
Adresa nr. 6371/24.01.2012, a solicitat petentului completarea petiţiei conform art. 11 alin.
1 al Procedurii interne de soiuţionarea petiţiilor ş i sesizărilor (fila 3 din dosar).
3.2. Petentul nu a dat curs solicitării şi nu a specificat cine este reclamat. în această
situaţie citarea părţilor nu a fost posibilă.
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IV. S usţinerile p ă rţilo r
4.1. S u sţin e rile potentei
4.1.1. Potentul s-a adresat către Camera Deputaţilor cu o scrisoare (înregistrată la
Camera Deputaţilor cu nr: 25/578/21.09.2011) în care îşi exprimă nemulţumirea faţă de
clasa politică, nefinanţarea unui proiect şi arată că se va adresa instanţelor de judecată
(fila 2 din dosar). După aproape două luni (la data de 09.11.2011), Camera Deputaţilor,
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a trimis
adresa către CNCD spre soluţionare (adresă înregistrată la CNCD cu nr.
6371/10.11.2011, fila 1 din dosar).

V. M otivele de fa p t ş i de d re p t
5.1. în fapt, Colegiul director constată că petentul îşi exprimă nemulţumirea faţă de
clasa politică, nefinanţarea unui proiect şi arată că se va adresa instanţelor de judecată.
5.2. Art. 11 alin. 1 din Procedurii interne de soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor
prevede că petiţia trebuie să conţină, între altele, datele de identificare a reclamaţilor,
obiectul petiţiei, arătarea dovezilor pe care se sprijină petiţia.
5.3. Colegiul director constată că petentul s-a adresat către Camera Deputaţilor şi nu
către CNCD. în consecinţă s-a solicitat completarea adresei iniţiale conform art. 11 alin. 1
al Procedurii interne de soluţionarea petiţiilor ş i sesizărilor. Petentul nu a dat curs
acestei solicitări.
5.4. în concluzie, petiţia nu poate fi analizată şi urmează a fi clasată.
5.5. Prezenta hotărâre nu înlocuieşte răspunsul ce trebuie acordat petentului de către
Camera Deputaţilor, instituţie la care petentul s-a adresat.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind
prevenirea ş i sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă:
C O LEG IUL DIREC TO R
HOTĂRĂŞTE:

1. Clasarea dosarului datorită nerespectării condiţiilor privind formularea unei petiţii,
stabilite de art. 11 alin. 1 al Procedurii interne de soluţionarea petiţiilor ş i
sesizărilor,
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentului şi Camerei Deputaţilor,
(Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale).

VI, M odalitatea de plată a am enzii: — V
I.

VII. Calea de atac şi term enul în care se poate exercita

Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal de 15 zile potrivit O.G. 137/2000
privind prevenirea ş i sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ la instanţa de contencios administrativ.
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M em brii C o le g iu lu i d ire c to r prezenţi Ia şedinţă:

HALLER ISTVÂN —Membru

JURA CRISTIAN —Membru

NIŢĂ DRAGOŞ TIBERIU —Membru

STANCIU CLAUDIA SORINA - Membru

VASILE ALEXANDRU VASILE - Membru

Data redactării: 16.02.2012
. NotăJ Hotărâriie emise de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în termenul legal, în fata
instanţei de contencios administrativ, 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 Istvân

