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HOTĂRÂREA nr. 388 

din 12.05.2021 

 

 

Dosar nr: 110/2021 

Petiția nr: 1175/12.02.2021 

Petentă:   

Reclamat: -  

 

Obiect: posibilă discriminare realizată de instituțiile statului 

 

I. Numele, domiciliul și sediul părților 

Numele și domiciliul petentei  

1.   

Numele și domiciliul reclamatului 

2. – 

 

II. Citarea părților 

3. În temeiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată (în continuare O.G. nr. 137/2000), s-a îndeplinit procedura 

de citare, cu atenționarea petentei referitor la consecințele netransmiterii informațiilor menționate 

de art.11 din Ordinul nr.144/2008. 

4. La audierile din data de 09.04.2021, petenta a fost prezentă dar nu a individualizat nici obiectul 

petiției și nici o persoană fizică/juridică reclamată, aspectele susținute de aceasta vizând 

elemente cu caracter de generalitate legae de dificultatea găsirii unui loc de muncă, lipsa 

spirjinului statului pentru mamele cu copii minori, sistemul medical care nu asigură gratuitatea 

medicamentelor, etc. 

 

III. Susţinerile părţilor  

Susţinerile petentei 

5. Petenta arată că, în opinia sa, instituțiile statului comit fapte de discriminare prin toate formele 

cu putință, începând cu perceperea taxei de timbru și continuând cu normele aplicabile în 

materia protecției consumatorului.  

6. Petenta arată că nu are loc de muncă de 4 ani, de când a fost disponibilizată abuziv și că 

aplicarea legii se face în mod diferențiat, cu acceptul puterilor în stat.  

7. Prin notele scrise depuse cu adresa 2817/13.04.2021, petenta arată că se consideră 

discriminată și prin faptul că nu a primit sprijin din partea statului pentru operația de înlăturare 

șorț chirurgical precum și prin solicitările abuzive ale unităților de învățământ.  
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Susținerile reclamatului 

8. -. 

 

IV. Cadrul legal aplicabil 

9.-  O.G 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare 

- Ordinul CNCD nr.144/2008 privind procedura de soluționare a petițiilor si 

sesizărilor 

 

V. Motive de fapt și de drept 

10. Conform art. 11 alin. 1 al Ordinului nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea 

Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor: 

(1) Petiţia privind acte sau fapte de discriminare va cuprinde: 

a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi 

sediul lor; 

b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul reprezentării prin avocat, 

numele acestuia şi sediul profesional; 

c) obiectul petiţiei; 

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază petiţia; 

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere; 

f) semnătura. 

11. Potrivit art.33 din Ordinul nr.144/2008, ,,Membrii Colegiului director, din oficiu, pot 

ridica excepţia lipsei obiectului petiţiei când constată că obiectul petiţiei este în mod vădit 

nefondat, raportat la domeniul de aplicare al prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

137/2000, republicată.,, 

12. Având în vedere că, prin citația transmisă cu nr. 1175/03.03.2021, petenta a fost 

informată că, în cazul în care nu va furniza informațiile solicitate potrivit art 11 din Ordinul 

144/2008 ( date de identificare persone reclamate, descrierea faptei de discriminare, data 

comiterii faptei de discriminare, arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de 

cerere), petiția se va clasa, potrivit Ordinului 144/2008, și că petenta nu a dat curs acestei 

solicitări, Colegiul director va dispune clasarea petiției, obiectul acesteia fiind echivoc.  

 

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 unanimitatea membrilor 

prezenţi la şedinţă, 

 

COLEGIUL DIRECTOR 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1. Petiția cu nr.1175/12.02.2021 se clasează, conform art. 11 și art 33 din Ordinul CNCD 

nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor 

şi sesizărilor (lipsă obiect). 

2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părților: 

a)   
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VII. Modalitatea de plată a amenzii:  

Nu este cazul. 

 

VIII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita 

Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal de 15 zile potrivit O.G. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ la instanţa de contencios administrativ. 

 

Membrii Colegiului Director prezenți la ședința de deliberări desfășurată  online în 

data de 12.05.2021 au fost: ASZTALOS CSABA FERENC – Membru, DIACONU 

ANDREI – Membru, HORIA GRAMA – Membru, HALLER ISTVÁN – Membru, JURA 

CRISTIAN – Membru, LAZĂR MARIA – Membru, MARIA MOȚA – Membru, OLTEANU 

CĂTĂLINA – Membru, POPA CLAUDIA SORINA – Membru 

 

Prezenta hotărâre va fi comunicată în baza Ordinului Președintelui CNCD nr. 138 

din 24.03.2020. 

                                        

 

ASZTALOS CSABA FERENC 

Membru Colegiul Director, 

Președinte CNCD 

 
 

 

 

Data redactării: 12.05.2021 

Redactată și motivată: M.M. şi M.M 

 

Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării potrivit 

prevederilor legii şi care nu sunt atacate în termenul legal, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept 

titlu executoriu. 

 

 

 

 

 

 

 


