
 

Hot�rârea CNCD privind h�r�uirea unui subaltern maghiar 

Hot�rârea nr. 32/30.01.2013 

Dosar nr.: 394/2012 
Peti�ia nr.: 4369/11.09.2012 

Petent: Sindicatul L.M. 
Reclamat: S.A., comisar �ef 
Obiect: h�r�iuirea unui subaltern maghiar, pe criteriul apartenen�ei etnice 

I. Numele, domiciliul �i sediul p�r�ilor 

II. Obiectul sesiz�rii �i descrierea presupusei fapte de discriminare 

2.1. Petentul consider� discriminatorie comportamentul reclamatului fa�� de subalterni. 

III. Citarea p�r�ilor 

3.1. 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� (în 
continuare O.G. nr. 137/2000), s-a îndeplinit procedura de citare. 

3.2. P�r�ile au fost citate pentru data de 16.10.2012 la sediul Consiliului Na�ional pentru 
Combatrerea Discrimin�rii (în continuare CNCD). 

3.3. La audierile din data de 16.10.2012 p�r�ile s-au prezentat. 

IV. Sus�inerile p�r�ilor  

4.1. Sus�inerile petentei 

 
4.1.1. Petentul, prin peti�ia înregistrat� la CNCD cu nr. 4369/11.09.2012, arat� c� 

reclamatul are un comportament neadecvat fa�� de subordona�i, iar fa�� de cei de etnie 
maghiar� folose�te apelative de genul „m�, ungurule, te distrug”. 

4.1.2. Petentul revine prin adresa înregistrat� de CNCD cu nr. 4693/27.09.2012 ar�tând c� 
peti�ia se refer� la comportamentul reclamatului fa�� de un subaltern maghiar, c�ruia i-a spus 
„b�, ungurule, te distrug”, „m� �in de capul t�u pân� te dau afar� din serviciu”, folosind la 
adresa acestui subaltern �i apleativele „secui”, „bozgore”. 

4.1.3. Petentul, prin adresa înregistrat� la CNCD cu nr. 5053/10.10.2012 depune la dosar 
înscrisuri. 

4.1.4. Prin adresa înregistrat� la CNCD cu nr. 5232/25.10.2012 petentul depune la dosar 
înscrisuri. 

 
4.2. Sus�inerile reclamatului 
 
4.2.1. Reclamatul a depus la dosar concluzii scrise înregistrate la CNCD cu  

nr. 5302/30.10.2012 în care invoc� excep�ia de necompetan�� material� a CNCD, ar�tând c� 
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instan�a de judecat� ar putea solu�iona fondul cauzei. Consider� c� faptele nu pot fi 
interpretate ca fiind discriminatorii, întrucât nu to�i subalternii se plâng de un tratament 
similar. Arat� c� Somodi Zoltán a comis abateri disciplinare. Depune înscrisuri la dosar. 

4.2.2. Prin adresa înregistrat� la CNCD cu nr. 465/20.01.2013 reclamata arat� c� a propus 
promovarea lui S.Z. Depune la dosar înscrisuri. 

V. Motivele de fapt �i de drept  

5.1. Colegiul director, pe baza declara�iilor de martori depuse la dosar constat� c� 
reclamatul a utilizat în mod frecvent apelative de genul „ungur”, „bozgor”, „secui” fa�� de 
subalternul S.Z. Faptul c� fa�� de alte persoane reclamatul nu a avut un comportament similar 
�i c� nu tot personalul a auzit aceste afirma�ii nu pun sub semnul întreb�rii probatoriul depus 
de petent. 

5.2. Colegiul director constat� c� S.Z. a solicitat petentului s�-l reprezinte în fa�a CNCD, 
astfel sunt respectate condi�iile prev�zute de art. 28 alin. (2) al O.G. nr. 137/2000. 

5.3. Colegiul director respinge excep�ia de necompeten�� material� a CNCD, ar�tând c�, în 
conformitate cu practica unitar� a instan�elor de judecat�, obiectul unei peti�ii adresate c�tre 
CNCD este o fapt� contraven�ional�, ceea ce nu reprezint� obiectul unei ac�iuni introduse în 
fa�a instan�ei de judecat�. 

5.4. O.G. nr. 137/2000 privind combaterea �i sanc�ionarea tuturor formelor de discrimi-
nare, republicat� (în continuare O.G. nr. 137/2000) la art. 2 alin. (5) prevede: „Constituie 
h�r�uire �i se sanc�ioneaz� contraventional orice comportament pe criteriu de ras�, na�iona-
litate, etnie, limb�, religie, categorie social�, convingeri, gen, orientare sexual�, apartenen�� la 
o categorie defavorizat�, vârst�, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu 
care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv”. 

5.5. Astfel privind o fapt� prezumat� a fi h�r�uire se analizeaz� 
- existen�a unui comportament care creaz� un cadru intimidant, ostil, degradant, ofensiv; 
- pe baza unui criteriu. 
5.6. Colegiul director constat� c� apelativele cu caracter etnic în general („maghiar”, 

„secui”) utilizate de un superior fa�� de un subaltern, la locul de munc�, reprezint� un astfel de 
comportament, care duce la crearea unui cadru intimidant, în mod similar apelativelor ce 
reprezint� h�r�uire la adresa femeilor (cum ar fi apelativul „blond�”). Apelativul „bozgor” este 
în mod particular jignitor, utilizarea lui reprezintând crearea unui cadru degradant. 

5.7. Criteriul pe baza c�ruia s-a creat un cadru intimidant �i degradant a fost apartenen�a 
etnic� a celui fa�� de care reclamatul a folosit aceste apelative. În conformite cu prevederile 
Conven�iei interna�ionale privind combaterea tuturor formelor de discriminare rasial�, 
adoptat� de Adunarea general� a ONU la 21 decembrie 1965, „expresia «discriminare rasial�» 
are în vedere orice deosebire, excludere, restric�ie sau preferin�� întemeiat� pe ras�, culoare, 
ascenden�� sau origine na�ional� sau etnic�” [art. 1 alin. (1)], prin urmare orice discriminare 
etnic� practic intr� în categoria de discriminare rasial�. În concluzie pentru cauza în fa�� se 
poate stabili c� sunt incidente tratatele interna�ionale privind discriminarea rasial�. 

5.8. În consecin�� utilizarea de c�tre reclamat a apelativelor „ungur”, „bozgor”, „secui” 
fa�� de subalternul S.Z. reprezint� fapt� de h�r�uire. 

5.9. Colegiul director arat� c� în conformitate cu directivele Uniunii Europene în domeniu 
�i jurispruden�a Cur�ii Europene de Justi�ie, sanc�iunile aplicate pentru discriminare trebuie s� 
fie eficiente, propor�ionale �i persuasive. 
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5.10. CEDO a ar�tat în mod repetat c� discriminarea etnic� este cea mai grav� form� de 
discriminare, în unele situa�ii reprezint� în sine un tratament degradant în sensul art. 3 al 
Conven�iei (Moldovan �.a. nr. 2 c. România, nr. 41138/98 �i 64320/01, 12.07.2005, §111). 

5.11. Ministerul Administra�iei �i Internelor, Inspectoratul General al Poli�iei Române 
depune eforturi sus�inute de a include în efectivele Poli�iei Române persoane din cadrul 
minorit��ilor na�ionale (în special din cadrul minorit��ii rome �i maghiare). Un comportament 
de h�r�uire din partea superiorului fa�� de persoanele minoritare aflate în subordine poate 
z�d�rnicii aceste eforturi. 

5.12. Având în vedere aceste aspecte, Colegiul director constat� c� faptele prezentate în 
peti�ie trebuie sanc�ionate cu amend� contraven�ional� în valoare de 1.000 lei, conform art. 26 
alin. (1) al O.G. nr. 137/2000, republicat�. 

 
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, republicat�, cu unanimitatea 
membrilor prezen�i la �edin�� 

 
COLEGIUL DIRECTOR HOT�R��TE: 

 
1. Respingerea excep�iei de necompeten�� a CNCD, având în vedere jurispruden�a 

instan�elor de judecat� care arat� c� CNCD analizeaz� latura contraven�ional� a unei fapte, 
ceea ce nu intr� în competen�a instan�elor de judecat�; 

2. Utilizarea apelativelor „ungur”, „secui”, „bozgor”, de c�tre un superior fa�� de un 
subaltern maghiar, în timpul orelor de serviciu, reprezint� fapt� de h�r�uire conform art. 2 
alin. (5) al O.G. nr. 137/2000; 

3. Aplicarea amenzii contraven�ionale în valoare de 1.000 lei fa�� de reclamatul S.A., 
comisar �ef, conform art. 26 alin. (1) al O.G. nr. 137/2000, republicat�; 

4. Clasarea dosarului; 
5. O copie a prezentei hot�râri se va comunica p�r�ilor �i Direc�iei Generale a Finan�elor 

Publice a Jude�ului... pentru plata amenzii. 

VI. Modalitatea de plat� a amenzii 

Amenda se va achita la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului..., dovada pl��ii 
se va trimite c�tre CNCD în termen de 15 zile de la r�mânerea definitiv� a hot�rârii. În caz 
contrar, CNCD va lua m�surile legale necesare. 

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

Prezenta hot�râre poate fi atacat� în termenul legal de 15 zile potrivit O.G. nr. 137/2000 
privind prevenirea �i sanc�ionarea faptelor de discriminare �i Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ la instan�a de contencios administrativ. 

 
Membrii Colegiului Director prezen�i la �edin��: Haller István, Jura Cristian, Laz�r 

Maria, Panfile Anamaria, Stanciu Claudia, Vasile Alexandru Vasile 


