HOTĂRÂREA nr. 2
din 12 .01.2022
Dosar nr.: 897/2021
Petiţia nr.: 8399/08.11.2021
Petent:
Reclamat: Obiect: petiție cu obiect echivoc
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul părţii reclamate
-

II. Procedura de citare
3. În temeiul art. 11, alin.1 din Ordinul 144/11.04.2008 privind aprobarea Procedurii
interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, prin intermediul adresei nr.
8399//18.11.2021 i s-a solicitat petentului să completeze petiția cu descrierea concretă
a obiectului petiției, criteriului de discriminare, adresa de corespondență a reclamaților
4. Petentul nu a dat curs solicitării.

III.Susţinerile părţilor
Susţinerile petentului
5. Petentul s-a adresat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pentru a
susține că o serie de instituții l-au umilit și i-au distrus modul de viață. Astfel, acesta
anexează o serie de documente medicale, certificate de deces, titluri de proprietate etc.
6. Petentul nu a dat curs solicitării.
Susţinerile reclamatului: -

IV. Cadrul legal aplicabil
7. O.G 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
8. Ordinul CNCD nr.144/2008 privind procedura de soluționare a petițiilor si sesizărilor

V. Motive de fapt și de drept
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9. Conform art. 11 alin. 1 al Ordinului nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea
Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor:
10. 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. Prin adresa transmisă cu nr. 8399//18.11.2021, petentul a fost informat că, în cazul
în care nu va furniza informațiile solicitate potrivit art 11 din Ordinul 144/2008 (date de
identificare persoane reclamate, descrierea faptei de discriminare, data săvârșirii faptei
de discriminare, arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere), petiția
se va clasa, potrivit Ordinului 144/2008. Petentul nu a dat curs acestei solicitări astfel,
Colegiul director va dispune clasarea petiției, obiectul acesteia fiind echivoc.
Fată 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 unanimitate de voturi
ale membrilor prezenți la ședință,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. Petiția cu nr. 8399/08.11.2021 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. Se va răspunde părților în sensul celor hotărâte.
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.
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Membrii Colegiului Director prezenți la ședința de deliberări din data de
12.01.2022 au fost: ASZTALOS Csaba Ferenc – Membru, DIACONU Adrian –
Membru, GRAMA Horia – Membru (online), HALLER István – Membru, JURA
Cristian – Membru, LAZĂR Maria – Membru, MOȚA Maria – Membru, OLTEANU
Cătălina – Membru, POPA Claudia Sorina (online) – Membru

Prezenta hotărâre va fi comunicată în baza Ordinului Președintelui C.N.C.D. nr.
138 din 24.03.2020.

ASZTALOS CSABA FERENC
Membru Colegiul Director,
Președinte C.N.C.D.

Data redactării: 17 .01.2022
M.L./A.B.

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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