
 

Hot rârea CNCD cu privire la sanc ionarea reclamatei pentru 
neaplicarea ferm  i neîntârziat  a hot rârii Colegiului Director 

CONSILIUL NA IONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMIN RII 

HOT RÂREA din 18 august 2009 

Dosar nr.: 222/2009  

Peti ia nr.: 5367/25.05.2009 

Petent: F.A.E. 
Reclamat: Administra ia Na ional  a Îmbun t irilor Funciare – Sucursala Teritorial  

Timi  – Mure  Inferior 
Obiect: Sanc ionarea contraven ional  a reclamatei pentru neaplicarea ferm  i 

neîntârziat  a hot rârii Colegiului Director nr. 77/03.02.2009, în spiritul i litera ei.  

I. Numele, domiciliul sau re edin a p r ilor  

I.1. Numele, domiciliul sau re edin a petentului  

I.1.1. F.A.E. 
I.2. Numele, domiciliul sau re edin a reclamatului 

I.2.1. Administra ia Na ional  a Îmbun t irilor Funciare – Sucursala Teritorial  
Timi  – Mure  Inferior 

II. Obiectul sesiz rii  

2.1. Petentul solicit  sanc ionarea contraven ional  a reclamatei pentru neapli-
carea ferm  i neîntârziat  a hot rârii Colegiului Director nr. 77/03.02.2009, în 
spiritul i litera ei. 

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare  

3.1. Prin plângerea înregistrat  cu nr. 5367/25.05.2009, petentul arat  c  este pen-
sionar pe probleme de dizabilit i i învedereaz  c  a sesizat Consiliul Na ional 
pentru Combaterea Discrimin rii cu privire la refuzul reclamatei de reîncadrare pe 
postul de inut anterior. Prin Hot rârea Colegiului nr. 77/03.02.2009 s-a constatat 
fapta de discriminare, s-a dispus sanc iunea contraven ional  a avertismentului i s-a 
recomandat reîncadrarea pe postul de inut. Petentul arat  c  reclamata i-a oferit alte 
posturi, contrar Hot rârii Colegiului nr. 77/03.02.2009, f r  a da curs aplic rii ferme 
i neîntârziate a acesteia, în spiritul i litera ei. inând seama de reaua-credin a a 

reclamatei în aplicarea hot rârii CNCD, petentul solicit  sanc ionarea contraven-
ional  cu amend . 
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IV. Procedura de citare 

4.1. În temeiul art. 20 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc-
ionarea tuturor formelor de discriminare, cu modific rile i complet rile ulterioare, 

republicat , Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii a îndeplinit pro-
cedura de citare a p r ilor.  

4.2. Prin adresa nr. 5462/27.05.2009 a fost citat petentul. Prin adresa  
nr. 5463/27.05.2009 a fost citat  reclamata, prin reprezentant. P r ile au fost citate 
pentru termenul stabilit de Consiliu, la data de 30.06.2009.  

4.3. La termen s-a prezentat petentul prin reprezentant ales, iar partea reclamat , 
prin consilier juridic. P r ile au depus înscrisuri la dosar.  

4.4. Colegiul a acordat p r ilor termen pentru concluzii scrise, la data de 28.07.2009. 
Prin adresa înregistrat  cu nr. 7192/28.07.2009 petentul a comunicat note scrise, iar 
prin reprezentant reclamata a comunicat concluzii prin adresa înregistrat  cu  
nr. 7127/23.07.2009.  

V. Sus inerile p r ilor 

Sus inerile petentului 

5.1.1. Petentul arat  c  este pensionat pe probleme de dizabilit i i i-a fost refu-
zat  reîncadrarea pe postul de inut anterior de c tre Administra ia Na ional  a Îmbu-
n t irilor Funciare (A.N.I.F.) – Sucursala Teritorial  Timi  – Mure  Inferior. În anul 
2008 s-a adresat Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii pentru a 
sesiza atitudinea discriminatorie manifestat  de c tre Administra ia Na ional  a 
Îmbun t irilor Funciare Timi oara fa  de persoana sa, iar CNCD, prin Hot rârea nr. 
77/03.02.2009, s-a pronun at în sensul c  faptele sesizate constituie acte de 
discriminare, potrivit O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea i sanc ionarea tuturor 
formelor de discriminare, cu modific rile i complet rile ulterioare.  

5.1.2. Colegiul Director a sanc ionat cu avertisment A.N.I.F. RA Unitatea de 
Administrare Arad i a recomandat reîncadrarea petentului pe postul de inut anterior 
de c tre acesta, în conformitate cu prevederile legale. Petentul sus ine c  hot rârea 
CNCD care îi era favorabil  nu a fost pus  în aplicare întocmai de c tre angajator, 
acesta dovedind rea-credin  în demersurile efectuate, în ceea ce îl prive te. 

 5.1.3. Petentul arat  c  reclamata a oferit alte posturi decât cel de inut anterior, 
îns  el nu a refuzat posturile oferite, ci a cerut aplicarea Hot rârii nr. 77/03.02.2009 
în spiritul i litera ei. Petentul afirm  c  postul pe care l-a solicitat era vacant la 
momentul cererii sale, dar a fost inut vacant întrucât conduc torul A.N.I.F. Arad 
dorea s  îl ocupe ulterior, când nu ar mai fi de inut func ia de director. Petentul 
consider  c  nu au fost respectate prevederile contractului colectiv de munc  atunci 
când i-au fost oferite posturile. 
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Sus inerile reclamatei  

5.2.1. Reclamata arat  c  sus inerile petentului din sesizarea nr. 5367/25.05.2009 
nu sunt conforme cu realitatea i denatureaz  în mod voit i con tient adev rul. 
Partea reclamat  precizeaz  faptul c , urmare primirii Hot rârii nr. 77/03.02.2009 a 
Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii, petentului i s-au oferit pos-
turile vacante din cadrul Unit ii de Administrare Arad. Oferta de acordare a 
posturilor vacante s-a efectuat dup  ce, în prealabil, Sucursala Teritorial  Timi  – 
Mure  Inferior a solicitat centralei A.N.I.F. RA Bucure ti aprobarea ca petentul s  
poat  fi încadrat, deoarece în anul 2008, cât i în anul 2009 A.N.I.F. RA Bucure ti a 
interzis angaj rile. 

5.2.2. Partea reclamat  men ioneaz  c , la data la care i-a fost comunicat  hot -
rârea CNCD men ionat  mai sus, postul solicitat de petent era ocupat de o persoan  
din cadrul Unit ii de Administrare Arad trecut  pe acel post dintr-un post de con-
ducere. Se arat  c  petentul poate fi angajat pe un post vacant din cadrul Unit ii de 
Administrare Arad, iar în fi a postului vor fi trecute condi iile de munc  din fi a de 
aptitudine dat  de medicul de medicina muncii. Se arat  c  petentul va putea fi anga-
jat pe o perioad  determinat , deoarece este pensionar pentru limit  de vârst . Peten-
tului i s-au oferit trei posturi cu salarizare identic  cu postul solicitat, dar acesta le-a 
refuzat în scris pe toate trei. 

5.2.3. Reclamata precizeaz  faptul c  nici înainte ca petentul s  fie pensionat 
pentru limit  de vârst , nici dup  anul 2001 când acesta s-a angajat cu contract indi-
vidual de munc  pe durat  determinat  i a cumulat pensia cu salariul din anul 2001 
pân  în anul 2007, nu a prezentat vreun act care s  ateste calitatea de persoan  cu 
handicap. Certificatul de încadrare în grad de handicap al petentului a fost prezentat 
p r ii reclamate dup  data încet rii activit ii petentului, ca urmare a expir rii 
contractului individual de munc  pe durat  determinat . 

VI. Motivele de fapt i de drept  

6.1. Coroborat actului normativ care reglementeaz  prevenirea i combaterea 
tuturor formelor de discriminare precum i atribu iile i domeniul de activitate al 
Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii, Colegiul Director trebuie s  
analizeze în ce m sur  obiectul peti iei este de natur  s  cad  sub inciden a preve-
derilor O.G. nr. 137/2000, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. 
Astfel, Colegiul Director, analizeaz  în strâns  leg tur  în ce m sur  obiectul unei 
peti ii întrune te, în prima instan , elementele art. 2 al O.G. nr. 137/2000, repu-
blicat , cuprins în Capitolul I. Principii i defini ii al Ordonan ei i subsecvent, 
elementele faptelor prev zute i sanc ionate contraven ional în Capitolul II. 

Dispozi ii Speciale, Sec iunea I-VI din Ordonan .  

6.5. Colegiul Director, analizeaz  dac  obiectul unei peti ii întrune te elementele 
art. 2 al O.G. nr. 137/2000, republicat , sub aspectul scopului sau efectului creat, ce a 
dat na tere ori nu unei circumstan e concretizate generic în restric ie, excludere, deo-
sebire sau preferin  i care circumstan iat la situa ia petentului/ petentei (peten ilor/ 
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petentelor), ipso facto, poate s  îmbrace forma unui tratament diferit, indus între 
persoane care se afl  în situa ii analoage sau comparabile, datorit  unor criterii deter-
minate i care are ca scop sau ca efect restrângerea ori înl turarea recunoa terii, folo-
sin ei sau exercit rii, în condi ii de egalitate, a drepturilor omului i a libert ilor 
fundamentale, ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 
social i cultural sau în orice alte domenii ale vie ii publice.  

6.6. În m sura în care se re ine întrunirea elementelor constitutive ale art. 2, 
comportamentul în spe  atrage r spunderea contraven ional , dup  caz, în condi iile 
în care sunt întrunite elementele constitutive ale faptelor contraven ionale prev zute 
i sanc ionate de O.G. nr. 137/2000, republicat .  

6.7. Din acest punct de vedere, sub aspectul inciden ei art. 2 al O.G. nr. 137/2000, 
republicat , Colegiul Director ia act de faptul c , în opinia petentului, discriminarea 
este rezultat  urmare constat rii faptelor de discriminare, prin Hot rârea  
nr. 77/03.02.2009. Petentul s-a adresat reclamatei cu cerere de angajare care a oferit 3 
posturi pentru o perioad  determinat , solicitând un r spuns în acest sens. În aceste 
condi ii, petentul a solicitat aplicarea ferm  i neîntârziat  a hot rârii CNCD, în spi-
ritul i litera ei, considerând c  reclamata dovede te rea credin  în aplicarea 
Hot rârii nr. 77/03.02.2009.  

6.8. Luând act de sus inerile p r ilor i înscrisurile depuse la dosar, Colegiul 
re ine c  prin hot rârea nr. 77/03.02.2009 s-a analizat plângerea petentului cu privire 
la refuzul anterior al reclamatei de a-l angaja i a re inut constatarea unei discrimin ri 
indirecte în sensul prevederilor art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000, prin care s-au 
afectat drepturile petentului ca persoan  cu dizabilit i. Pentru a re ine o asemenea 
fapt , Colegiul a constatat c  justificarea invocat  de reclamat  în sensul neangaj rii 
nu întrune te condi iile stipulate în art. 2 alin. (3), respectiv nu se întrunesc elemente 
obiective i rezonabile necesare pentru atingerea unui scop legitim, iar mijloacele 
utilizate nu sunt propor ionale cu scopul legitim urm rit. În raport de aceste împre-
jur ri, la pct. 1 din dispozitivul hot rârii, Colegiul a constatat faptele sesizate ca fiind 
incidente prevederilor art. 2 alin. (3), art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, repu-
blicat , la pct. 2 a dispus sanc ionarea cu avertisment contraven ional a reclamatei, 
iar la pct. 3 a „recomand (at) A.N.I.F. RA Unitatea de Administrare Arad 
reîncadrarea dlui F.A. pe postul de inut anterior, inspector de zona nr. 9, în 
conformitate cu prevederile legale”. Colegiul re ine c  hot rârea nr. 77/03.02.3009 
nu a fost atacat  de p r i la instan a de contencios administrativ competent . 

6.9. Raportat la obiectul peti iei i dispozitivul hot rârii în spe , Colegiul observ  
c  fondul preten iilor deduse solu ion rii în prezentul dosar este indisolubil legat de 
pct. 3 al dispozitivului hot rârii nr. 77/03.02.2009, de vreme ce, în opinia petentului, 
fapta imputat  const  în împrejurarea c  partea reclamat  nu aplic  ferm, în spiritul i 
litera ei, hot rârea în spe .  

6.10. F r  a prejudicia faptele de discriminare constatate în hot rârea  
nr. 77/03.02.2009, Colegiul este de opinie c  premisa analizei aspectelor din prezentul 
dosar trebuie s  aib  în vedere natura juridic  a pct. 3 din dispozitivul hot rârii. Or, este 
dincolo de orice dubiu c , în materia specific  a nediscrimin rii, Colegiul poate s  
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emit  recomand ri adresate institu iilor publice sau private, persoanelor juridice sau 
fizice ce au un anumit rol, la un moment dat, relativ la principiul egalit ii de tratament.  

Din acest punct de vedere, Procedura intern  de solu ionare a peti iilor i sesi-
z rilor în fa a CNCD, publicat  în M.Of. nr. 348 din 6 mai 2008, prevede în art. 79 
c , prin hot rârea adoptat , Colegiul poate dispune includerea unei recomand ri cu 
caracter de îndrumare, f r  for  juridic  obligatorie, în vederea preîntâmpin rii 
înc lc rii principiului nediscrimin rii.  

6.11. Instan ele de contencios administrativ chemate s  statueze asupra legalit ii 
hot rârilor adoptate de Colegiul Consiliului Na ional pentru Combaterea Discri-
min rii s-au pronun at constant în sensul în care „recomand rile Consiliului Na ional 
pentru Combaterea Discrimin rii nu prezint  relevan  juridic , fiind vorba de îndru-
m ri pentru institu iile publice care au un interes legitim în implementarea princi-
piului egalit ii de anse” (a se vedea, spre exemplu, sentin a civil  nr. 467/28.02.2006 a 
Cur ii de Apel Bucure ti).  

6.12. Astfel cum rezult  din procedura de solu ionare a plângerilor, cât i din 
statu rile instan elor de judecat , natura juridic  a recomand rilor CNCD este aceea 
de dispozi ie de îndrumare, ceea ce presupune ideea unei conduite sau ac iuni pe care 
institu ia o recomand  subiectului c ruia se adreseaz . Or, aceste îndrum ri nu se 
bucur  de for  juridic  obligatorie, i nici nu pot fi asimilate unor acte constitutive 
de drepturi.  

6.13. Aceast  constatare nu lipse te Consiliul Na ional pentru Combaterea Discri-
min rii de substan a sa, de vreme ce rolul Colegiului este acela de a solu iona sesi-
z rile privind fapte de discriminare i de a dispune m suri specifice constat rii exis-
ten ei discrimin rii. În temeiul art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, persoana inte-
resat  are la îndemân  dreptul la o ac iune pentru constatarea i sanc ionarea unei 
fapte de discriminare. Ini ierea acestui demers declan eaz  o procedur  special  ce se 
finalizeaz  prin adoptarea unui act administrativ-jurisdic ional ce poate constata i 
sanc iona contraven ional persoana care a s vâr it fapta de discriminare (a se vedea 
Curtea Constitu ional , Decizia nr. 444 din 31 martie 2009, în acela i sens Decizia 
nr. 1096 din 15 octombrie 2008). Or, acest fapt s-a produs prin adoptarea hot rârii 
invocate în spe a de fa .  

6.14. Împrejurarea c  actul adoptat de Colegiul CNCD, în spe  hot rârea  
nr. 77/03.02.2009, nu a fost atacat de p r i la instan a de contencios administrativ, în 
condi iile prev zute de art. 20 alin. (10) din O.G. nr. 137/2000, republicat , nu modi-
fic  natura juridic  a pct. 3 din dispozitivul hot rârii. În acest context, în opinia Cole-
giului, într-adev r, hot rârile Colegiului care nu sunt atacate în termenul de 15 zile 
constituie de drept titlu executoriu, îns  aceast  circumstan  de fapt vizeaz  latura 
contraven ional  a faptelor constatate i în mod special sanc ionarea contraven io-
nal . Or, ipoteza prev zut  în alin. (10) al art. 20 din O.G. nr. 137/2000 concretizat  
în prezenta cauz , prin neatacarea hot rârii Colegiului, nu se poate r sfrânge ipso 

iure asupra unei dispozi ii de îndrumare, care, prin natura sa, este lipsit  de for  juri-
dic  obligatorie. Aceast  împrejurare determin  în consecin  i imposibilitatea Cole-
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giului de a se pronun a asupra unui aspect ce ine de neexecutarea unei recomand ri 
cuprinse în dispozitivul hot rârii nr. 77/03.02.2009.  

6.16. Trebuie precizat c  nici acest aspect al cauzei nu prejudiciaz  persoana dis-
criminat , de vreme ce legiuitorul, dincolo de posibilitatea declan rii unei proceduri 
administrativ-jurisdic ionale, în temeiul art. 27 alin. (1) i alin. (2) ale O.G.  
nr. 137/2000, reglementeaz  dreptul persoanei care se consider  discriminat  de a 
formula, în fa a instan ei de judecat , o cerere pentru acordarea de desp gubiri i res-
tabilirea situa iei anterioare discrimin rii sau anularea situa iei create prin discri-
minare, în termen de 3 ani de la data s vâr irii faptei sau de la data la care persoana 
interesat  putea sa ia cuno tin  de s vâr irea ei (a se vedea Curtea Constitu ional , 
Decizia nr. 1011 din 8 noiembrie 2007). 

6.17. Astfel, dincolo de constatarea faptei de discriminare re inut  în hot rârea  
nr. 77/03.02.2009, Colegiul este de opinie c  aspectele sesizate în prezenta cauz  
exced atribu iilor Colegiului CNCD, fiind corelative acord rii unui remediu efectiv, 
atribut exclusiv al instan elor de judecat .  

Fa  de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, cu modific rile i com-
plet rile ulterioare, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezen i la edin , 

 
   
COLEGIUL DIRECTOR 

HOT R TE: 

 

1. F r  a prejudicia aspectele re inute de Colegiu în hot rârea nr. 77/03.02.2009, 
aspectele sesizate nu intr  sub inciden a prevederilor O.G. nr. 137/2000, republicat ; 

2. Clasarea dosarului;  
3. Se va r spunde petentului în sensul celor hot râte; 
4. O copie a hot rârii se va transmite p r ilor F.A.E.; Administra ia Na ional  a 

Îmbun t irilor Funciare – Sucursala Teritorial  Timi   
5. O copie a hot rârii se va transmite Administra iei Na ionale a Îmbun t irilor 

Funciare R.A.  

VII. Calea de atac i termenul în care se poate exercita  

Prezenta hot râre poate fi atacat  la instan a de contencios administrativ, potrivit 
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea faptelor de discriminare, repu-
blicat  i Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

VIII. Modalitatea de plat  a amenzii (dac  este cazul) 

Nu este cazul. 
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Membrii Colegiului Director prezen i la edin   

ASZTALOS CSABA FERENC – Membru  
GERGELY DEZIDERIU – Membru 
HALLER ISTVÁN – Membru  
NI  DRAGO  TIBERIU – Membru 
TRUINEA ROXANA PAULA – Membru 
 


