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HOTĂRÂREA nr. 802 

din 11.11.2020 
 

 
 

Dosar nr.:  477/2020 
Petiţia nr.:  3954/01.07.2020 
Petent   
Reclamat:  Allen Coliban – în calitate de senator USR 
 
Obiect:  posibilă faptă de discriminare săvârșită prin afirmații postate pe site-ul  de 
socializare Facebook 
 
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor   
Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului 
1.         
Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul părţilor reclamate   
2.   Allen Coliban cu domiciliul neprecizat identificat doar cu contul de pe site-ul de 
socializare Facebook 
 
II.  Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare  
3.       Petentul reclamă o posibilă faptă de discriminare prin folosirea cuvântului „Turcisme” 
în cadrul articolului publicat pe pagina de Facebook a reclamatului. Petentul susţine că 
afirmațiile postate de reclamat pe pagina de Facebook a acestuia erau cuprinse într-un 
articol intitulat: ”Turcismele din transportul public brașovean”.  
 
III. Procedura de citare  
4.       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, prin intermediul adresei nr. 
3954/29.07.2020 petentul a fost citat.   În  cuprinsul acesteia în temeiul dispoziţiilor  art. 5, 7,  
8 și 10, alin.2 și 3 din cadrul Procedurii interne de soluţionare a tuturor petiţiilor şi sesizărilor, 
aprobată prin Ordinul Preşedintelui CNCD nr. 144/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 348 
din 6 mai 2008, i-a fost invocată din oficiu excepţia calităţii procesuale active solictându-i-se 
transmiterea uni punct de vedere cu privire la această excepţie.  
5.         Petentul  ca răspuns la această solicitare și a transmis adresa nr. 5725/18.09.2020 
prin care și-a retras sesizarea.  
6.  Procedura legal îndeplinită. 
 
III. Susţinerile părţilor 

 
Susţinerile petentului 
7.  Petentul, prin petiţia înregistrată la CNCD sub nr. 3954/01.07.2020, a sesizat articolul 
publicat de partea reclamată pe pagina acestuia de Facebook. Petentul susţine că reclamatul 
a folosit cuvântul „turcismele” cuprins în titlul articolului publicat cu notă discriminatorie, 
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având în vedere că reclamatul este o persoană publică, fiind senator USR.  
8.  Acesta subliniază că utilizarea acestui termen, scris cu ghilimele de către o persoană 
publică este o discriminare atât în temeiul dispozițiilor legislaţiei interne, cât și a Uniunii 
Europene. 
9.    Pentru a demonstra susţinerea sa, petentul atașează o planșă foto cu pagina de 
Facebook a reclamatului, unde este parte din articolul intitulat ”Turcismele din transportul 
public brașovean”.    
10.  În data de 18.09.2020, petentul transmite cu poşta electronică cererea de renunţare la 
petiţie înregistrată la CNCD sub nr. 5725 şi formulată în temeiul dispoziţiilor art. 14 din 
cuprinsul Procedurii interne de soluţionare a tuturor petiţiilor şi sesizărilor, aprobată prin 
Ordinul Preşedintelui CNCD nr. 144/2008. 
 
Susţinerile reclamatului 
11.    Reclamatul  nu a depus niciun punct de vedere cu privire la această sesizare.  
   
V. Motivele de fapt şi de drept 
19. În fapt, petentul sesizează cu privire la o posibilă faptă de discriminare săvâşită prin 
folosirea cuvâtului „Turcisme” în titlul articolului publicat pe pagina de Facebook a 
reclamatului.  
20.   În drept, luând act de plângere, astfel cum este formulată, Colegiul urmează a analiza 
susţinerile părţilor, luând act despre faptul că petentul a arătat faptul că înțelege să renunțe la 
petiția formulată.  
21.  Colegiul director ia act de cererea depusă la dosar de către petent, comunicată în data 
de 26.06.2020 şi urmează să dispună conform art.14 alin. 1 şi 2 din Procedura internă de 
soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor publicată în M.O. nr.348 din 6 mai 2008, renunţarea la 
petiţie: “Art.14 (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”.  

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art.20 alin.(2) din O.G. nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu unanimitate de 
voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,  

 
 
 

COLEGIUL DIRECTOR 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

1. Clasarea petiţiei nr. 3954/01.07.2020, întrucât Colegiul director a luat act de cererea 
de renunţare la petiţia formulată de către petent și înregistrată sub nr. 5725/18.09.2020. 
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentului. 

 
 
 

VI. Modalitatea de plată a amenzii: - 
 
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita  
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, potrivit O.G. 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ. 
  



 

 
  

 
 

Pagina 3 din 3 

Membrii Colegiului Director prezenţi la de deliberări desfășurată on line în data de 
11.11.2020 au fost: ASZTALOS CSABA FERENC – Membru, DIACONU ADRIAN -
Membru, GRAMA HORIA – Membru, HALLER ISTVÁN – Membru, JURA CRISTIAN – 
Membru, LAZĂR MARIA – Membru, MOȚA MARIA – Membru, OLTEANU CĂTĂLINA – 
Membru 
 
 
Prezenta hotărâre va fi comnunicată în baza Ordinului Președintelui CNCD nr. 138 din 
24.03.2020. 
 
 
 

ASZTALOS CSABA FERENC 
Membru Colegiul Director, 

Președinte CNCD 
 

 
 
 
 
 
 
Data redactării: 24.11.2020 
Motivat și redactat:CJ/CCS 
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. 


