
Hot rârea CNCD cu privire la nevalidarea consilierilor locali 

CONSILIUL NA IONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMIN RII

HOT RÂREA din 4 iunie 2009 

Dosar nr.: 116/2009
Peti ia nr.: 2948 din 11 martie 2009 
Petent: C.N., S.G.I., Z.G., D.I., L.M. 
Reclamat: C.R.M., I.D., S.I., S.I., S.D.R., B.G.P., M.G., D.A., E.A., I.A., R.G., 

D.P., A.N. 
Obiect: nevalidarea consilierilor locali ai Partidului Socialist Democrat i al 

Partidei Romilor Pro Europa în comuna 1 Decembrie, jude ul Ilfov. 

I. Numele i domiciliul p r ilor

[...]

II. Obiectul sesiz rii

Peti ia nr. 2948 din 11 martie 2009 arat  c  reclama ii nu au validat consilierii 
locali ai Partidului Socialist Democrat i al Partidei Romilor Pro Europa în comuna 1 
Decembrie, jude ul Ilfov. 

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare  

Peten ii consider  discriminatorie faptul c , fiind vota i consilieri locali de popu-
la ia comunei, reclama ii au refuzat s  valideze mandatul lor, din motive politice. 

IV. Procedura de citare 

P r ile au fost citate pentru data de 31 martie 2009 i recitate pentru data de 28 
aprilie 2009. 

La audierea din 7 aprilie 2009 p r ile nu s-au prezentat. La audierea din 28 aprilie 
2009 s-a prezentat avocatul N.F. (împuternicirea avoca ial  nr. 20070/2009), repre-
zentând peten ii I.S. i I.D.; avocatul B.M. (împuternicirea avoca ial  nr. 307151), 
reprezentând peten ii C.N.; S.G.I., Z.G.; L.M. 

Procedura de citare a fost legal îndeplinit .
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V. Sus inerile p r ilor

În Peti ia nr. 2948 din 11 martie 2009 se arat  urm toarele: 
- primii patru peten i au candidat pe listele Partidului Social Democrat, al cincilea 

petent a candidat pe listele Partidei Romilor Pro Europa pentru func ia de consilieri 
locali la alegerile locale din 1 iunie 2008; 

- to i cei cinci au fost declara i admi i conform certificatelor doveditoare ale 
alegerii emise de pre edintele Biroului Electoral de Circumscrip ie nr. 40, comuna 1 
Decembrie, jude ul Ilfov; 

- la data de 19 iunie 2008 au fost convoca i pentru a participa la edin a
Consiliului local al comunei 1 Decembrie pentru validarea mandatelor de consilier; 

- din motive politice i etnice cele cinci mandate au fost invalidate; 
- peten ii s-au adresat instan elor de judecat , iar instan ele de fond le-au dat 

câ tig de cauz .
Au depus acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamatul S.I. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3567 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- în calitate de primar a asigurat respectarea drepturilor i libert ilor fundamentale 

ale cet enilor, a prevederilor Constitu iei, a asigurat punerea în aplicare a legilor; 
- discu iile bazate pe ideologiile politice nu mai reprezint  o discriminare politic ;
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
Reclamatul I.D. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3568 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este secretar al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- nu a comis niciun fel de discriminare. 
Reclamatul R.G. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3569 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- nu a comis niciun fel de discriminare. 
Reclamatul D.A. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3570 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamatul S.I. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3571 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
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Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamatul C.R.M. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu 

nr. 3572 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamatul A.N. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3573 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamata S.D.R. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3574 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamatul B.G. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3575 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamatul D.P. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3576 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice expri-

mate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
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Reclamatul E.A. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  
nr. 3577 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 

- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamatul M.G. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3578 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclamatul I.A. a depus la dosar un punct de vedere, înregistrat la CNCD cu  

nr. 3579 din 30 martie 2009, prin care arat  urm toarele: 
- este membru al consiliului local al comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov; 
- din rezultatele voturilor reiese c  nici peten ii nu au votat în toate cazurile pentru 

validarea mandatelor; 
- nu a comis niciun fel de discriminare; 
- ale ii locali nu pot fi tra i la r spundere juridic  pentru opiniile politice expri-

mate în exercitarea mandatului. 
Depune acte în sus inerea celor afirmate. 
Reclama ii, prin concluziile scrise depuse la dosar, înregistrat  la CNCD cu  

nr. 4846 din 11 mai 2009, arat  urm toarele: 
- aspectele reclamate nu reprezint  discriminare, ci eventual aspecte ce se refer

la procedurile electorale; 
- peten ii nu au fost valida i conform procedurii legale; 
- invalidarea mandatelor a constituit rezultatul votului exprimat în cadrul edin ei 

din 19 iunie 2008; 
- prin deciziile instan ei, trebuie reluat  ac iunea de validare a voturilor; 
- prefectul nu a convocat o nou edin  de constituire a consiliului local. 
Peten ii, prin concluziile scrise la dosar, înregistrat  la CNCD cu nr. 4926 din  

12 mai 2009, arat :
- constat rile instan elor de judecat ;
- reclama ii, prin abuz de drept, discrimineaz  peten ii în form  continuat  de 

aproximativ un an de zile; 
- votul exprimat de cet eni nu este luat în considerare de reclama i.
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VI. Motivele de fapt i de drept

În fapt, Colegiul Director re ine c  în comuna 1 Decembrie, jude ul Ilfov, repre-
zentan ii partidului majoritar (Partidul Democrat Liberal), în coali ie cu repre-
zentantul Partidului Noua Genera ie, au refuzat validarea mandatelor reprezentan ilor 
partidelor din opozi ie. Instan ele de judecat  au decis c  refuzul este nelegal1.

În drept, Colegiul Director re ine urm toarele: 
Constitu ia României, prin art. 16 alin. (1) garanteaz  dreptul la egalitate: 

„Cet enii sunt egali în fa a legii i a autorit ilor publice, f r  privilegii i f r
discrimin ri”.

Potrivit art. 20 alin (1) al Constitu iei României, „Dispozi iile constitu ionale pri-
vind drepturile i libert ile cet enilor vor fi interpretate i aplicate în concordan  cu 
Declara ia Universal  a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care 
România este parte.  

Protocolul nr. 12 la Conven ia European  a Drepturilor Omului, la art. 1 prevede 
interzicerea general  a discrimin rii: „Exercitarea oric rui drept prev zut de lege tre-
buie s  fie asigurat  f r  nicio discriminare bazat , în special, pe sex, pe ras ,
culoare, limb , religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine na ional  sau 
social , apartenen  la o minoritate na ional , avere, na tere sau oricare alt  situa ie”. 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discri-
minare, republicat , la art. 2 alin. (1) stabile te: „Potrivit prezentei ordonan e, prin 
discriminare se în elege orice deosebire, excludere, restric ie sau preferin , pe baz
de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, categorie social , convingeri, sex, orien-
tare sexual , vârst , handicap, boal  cronic  necontagioas , infectare HIV, aparte-
nen  la o categorie defavorizat , precum i orice alt criteriu care are ca scop sau 
efect restrângerea, înl turarea recunoa terii, folosin ei sau exercit rii, în condi ii de 
egalitate, a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale sau a drepturilor recu-
noscute de lege, în domeniul politic, economic, social i cultural sau în orice alte 
domenii ale vie ii publice”2.

Conform art. 2 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicat : „Orice comportament 
activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz , favorizeaz  sau defavorizeaz
nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan , un grup de 
persoane sau o comunitate fa  de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit i
atrage r spunderea contraven ional  conform prezentei ordonan e, dac  nu intr  sub 
inciden a legii penale”. 

                                                          
1 Dosarul nr. 24518/3/2008, solu ionat de Tribunalul Bucure ti prin Sentin a civil

nr. 2371 din 16 septembrie 2008; Dosarul nr. 24571/3/2008, solu ionat de Tribunalul Bucu-
re ti prin Sentin a civil  nr. 2542 din 7 octombrie 2008 i în recurs de Curtea de Apel 
Bucure ti prin Decizia civil  nr. 269 din 29 ianuarie 2009; Dosarul nr. 26815/3/CA2008, solu-
ionat de Tribunalul Bucure ti prin Sentin a civil  nr. 2849 din 29 octombrie 2008. 

2 S-a admis excep ia de neconstitu ionalitate a acestor dispozi ii în m sura în care din aces-
tea se desprinde în elesul c  instan ele judec tore ti au competen a s  anuleze ori s  refuze 
aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând c  sunt discriminatorii i s  le 
înlocuiasc  cu norme create pe cale judiciar  sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative. 
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Articolul 10 al O.G. nr. 137/2000, republicat , prevede: „Constituie contraven ie, 
conform prezentei ordonan e, dac  fapta nu intr  sub inciden a legii penale, discri-
minarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen ei acestora 
ori a persoanelor care administreaz  persoana juridic  la o anumit  ras , na io-
nalitate, etnie, religie, categorie social  sau la o categorie defavorizat , respectiv din 
cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauza 
prin: (h) refuzarea acord rii pentru o persoan  sau un grup de persoane a unor drep-
turi sau facilit i”. 

Conform defini iei, discriminarea este o diferen iere bazat  pe un criteriu care 
atinge un drept f r  s  existe o justificare obiectiv .
6.1. În conformitate cu jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului în 

domeniu, diferen a de tratament devine discriminare atunci când se induc distinc ii 
între situa ii analoage i comparabile, f r  ca acestea s  se bazeze pe o justificare 
rezonabil i obiectiv . Instan a european  a decis în mod constant c  pentru ca o 
asemenea înc lcare s  se produc , „trebuie stabilit c  persoane plasate în situa ii ana-
loage sau comparabile, în materie, beneficiaz  de un tratament preferen ial i c
aceast  distinc ie nu- i g se te nicio justificare obiectiv  sau rezonabil ” (de exem-
plu, Fredin c. Suediei, 18 februarie 1991; Hoffman c. Austriei, 23 iunie 1993, Spadea 
i Scalambrino c. Italiei, 28 septembrie 1995, Stubbings i al ii c. Regatului Unit, 22 

octombrie 1996). 
În mod evident, faptele prezentate de peten i reprezint  o diferen iere de trata-

ment, din moment ce din cei 15 de ale i locali afla i în situa ii analoage i
comparabile s-au validat doar 10 mandate. 
6.2. Criteriul invocat de peten i a fost cel politic i etnic. Având în vedere faptul 

c  pe plan local exist  o coalizare politic  format  de PDL i PNG, împotriva PSD i
PRPE, criteriul politic este sus inut. Diferen ierea pe criteriul etnic nu a fost probat. 
6.3. Drepturile atinse de diferen iere sunt cele din sfera drepturilor politice [art. 1 

alin. (2) lit. c) din O.G. nr. 137/2000, republicat ]: cel al drepturilor electorale (drep-
tul de vot ca i dreptul de a fi votat î i pierde efectul dac  pot fi invalidate în mod 
nelegal mandatele celor ale i), dreptul de a participa la via a public i de a avea 
acces la func ii i demnit i publice. 
6.4. Colegiul Director a constatat c  instan ele de judecat  au anulat Hot rârea nr. 

2/19.06.2008 a Consiliului local al comunei 1 Decembrie în privin a invalid rii man-
datelor peten ilor, obligând pârâ ii s  valideze mandatele peten ilor, ar tând c  „Sim-
pla apartenen  politic  diferit i întrunirea unui num r de voturi mai mare pentru 
reprezentan ii unui partid politic fa  de al ii nu permite primilor s  ignore rezultatul 
voin ei aleg torilor printr-un vot discre ionar. Cazurile în care puteau fi invalidate 
mandatele consilierilor locali sunt expres i limitativ prev zute de lege i nicio alt
împrejurare, de genul «nu au dorit ceilal i», nu justific  invalidarea. Astfel, suntem în 
prezen a unui abuz de drept”3. În aceste circumstan e nu poate exist  o justificare 
obiectiv  a diferen ierii. 

                                                          
3 Trib. Bucure ti, sentin a civil  nr. 2542 din 7 octombrie 2008. 
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6.5. Privind responsabilitatea consilierilor locali, Colegiul Director constat  urm -
toarele: 

- instan ele de judecat  au stabilit c  ale ii locali, prin refuzul valid rii man-
datelor, au comis un abuz de drept; 

- Conven ia european  a drepturilor omului, ratificat  de România prin Legea  
nr. 30/1994, interzice abuzul de drept prin art. 17, ar tând c  niciun grup sau individ 
nu poate invoca drepturi pentru „a desf ura o activitate sau a îndeplini un act ce 
urm re te distrugerea drepturilor sau libert ilor”. 

Colegiul Director constat  c , în situa ia în care practica consilierilor locali din 
comuna 1 Decembrie, jude ul Ilfov, nu ar fi sanc ionat , acest lucru ar afecta în mod 
grav bazele democra iei, transformând democra ia în dictatura majorit ii. Libertatea 
opiniilor politice nu include i luarea unor m suri abuzive împotriva celor cu a c ror 
opinii politice ale ii locali nu sunt de acord. i instan ele de judecat  au dispus 
obligarea reclama ilor s  valideze mandatele peten ilor, ar tând clar c  în aceast
situa ie nu se poate invoca libertatea votului exprimat. 

În consecin , se constat  c  pentru situa ia creat , reclama ii consilieri locali sunt 
în mod direct responsabili. 
6.6. Privind responsabilitatea primarului comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov, 

Colegiul Director constat  urm toarele:
- prin punctul de vedere depus, a ar tat c  în calitate de primar a asigurat respec-

tarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, a prevederilor Consti-
tu iei, a asigurat punerea în aplicare a legilor; 

- nu a depus niciun act prin care s  sus in  aceast  afirma ie, din care s  se evi-
den ieze acele fapte sau acte ale sale prin care a depus eforturile necesare pentru a 
asigura exercitarea drepturilor politice ale peten ilor; 

- de i ar fi avut calitatea, nu a propus o nou  hot râre de Consiliu Local pentru 
validarea mandatelor peten ilor; 

- procesul-verbal al edin ei de constituire a consiliului local din 19 iunie 2008 
arat  c  primarul comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov, nu i-a exercitat atribu iile 
legale de asigurarea respect rii drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, 
a prevederilor Constitu iei, nu a asigurat punerea în aplicare a legilor. 

În consecin , se constat  c  pentru situa ia creat , reclamatul primar este în mod 
direct responsabil.  
6.7. Privind responsabilitatea secretarului comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov, 

Colegiul Director constat  c  în calitate de func ionar public a semnat o hot râre de 
consiliu despre care instan ele de judecat  au constatat ulterior c  este nelegal , con-
travenind astfel prevederilor art. 48 alin. (1) al Legii nr. 215/2001, actualizat . Cole-
giul Director constat  c  nu are competen a material  de a sanc iona o astfel de fapt .

Fa  de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000, repu-
blicat , cu unanimitatea de voturi a membrilor prezen i la edin ,
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COLEGIUL DIRECTOR 

HOT R TE: 

1. admite excep ia lipsei calit ii procesuale pasive a reclamatului I.D., respinge 
excep iile privind lipsa calit ii procesuale pasive a reclama ilor C.R.M., S.I., S.I., 
S.D.R., B.G.P., M.G., D.A., E.A., I.A., R.G., D.P., A.N.; 

2. faptele sesizate de peten i reprezint  discriminare conform art. 2 alin. (1) i
alin. (4), coroborat cu art. 10 lit. h) din O.G. nr. 137/2000, republicat ;

3. sanc ionarea primarului S.I. i a lui C.R.M., S.I., S.D.R., B.G.P., M.G., D.A., 
E.A., I.A., R.G., D.P., A.N. cu amend  contraven ional  în valoare de câte 600 lei, 
conform art. 26 alin. (1) al O.G. nr. 137/2000, republicat ;

4. o copie a prezentei hot râri se va comunica p r ilor, Prefecturii Jude ului Ilfov, 
Prim riei comunei 1 Decembrie, Jude ul Ilfov i Direc iei Generale a Finan elor 
Publice Ilfov (pentru recuperarea amenzii datorate c tre stat). 

VII. Modalitatea de plat  a amenzii:

Pentru primarul S.I. la Direc ia General  a Finan elor Publice Ilfov, pentru ceilal i
contravenien i la Prim ria comunei 1 Decembrie, jude ul Ilfov, conform O.G.  
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. Contravenien ii sunt obliga i s
trimit  dovada pl ii amenzii c tre Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimi-
n rii (cu specificarea num rului de dosar) în termen de 15 de zile din momentul în 
care constituie de drept titlu executoriu, conform art. 20 alin. (10) al O.G. nr. 137/2000. 

Membrii Colegiului Director prezen i la edin

GERGELY DEZIDERIU – Membru 
HALLER ISTVÁN – Membru  
PANFILE ANAMARIA – Membru 
TRUINEA PAULA ROXANA – Membru 
VASILE MONICA – Membru 

Data redact rii: 4.06.2009 


