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HOTĂRÂREA nr. 537 

din 07.09.2022 
 
 

Dosar nr.: 920/2021 
Petiţia nr.: 8625/15.11.2021 
Petent:  
Reclamată: - 
Obiect: presupusă excludere dintr-un curs de formare profesională 
 
 
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor   
Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentei 
 
Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul părţii reclamate 
2. - 
 
 
II. Procedura de citare  
3.  În temeiul art. 11, alin.1, al Ordinului nr. 144/11.04.2008 privind aprobarea Procedurii 
de soluționare a petițiilor și sesizărilor Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării, prin intermediul adresei nr. 8625/28.11.2022 petentului i s-a pus în vedere 
să completeze petiția inițială.  
4. Procedura legal îndeplinită. 
 
 
III. Susţinerile părţilor 
Susţinerile petentului 
5. Petentul se adresează Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pentru a 
reclama faptul că a fost exclus de la un curs gratuit de formare profesională fără ai se 
comunica motivul deciziei de excludere. 
6. Petentului i s-a pus în vedere să completeze petiția inițială, în conformitate cu art. 11 
alin.(1), al Ordinului nr. 144/11.04.2008 privind aprobarea Procedurii de soluționare a 
petițiilor și sesizărilor Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, însă acesta 
nu a dat curs solicitării. 
 
Susţinerile reclamatei 
- 
 
 
IV. Motivele de fapt şi de drept 
7. În fapt, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD) a analizat presupusa excludere a petentului de la un curs gratuit de formare 
profesională fără a-i comunica motivul deciziei. 
8. Astfel, i-a fost solicitat petentului, în conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. e) al Ordinului 
nr. 144/11.04.2008, completarea petiției inițiale cu probatoriu necesar pentru a analiza 
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potențialele fapte de discriminare.  Petentul nu a revenit cu precizările solicitate. 
               
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 unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi la şedinţă,  
 
 

COLEGIUL DIRECTOR 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

1. Clasarea petiţiei raportat la OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată; 
2. O copie a hotărârii se va comunica părților. 
 
 
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, în termen de 
15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 
 
 
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă: 
 
ASZTALOS CSABA FERENC – Membru 
 
 
BABUȘ RADU – Membru 
 
 
DIACONU ADRIAN NICOLAE – Membru 
 
 
GRAMA HORIA – Membru 
 
 
MOȚA MARIA – Membru 
 
 
Data redactării: 14.09.2022 
Redactată și motivată: ACF/AA/AB 
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. 


