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HOTĂRÂREA nr. 552 

din 21.09.2022 

 

 

Dosar nr.: 839/2021 

Petiția nr.: 7986/25.06.2022 

Petent:  

Reclamat: - 

Obiect: nemulțumirea petentului pentru neextinderea sistemului video în localitatea de 

domiciliu 

 

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor   

1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului:  

 

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

 

II. Procedura de citare  

3.  În temeiul art. 28 din Ordinul nr. 144/2008 emis de Președintele Consiliului Național 

pentru Combaterea Discriminării privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a 

petițiilor și sesizărilor, prin intermediul adresei nr. 7986/04.11.2021, a invocat excepția 

obiectului văditului nefondat raportat la domeniul de aplicare al prevederilor O.G. 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.  

4. Procedura legal îndeplinită. 

 

III. Susţinerile părţilor 

Susţinerile petentului 

5. Petentul sesizează Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, 

considerându-se discriminat de faptul că primăria localității în care domiciliază nu 

extinde sistemul de supraveghere cu camere video și pe strada sa.  

6. Petentul, prin intermediul adresei nr. 7986/04.11.2021, a fost informat cu privire la 

invocarea din oficiu a excepției obiectului vădit nefondat raportat la domeniul de 

aplicare al prevederilor O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, fiind invitat să își exprime propriile apărări. Petentul nu a dat 

curs solicitării. 

 

Susţinerile reclamatului: -  
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IV. Cadrul legal aplicabil. Motivele de fapt și de drept 

 

Constituția României 

Art. 15 

(1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin 

alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. 

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale 

mai favorabile. 

Art. 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. 

 

O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 

republicată 

Art. 1 

(1) În România, stat de drept, democratic și social, demnitatea omului, drepturile și 

libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme 

și sunt garantate de lege. 

(2) Principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării sunt 

garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: 

a) dreptul la un tratament egal în fața instanțelor judecătorești și a oricărui altui organ 

jurisdicțional; 

b) dreptul la securitatea persoanei și la obținerea protecției statului împotriva violențelor 

sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau instituție; 

c) drepturile politice, și anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viața 

publică și de a avea acces la funcții și demnități publice; 

d) drepturile civile, în special: 

(i) dreptul la libera circulație și la alegerea reședinței; 

(ii) dreptul de a părăsi țara și de a se întoarce în țară; 

(iii) dreptul de a obține și de a renunța la cetățenia română; 

(iv) dreptul de a se căsători și de a-și alege partenerul; 

(v) dreptul de proprietate; 

(vi) dreptul la moștenire; 

(vii) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; 

(viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; 

(ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; 

(x) dreptul de petiționare; 

e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: 

(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și 

satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, 

la o remunerație echitabilă și satisfăcătoare; 

(ii) dreptul de a înființa sindicate și de a se afilia unor sindicate; 

(iii) dreptul la locuință; 

(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială și la servicii sociale; 
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(v) dreptul la educație și la pregătire profesională; 

(vi) dreptul de a lua parte, în condiții de egalitate, la activități culturale și sportive; 

f) dreptul de acces la toate locurile și serviciile destinate folosinței publice. 

(3) Exercitarea drepturilor enunțate în cuprinsul prezentului articol privește persoanele 

aflate în situații comparabile. 

(4) Orice persoană fizică sau juridică are obligația să respecte principiile enunțate la 

alin. (2). 

Art. 2 

(1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, 

excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice 

alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței 

sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural 

sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

 

7. Potrivit dispozițiilor art. 63 din Procedura Internă de Soluţionare a Petiţiilor şi 

Sesizărilor publicată în M.Of. nr. 348 din 6 mai 2008, „(1) Colegiul director se va 

pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond 

care nu mai necesită, în tot sau în parte, analizarea în fond a petiţiei”. 

8. Luând act de plângere, astfel cum este formulată, Colegiul urmează să admită 

excepția obiectului vădit nefondat raportat la O.G. 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, întrucât faptele sesizate nu 

intră sub incidența domeniului de aplicare al prevederilor legale menționate. 

 

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. Admiterea excepției lipsei obiectului vădit nefondat raportat la O.G. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea faptelor de discriminare republicată 

2. O copie se va transmite părților. 

 

V. Modalitatea de plată a amenzii: - 

 

VI. 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 4 din 4 
 

 

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: H.G., A.B.

          Data redactării: 26.09.2022 

 

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.  

 

 

 


