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HOTĂRÂREA NR. 56
din 22.02.2012

Dosar nr.: 329/2011
Petiţia nr.: 5267/29.09.2011
Petentă: P
A Di
Reclamat: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Primarul comunei Valea
Crişului
Obiect: condiţie participare concurs, limba maghiară nivel avansat.

1.1. Numele, domiciliul sau reşedinţa petentei
1.1.1. P;
A,
D
cu domiciliul în
Jud. Covasna
I.2. Numele, domiciliul sau reşedinţa reclamatului
1.2.1. Primarul comunei Valea Crişului, cu adresa în comuna Valea Crişului, sat
Valea Crişului, str. Principală, nr. 136, jud. Covasna
II. Descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petenta sesizează Consiliul cu privire la condiţia de cunoaştere a limbii
maghiare, nivel avansat, pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de
secretar de comună. Astfel, aceasta consideră că primarul localităţii a săvârşit o faptă de
discriminare prin propunerii acestei condiţii, iar ANFP a săvârşit la rându-i o discriminare
prin aprobarea acestei condiţii.
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. 5267/22,09.2011 a fost citată petenta, iar prin adresele
înregistrate cu nr. 5475/22.09.2011 au fost citaţi reclamaţii. Părţile au fost citate pentru
termenul stabilit de Consiliu, la data de 11.10.2011. La termen s-a prezentat primarul
comunei Valea Crişului.

S u s ţin e rile p e te n te i

4.1.1.
Petenta arată că ocupă funcţia publică de conducere de secretar de
comună din anul 2008, pe o perioadă determinată. La data de 12.08.2011, primarul
comunei Valea Crişului, a decis organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei
publice de secretar al comunei, înainte de expirarea duratei numirii sale în această
funcţie.
4.1.2. Astfel, petenta susţine că în documentaţia înaintată spre avizare Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, primarul, cu scopul de a împiedica participarea
acesteia la concurs, a propus ca şi condiţie obligatorie cunoaşterea limbii maghiare,
nivel avansat. Contrar dispoziţiilor legale în vigoare, ANFP a emis aprobarea condiţiilor
de participare al concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere
de secretar de comună.
4.1.3. Având în vedere cele de mai sus, petenta consideră condiţia în cauză
nelegală şi disciminatone.
4.1.4. în drept, petenta invocă prevederile Legii nr, 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică, OG. Nr. 137/2000,
republicată.
Susţinerile reclamaţilor
Susţinerile primarului comunei Valea Crişului
4.2.1. Primarul susţine că solicitarea pentru scoaterea funcţiei la concurs a
survenit în urma numeroaselor cereri verbale adresate atât din partea consilierilor locali
cât şi din partea cetăţenilor din localitate.
4.2.2. Condiţiile de participare la concurs au fost stabilite de către Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici la solicitarea primarului comunei Valea Crişului, cu
respectarea în totalitate a prevederilor legale. Astfel, cu privire la condiţia obligatorie de
cunoaştere a limbii maghiare, nivel avansat, reclamatul a vut în vedere prevederile art,
108 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici “în unităţile
administraţiv-teritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o
pondere de peste 20% unii funcţionari publici din serviciile care au contacte direct cu
cetăţenii vor cunoaşte şi limba minorităţii naţionale respective", prevederile Legii nr.
215/2001, HG nr. 1206/2001, HG 611/2008.
4.2.3. Reclamatul susţine că, deşi secretarul este funcţionar public de conducere,
acest fapt nu este de natură a -I exonera de obligaţiile prevăzute în fiţşa postului, fişă
care cuprinde şi atribuţii pe linie de stare civilă, relaţii cu publicul şi soluţionarea petiţiilor.
4.2.4.
Motivaţia cu privire la această condiţie de participare la concurs, îşi are
justificare obiectivă şi nu una subiectivă, prin prisma faptului că 99,80 % din populaţia
comunei sunt cetăţeni români de etnie maghiară care nu sunt cunoscători ai limbii
române.
Susţinerile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
4.3.1.
Ordinul Preşedintelui ANFP a avut la bază solicitarea Primăria comunei
Valea Crişului. în cuprinsul acestei solicitări, se preciyează ca fiind condiţie specifică de
participare propusă spre aprobare, în condiţiile art. 20 alin. 1 din HG nr. 611/2|ă08, c u .
modificările şi completările ulterioare, “cunoaşterea limbii maghiare la niveL/âVârişât (în.'

condiţiile legii)”. Potrivit art. 20alin. 1 lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, competenţa propunerii condiţiilor specifice de participare la
concursul pentru funcţiile publice pentru care competenţa de organizare a concursului
aparţine ANFP revine autorităţilor şi instituţiilor publice, ÂNFP având competenţa de a
aproba condiţiile specifice astfel stabilite.
4.3.2. ANFP susţine că această condiţie nu este discriminatori, ci este conformă cu
dispoziţiile legale în vederea respectrii drepturilor prevăzute de Constituţie şi legile în
vigoare pentru cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale.
4.3.3. Mai mult, prin raportare la prevederile O.G nr. 137/2000 şi ale art. 14 din
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, ANFP apreciază că ignorarea de către
autorităţi a existenţei populaţiei majoritare de cetăţeni români de naţionalitte maghiară,
cărora le este recunoscut prin legea fundamentală dreptul de a se adresa autorităţilor
publice în limba maternă, şi neasigurarea condiţiilor pentru exercitarea acestui drept, ar
fi avut ca efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, de către
această categorie de cetăţeni români în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a
drepturilor recunoscute de lege.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. în fapt, Colegiul reţine că petenta se consideră discriminată prin introducerea
condiţiei de conoaştere a limbii maghiare, nivel avansat, pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere de secretar al comunei.
5.2. Potrivit O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor form elor
de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, prin discriminare se înţelege
acel tratament diferenţiat ce are la bază un criteriu, dintre cele prevăzute în lege, şi care
are drept scop sau efect un tratament injust raportat ia o speţă dată.
5.3. în O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor form elor de
discriminare, cu modificările şi completările ulterioare sunt prevăzute şi condiţiile
cumulative în prezenţa cărora o faptă/acţiune poate fi calificată ca fiind discriminatorie şi
anume:
a) existenţa unui tratament diferenţiat a unor situaţii analoage sau omiterea de a trata în
mod diferit situaţii diferite, necomparabile;
b) existenţa unui criteriu de discriminare conform art. 2 alin. 1 din O.G. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările
ulterioare;
c) tratamentul să aibă drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a unui drept recunoscut de lege;
d) tratamentul diferenţiat să nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop să nu fie adecvate şi necesare.
5.4. în domeniul angajării, O.G. nr. 137/2000, republicată, prevede următoarele:
„Art. 5
Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea participării la o
activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii
de apartenenţa sa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială,
respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa
sa la o categorie defavorizată.
Art. 6
Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei persoane
pentru m otivul ca aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale
sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vâr$f&, [sexului Sau

orientării sexuale a acesteia, într-un raport de munca şi protecţie socială, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege, manifestată în următoarele domenii:
a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;
b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului;
c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;
d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;
e) aplicarea m ăsurilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
A ri. 7
(V Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe. refuzul unei persoane
fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pentru m otivul că aceasta aparţine
unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii
defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a
acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea ocupării
unui post prin anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de
apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o
categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de
convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (9).
(3) Persoanele fizice ş i juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în muncă vor
aplica un tratament egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de munca, vor asigura
tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la
consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţa cu privire la posibilităţile
de ocupare a unui loc de muncă şi de obţinere a unei calificări şi vor refuza sprijinirea
cererilor discrim inatorii ale angajaţilor. Angajatorii vor asigura confidenţialitatea datelor
privitoare la rasă, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date
cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Art. 8
Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea angajaţilor de
către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din cauza apartenenţei
angajaţilor la o anumită rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, categorie socială sau la
o categorie defavorizată o ri pe baza vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor
promovate de ei.
Art. 9
Prevederile art. 5-8 nu pot ft interpretate în sensul restrângerii dreptului
angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor
ocuoationale în domeniul respectiv. atât tim p cât refuzul nu constituie un act de
discrim inare în sensul prezentei ordonanţe, ia r aceste măsun sunt justificate obiectiv de
un scop legitim si metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare. ”

5.5. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, la art. 108 prevede: J n unităţile adm inistrativ-teritoriale în care
persoanele aparţinând unei m inorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% unii
funcţionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetăţenii vor cunoaşte si limba
m inorităţii naţionale respective

5.6. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (Legea administraţiei publice locale),
republicată, are următoarele prevederi relevante:

Art. 19
în unităţile adm inistrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând m inorităţilor
naţionale au o pondere de peste 20% din num ărul locuitorilor, autorităţile adm inistraţiei
publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, p recum //şf ş&rviciiie

publice deconcentrate asigura folosirea, în raporturile cu aceştia, si a lim bii materne, în
conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale
la care România este parte.

[...]
Art. 76
(1) în raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile adm inistraţiei publice locale se
foloseşte limba română.
(2) în unităţile adm inistrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei m inorităţi
naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lo r cu
autorităţile adm inistraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele
subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, ş i în limba lo r
maternă şi vor prim i răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă.
(3) în condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii cu
publicul vor fi încadrate si persoane care cunosc limba maternă a cetăţenilor aparţinând
m inorităţii respective.
(4) Autorităţile adm inistraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii
localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor
de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând m inorităţii respective, în
condiţiile prevăzute la alin. (2).
(5) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română.”

5.7. Carta europeană a lim bilor regionale sau minoritare, în forma adoptată de
Parlamentul României, în domeniul „Autorităţile administrative şi serviciile publice” (art.
10) asigură următoarele drepturi pentru persoanele aparţinând comunităţii maghiare:
• în circumscripţiile administrative ale statului locuite de un număr de vorbitori de
limbi regionale sau minoritare, care justifică măsurile specificate mai jos, şi în funcţie de
situaţia fiecărei limbi, părţile se angajează, în măsura în care este posibil:

- să vegheze ca funcţionarii autorităţilor administrative care asigură relaţia cu
publicul să folosească limbile regionale sau minoritare în raporturile lor cu persoanele
care li se adresează în aceste limbi:
- să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta
cereri orale sau scrise şi să primească răspunsuri în aceste limbi
- să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta
cereri orale sau scrise în aceste limbi;
- să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta ca
valabil un document întocmit în aceste limbi;
- să pună la dispoziţie formulare şi texte administrative de uz curent pentru
populaţie în limbile regionale sau minoritare, sau în versiuni bilingve;
- să permită autorităţilor administrative să întocmească documente într-o limbă
regională sau minoritară.
• în ceea ce priveşte autorităţile locale şi regionale din zonele locuite de un număr
de vorbitori de limbi regionale sau minoritare în care se justifică măsurile specificate mai
jos, părţile se angajează să permită şi/sau să încurajeze:
- posibilitatea pentru vorbitorii de limbi regionale sau minoritare de a prezenta
cereri orale sau scrise în aceste limbi;
- publicarea de către autorităţile regionale a textelor oficiale şi în limbile regionale
sau minoritare;
- publicarea de către autorităţile locale a textelor oficiale şi în limbile regionale sau
minoritare;
- folosirea de către autorităţile regionale a limbilor regionale sau minoritare în

- folosirea de către autorităţile locale a limbilor regionale sau minoritare In
dezbaterile din Consiliile lor, fără a exclude, totuşi, folosirea limbii (-ilor) oficiale a (ale)
statului;
- folosirea sau adoptarea, dacă este cazul alături de denumirea în limba (-ile)
oficială (-ale), a formelor tradiţionale şi corecte a toponimiei în limbile regionale sau
minoritare.
• în ceea ce priveşte serviciile publice asigurate de către autorităţile administrative
sau de către alte persoane care acţionează în cadrul competenţei acestora, părţii©
contractante se angajează, în zonele în care limbile regionale sau minoritare sunt
folosite, în funcţie de situaţia fiecărei limbi şi în măsura în care acest lucru este posibil:
- să vegheze ca limbile regionale sau minoritare să fie folosite în cadrul serviciilor
publice:
- să permită vorbitorilor de limbi regionale sau minoritare să formuleze cereri şi să
primească răspunsul în aceste limbi;
- să permită vorbitorilor de limbi regionale sau minoritare să formuleze cereri în
aceste Jimbi.
• în vederea aplicării dispoziţiilor paragrafelor anterioare, părţile se angajează să ia
măsurile ce urmează:

- alegerea şi, dacă este cazul, formarea unui număr suficient de funcţionari $i alţi
agenţi publici:
- satisfacerea, în măsura în care este posibil, a cererilor agenţilor publici care
cunosc o limbă regională sau minoritară de a fi repartizaţi în zona în care această limbă
este folosită.
• Părţile se angajează să permită, la cererea celor interesaţi, folosirea sau
adoptarea de patronime în limbile regionale sau minoritare.
5.8
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, prin art 10, alin.
2 prevede: „în ariile locuite tradiţional sau în număr substanţial de persoane aparţinând
m inorităţilor naţionale, dacă aceste persoane solicită acest lucru şi acolo unde aceasta
cerere corespunde unei nevoi reale, părţile se vor strădui să asigure, în măsură
posibilului, condiţii care să permită folosirea lim bii minoritare în raporturile dintre aceste
persoane si autorităţile adm inistrative’’.

5.9. Atât tratatele internaţionale în domeniu, cât şi legislaţia din România prevede
dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a utiliza limba lor maternă în
raport cu autorităţile. Condiţia obligatorie ca o autoritate să asigure acest drept este ca
cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale să aibă o pondere de peste 20% din
numărul locuitorilor în unitatea administrativ-teritorială în cauză. Modul în care această
obligaţie poate fi transpusă în practică nu este prevăzut de lege. Obligativitatea
asigurării posibilităţilor de a utiliza limba minorităţii în raportul cu autorităţile revine
instituţiilor publice.
5.10. Cum formulează şi art. 9 al O.G. 137/2000, republicată, nu se poate
restrânge dreptul angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu
corespunde cerinţelor ocupaţionale în domeniu, dacă aceste cerinţe de angajare impuse
sunt justificate obiectiv de un scop legitim şi metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate şi necesare.
în anumite condiţii angajarea unor persoane în calitate de funcţionar public cu
condiţia cunoaşterii limbii comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea este justificat
obiectiv, iar metoda este adecvată şi necesară.
5.11. Colegiul Director a reţinut şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului, legat de articolul 14 (Interzicerea discrim inării) al Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului, ratificată de România prin Legea 30/1994. Curtea a apreciat că
diferenţa de tratament devine discriminare, în sensul articolului 14 din Convenţie, atpnci

când se induc distincţii între situaţii analoage şi comparabile fără ca acestea să se
bazeze pe o justificare rezonabilă şi obiectivă. Instanţa europeană a decis în mod
constant că pentru ca o asemenea încălcare să se producă „trebuie stabilit că persoane
plasate în situaţii analoage sau comparabile, în materie, beneficiază de un tratament
preferenţial şi că această distincţie nu-şi găseste nici o justificare obiectivă sau
rezonabilă". Astfel, Curtea a apreciat prin jurisprudenţa sa, că statele contractante
dispun de o anumită marjă de apreciere pentru a determina dacă şi în ce măsură
diferenţele între situaţii analoage sau comparabile sunt de natură să justifice distincţiile
de tratament juridic aplicate (18 februarie 1991, Fredin contra Suediei, parag. 60, 23
iunie 1993, Hoffman contra A ustriei, parag. 31, 28 septembrie 1995, Spadea şi
Scalambrino contra Italiei, 22 octombrie 1996, Stubbings şi alţii contra Regatului
Unit, parag. 75). în hotărârea dată în cazul T hlimmenos contra GRECIEI din 6 aprilie
2000, Curtea a concluzionat că dreptul de a nu fi discriminat garantat de Convenţie,
este încălcat nu numai atunci când statele tratează în mod diferit persoane aflate în
situaţii analoage, fără a oferi justificări obiective şi rezonabile, dar si atunci când statele
omit să trateze diferit, tot fără justificări obiective si rezonabile, persoane aflate în situaţii
diferite, necomoarabiie”.
5.12. Se poate constata că instituţiile publice din regiunile cu o populaţie
semnificativă maghiară, din punctul de vedere al modului în care se poate utiliza limba
minorităţii în cauză, nu este analoagă şi comparabilă cu instituţiile publice din regiunile în
care minorităţile naţionale depăşesc cu puţin pragul de 20%.
5.13. Situaţia din zonele cu o populaţie preponderent maghiară crează necesitatea
de a proteja comunitatea românească, ca o comunitate numeric minoritară în aceste
regiuni.
5.14. Serviciile publice trebuie oferite în concordanţă cu nevoile celor pentru care
aceste servicii se oferă.
5.15. Prin Hotărârea nr. 43 din 09.01.2008, dată în Dosarul nr. 353/2007,
Colegiul director a formulat următoarele principii, ce pot fi transpuse si cauzei de fată:
„6.11.1. Pentru posturile care nu implică activitate cu publicul condiţia specială de
cunoaşterea limbii maghiare nu are o justificare obiectivă.
6.11.2. în cazul posturilor care implică activităţi de investigaţii, datorită naturii
acestor activităţi, având în vedere şi cele constatate la pct. 6.6. şi 6.10., angajarea
persoanelor care vorbesc limba maghiară la instituţia reclamată are justificare obiectivă,
iar măsurile sunt adecvate şi necesare cu condiţia ca procentul vorbitorilor de limbă
maghiară din cadrul diferitelor servicii, compartimente, birouri să rămână la aproximativ
la nivelul procentului vorbitorilor de limbă maghiară din comunitate. Astfel la investigaţii
se pot trimite persoane din cadrul instituţiei care vorbesc limba celor investigaţi, fără a
crea inechităţi între angajaţi prin volumul diferit de muncă.
6.11.3. în cazul posturilor care implică activităţi de caserie, angajarea persoanelor
care vorbesc limba maghiară la instituţia reclamată are justificare obiectivă, iar măsurile
sunt adecvate şi noccsaro, în condiţiile celor prezentate la pct. 6. Nici o altă măsură nu
ar putea fi adecvată (cum ar fi crearea unor ghişee pentru vorbitorii de limbă maghiară,
angajarea unui translator lingă fiecare angajat care lucrează la ghişee etc.).”
5.16. Astfel, Colegiul director consideră că secretarul de comună are activităţi cu
publicul, inclusiv cu populaţia de limbă maghiară, care depăşeşte procentul de 20% în
comuna Valea Crişului, ajungând chiar la un procent de 98%. Astfel, acesta asigură
înregistrarea ptiţiilor adresate Primăriei, urmăreşte circuitul corespondenţei şi prezintă
periodic informări cu privire ia stadiul rezolvării acesteia, răspunde în scris solicitărilor de
informaţii de interes public, în termenele prevăzute de lege, asigură înscrierea în
audienţă a solicitanţilor etc.

Prin urmare, având în vedere numărul mic de angajaţi existenţi în Primăriile de
comună, comparativ cu Primăriile oraşelor unde există mult mai mulţi angajaţi, secretarul
comunei nu poate delega alţi funcţionari de execuţie şi nu poate împărţi din lucrările
existente. în consecinţă, cunoaşterea limbii maghiare, conform atribuţiilor secretarului
comunei Valea Crişului, este o cerinţă ocupatională conform art. 9 al O.G. nr. 137/2000,
republicată, si nu reprezintă faptă de discriminare.
5.17.
Totodată, se impune precizarea conform căreia nivelul avansat de
cunoaştere a limbii maghiare, nu se justifică pentru o bună comunicare între petenţi şi
secretarul de comună. Prin urmare, Colegiul consideră că nivelul avansat de cunoaştere
a limbii maghiare nu trebuie specificat în condiţia impusă.

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 5 voturi
pentru şi unul împotrivă ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Nu se pot reţine fapte de discriminare, potrivit art. 2 alin.1 din O.G. nr. 137/2000
republicată;
2. Clasarea dosarului;
3. Se va răspunde petenţilor în sensul celor hotărâte;
4. 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, potrivit
O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare,
republicata şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
Membrii Colegiului Director prezenţi la şedinţă

ASZTALOS Csaba Ferenc - Preşedinte
HALLER Istvan - Membru

JU R A C ristian - M em bru

NIŢĂ Dragoş Tiberiu - Membru
STANCIU Claudia Sorina - Membru
VASILE Alexandru - Membru

Data redactării: 20.03.2012
Motivele de fapt şi de drept redactate A.C.F. şi A.P., 2 exemp.
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
discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept
titlu executoriu
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