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HOTĂRÂREA nr. 550 

din 21.09.2022 

 

 

 

Dosar nr.: 616/2021 

Petiţia nr.: 5614/26.07.2021 

Petent: =  

Reclamată: U.A.T. Voșlăbeni 

Obiect: inscripționarea denumirii localității exclusiv în limba română 

 

 

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor   

1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului:  

 

2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul părţilor reclamate:  

U.A.T. Voșlăbeni 

 

II. Procedura de citare  

3.  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 Național pentru Combaterea Discriminării, prin intermediul adreselor nr. 

5825/03.08.2022 și 5614/03.08.2022 a citat părțile.  

4. Procedura legal îndeplinită. 

 

III. Susţinerile părţilor 

Susţinerile petentului 

5. Petentul se adresează Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pentru a 

reclama că, la intrarea și ieșirea din localitate, indicatoarele cu denumirea localității 

sunt inscripționate doar în limba română, locuitorii aparținând comunității maghiare fiind 

astfel discriminați. 

6. Pentru a proba cele sesizate, petentul depune la dosar două fotografii: 
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Susţinerile reclamatului  

7. Reclamatul, în punctul de vedere depus, înregistrat cu nr. 7700/13.10.2021, 

precizează că indicatoarele rutiere de la intrarea, respectiv ieșirea din localitatea 

Voșlăbeni, reprezentând denumirea localității, au fost inscripționate, atât în limba 

română cât şi în limba maghiară. 

8. Astfel, reclamatul susține că au fost respectate prevederile art. 11 din HG nr. 

1206/2001. 

9. Pentru probarea celor precizate, reclamatul depune două fotografii: 
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IV. Motivele de fapt și de drept 

Cadrul legal aplicabil 

 

Constituția României 

Articolul 16 (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi 

fără discriminări. 

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. 

(3) Funcțiile şi demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, 

de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi. 

(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care 

îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile 

administraţiei publice locale. 

 

Codul administrativ – Legea 54/2019 

Articolul 195 Limba oficială şi folosirea limbii minorităţilor naţionale: 

(1) În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte 

limba română.   

(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi 

naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul 

recensământ, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul 

de specialitate şi organismele subordonate acestora, aceştia se pot adresa, oral sau în 
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scris, şi în limba minorităţii naţionale respective şi primesc răspunsul atât în limba 

română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective.   

(3) În scopul exercitării dreptului prevăzut la alin. (2), autorităţile publice şi entităţile 

prevăzute la art. 94 au obligaţia să pună la dispoziţia cetăţenilor aparţinând unei 

minorităţi naţionale formulare şi texte administrative de uz curent în format bilingv, 

respectiv în limba română şi în limba minorităţii naţionale.   

(4) Lista formularelor şi a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se 

utilizează conform alin. (3), se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Departamentului pentru Relaţii Interetnice elaborată în colaborare cu Institutul pentru 

Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu avizul ministerelor cu atribuţii în 

domeniul administraţiei publice, finanţe publice şi afaceri interne.   

(5) În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii cu 

publicul sunt încadrate şi persoane care cunosc limba minorităţii naţionale respective.   

(6) Autorităţile administraţiei publice locale asigură inscripţionarea denumirii localităţilor 

şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes 

public atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective, în condiţiile 

prevăzute la alin. (2).   

(7) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancţiunea 

nulităţii. 

10. Prin petiţia formulată şi trimisă spre soluţionare Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării acesta este sesizat cu privire la săvârşirea unei potenţiale 

fapte de discriminare, fiind reclamată publicarea  informațiilor de interes public, 

inscripționarea plăcuțelor cu denumirea localității (inrare/ieșire) exclusiv în limba 

română. 

11. Colegiul director a analizat petiția, urmărind elementele art. 2 al O.G. nr.137/2000, 

republicată, cuprins în Capitolul I Principii şi definiții al Ordonanţei şi subsecvent, 

elementele faptelor prevăzute şi sancționate contravențional în Capitolul II Dispoziţii 

Speciale, Secțiunea I-VI din Ordonanță.  

12. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, la art. 2 alin (1) prevede: „Potrivit prezentei ordonanţe, prin 

discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază 

de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 

sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la 

o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 

restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, 

a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, 

în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii 

publice.” 

13. Pentru ca o faptă să fie calificată discriminatorie trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: a) existenţa unui tratament diferenţiat a unor situaţii analoage sau 

omiterea de a trata în mod diferit situaţii diferite, necomparabile; b) existenţa unui 

criteriu de discriminare conform. art. 2 alin(1) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare; c) 

tratamentul să aibă drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, 

folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a unui drept recunoscut de lege; d) 
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tratamentul diferenţiat să nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de 

atingere a acelui scop să nu fie adecvate şi necesare. 

14. Reţinând în coroborare cu aceste aspecte definiţia discriminării, astfel cum este 

reglementată de articolul 2 alin(1) din O.G.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

Colegiul director se raportează la modul în care sunt întrunite cumulativ elementele 

constitutive ale art. 2 din O.G. 137/2000. Pentru a ne situa în domeniul de aplicare al 

art. 2, alin(1) deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa trebuie să aibă la bază 

unul dintre criteriile prevăzute de către art. 2, alin (1), şi trebuie să se refere la 

persoane aflate în situaţii comparabile dar care sunt tratate în mod diferit din cauză 

apartenenţei lor la una dintre categoriile prevăzute în textul de lege menţionat anterior. 

Aşa cum reiese din motivaţia invocată anterior, pentru a ne găsi în situaţia unei fapte 

de discriminare trebuie să avem două situaţii comparabile la care tratamentul aplicat să 

fi fost diferit. Subsecvent, tratamentul diferenţiat trebuie să urmărească sau să aibă ca 

efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de 

egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute 

de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale 

vieţii publice.  

15. Potrivit art. 10 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, constituie contravenţie, conform prezentei 

ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane 

fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei acestora ori a persoanelor care 

administrează persoana juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie 

socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, 

sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin: (...) h) refuzarea acordării 

pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi. 

16. Colegiul director a luat act de dovezile depuse de părți, constatând că părțile au 

depus fotografii contradictorii. Astfel, Colegiul director nu poate constata existența unei 

fapte de discriminare. 

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, 

 

COLEGIUL DIRECTOR 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Probele depuse la dosar nu sunt concludente pentru a constata o faptă de 

discriminare. 

2. O copie a hotărârii se va transmite părţilor. 

 

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 prezenţi la şedinţă: 

 

BABUȘ Radu – Membru  
 
 
BĂNICĂ Claudia Cerasela – Membru 
 
 
DIACONU Adrian Nicolae – Membru 
 
 
GRAMA Horia – Membru 
 
 
JURA Cristian – Membru 
 
 
MOȚA Maria – Membru 
 
 
POPA Claudia Sorina - Membru 
 

 

                Redactată și motivată: HG/AB 

           Data redactării: 23.09.2022 
  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.  


