CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
Bucureşti, P iaţa V a lte r Mărăcineanu nr, 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-m ail: suDPort@cncd.orQ.ro

HOTĂRÂREA NR. 451
din data de 07.11.2012

Dosar nr.: 309/2012
Petiţia nr.: 3367 din data de 13.07.2012
Petent; Bî
Ti
Reclamaţi: Obiect: inexistenţa locurilor fără taxă pentru studenţii de etnie romă în cadrul unor
universităţi de stat

I.

Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor

1.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
1.1.1 E
Ti
, c u domiciliul î n ;
Bucureşti
1.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului

1.2.1.-

II.

Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare

2.1. Prin petiţia înregistrată cu nr. 3367 din data de 13.07.2012 petentul sesizează faptul
că unele universităţi, facultăţi de stat nu au locuri fără taxă pentru etnicii romi, ci doar
pentru basarabeni sau albanezi.

III.

Procedura de citare

3.1. Procedura de citare nu a putut fi îndeplinită.
3.2, Prin adresa înregistrată cu nr.3367 din data de 13.08.2012 au fost aduse la cunoştinţa
petentului prevederile art.11 alin.1 din Ordinul nr.144/2008 privind aprobarea Procedurii
interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, solicitându-i-se acestuia precizarea în
concret a persoanei fizice sau juridice împotriva căreia a formulat petiţia precum şi
semnarea acesteia. Petentul nu a răspuns acestei adrese.

IV.

Susţinerile părţilor

Susţinerile petenteî
4.1. Prin petiţia înregistrată cu nr. 3367 din data de13.07.2012 petentul sesizează fa
că unele universităţi, facultăţi de stat nu au locuri fără taxă pentru etnicii romi, ci
pentru basarabeni sau albanezi.

Susţinerile părţii reclamate

V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. în fapt, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
(CNCD), reţine faptul că anumite universităţi de stat nu au locuri fără taxă pentru etnicii
romi
5.2. Faţă de petiţia Iniţială, astfel precum aceasta a fost formulată, petentului i-a fost pus în
vedere completarea petiţiei cu elementele prevăzute de art.11 alin.1 din procedură,
respectiv însuşirea şi semnarea petiţiei.
5.3. în drept, reţinem că potrivit art.11 din Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi
sesizărilor,
(1) P e tiţia p riv in d a cte sa u fapte de discrim in a re va cup rin d e : a) num ele,
d o m iciliu l sau re şe d in ţa p ă rţilo r ori, p e n tru perso a n e le ju rid ic e , den um ire a ş i se d iu l lo r.
D a c ă re c la m a n tu l lo c u ie ş te în străinătate, se va arăta d o m iciliu l ales, unde u rm ează să i
s e facă toate c o m u n ică rile p riv in d s o lu ţio n are a petiţie i; b) nu m e le ş i ca lita te a celui care
re p re z in tă partea, ia r în c a zu l re p re z e n tă rii p rin avocat, nu m e le a ce stu ia ş i se d iu l
p ro fe s io n a l; c) o b ie c tu l p e tiţie i; d) a ră ta re a m otive lo r de fa p t ş i de d re p t p e care se
înte m e ia ză p e tiţia ; e) ară ta re a d o ve zilo r p e care se sp rijin ă fie ca re ca p ă t de cerere; f)

semnătura.
5.4. Ori, faţă de nerespectarea condiţiei de formă, ce priveşte semnarea petiţiilor
transmise către CNCD, lespectiv un act de asumare a acesteia, Colegiul Director al CNCD
urmează a clasa prezenta petiţiei, având în vedere lipsa conformităţii acesteia cu
dispoziţiile art.11 alin.1 lit.f, din procedura Internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor,
lipsa unei semnături.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor form elor de discriminare, republicată, cu unanimitate de voturi ale
membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. Clasarea petiţiei prin lipsă semnătură potrivit art.11 din Procedura internă de soluţionare
a petiţiilor şi a sesizărilor.
2. O copie a hotărârii se va transmite petentului.

VI. Modalitatea de plată a amenzii:
Nu este cazul

VII. Calea de atac şi term enul 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 discrim inare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului

adm inistrativ.

