
 

Hot�rârea CNCD privind înc�lcarea dreptului  
la educa�ie al unui minor cu handicap 

Hot�rârea nr. 282/21.08.2012 

Dosar nr.: 98/2012 
Peti�ia nr.: 1415/20.03.2012  
Petent: DGASPC, Sector 5, prin reprezentant 
Reclamat: O.D. 
Obiect: înc�lcarea dreptului la educa�ie al unui minor, persoan� cu handicap datorit� bolii 

de care sufer� acesta �i a faptului c� apar�ine unei categorii de persoane defavorizate. 

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

I.1. Numele, domiciliul, re�edin�a sau sediul peten�ilor  
I.1.1. DGASPC, Sector 5, Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, Bucure�ti 
 
I.2. Numele, domiciliul, re�edin�a sau sediul reclamatului  
I.2.1. O.D., Calea Victoriei, nr. 114, sect. 1, Bucure�ti 

II. Descrierea presupusei fapte de discriminare  

2.1. Petenta solicit� Consiliului constatarea existen�ei unei discrimin�ri fa�� de minorul 
D.A. prin înc�lcarea dreptului la educa�ie al acestuia, de c�tre înv���toarea O.D., datorit� bolii 
de care sufer� copilul �i a faptului c� acesta apar�ine unei categorii de persoane defavorizate. 

III. Procedura de citare 

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�, 
Consiliul Na�ional pentru Combaterea Discrimin�rii a îndeplinit procedura de citare a p�r�ilor.  

3.2. Prin adresa nr. 2113, respectiv nr. 2114/02.05.2012, p�r�ile au fost citate pentru data 
de 29.05.2012. Procedur� legal îndeplinit�. 

3.3. Prin adresa nr. 2112/02.05.2012 s-a solicitat punct de vedere �colii Generale nr. 5 
„Corneliu M. Popescu” raportat la obiectul peti�iei. 

3.4. Prin adresa nr. 2547/25.05.2012 s-a înregistrat punctul de vedere transmis de �coala 
General� nr. 5 „Corneliu M. Popescu”.  

3.5. Prin adresa nr. 1415/30.05.2012 s-a solicitat petentei transmiterea concluziilor scrise 
pân� la data de 12.06.2012. 

3.6. Prin adresa nr. 2642/30.05.2012, DGASPC sector 5, în calitate de petent� depune 
mandat de reprezentare, înso�it de înscrisuri. 

3.7. Prin adresa nr. 2838/12.06.2012 partea reclamat� transmite copia Notei explicative 
transmise �colii ca �i r�spuns Notei observatoare emise de c�tre �coal�. 
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IV. Sus�inerile p�r�ilor 

Sus�inerile petentei 
 
4.1.1. Prin peti�ia având nr. de înregistrare 1415/20.03.2012 petenta solicit� Consiliului 

constatarea existen�ei unei discrimin�ri fa�� de minorul D.A. prin înc�lcarea dreptului la 
educa�ie al acestuia, de c�tre înv���toarea O.D., datorit� bolii de care sufer� copilul �i a 
faptului c� apar�ine unei categorii de persoane defavorizate. 

4.1.2. Petenta precizeaz� faptul c� la data de 27.02.2012 institu�ia a fost sesizat� de c�tre 
înv���toarea O.D. cu privire la comportamentul antisocial al minorului D.A. În opinia 
înv���toarei, minorul care beneficiaz� de m�sura de protec�ie prin asisten�� maternal� nu 
recunoa�te �i nu respect� autoritatea profesorilor, insult� colegii, îi împinge, jigne�te, love�te 
etc. De asemenea, petenta sus�ine c� partea reclamat� a solicitat conducerii direc�iei ca 
minorul, datorit� afec�iunilor de natur� psihic� de care sufer�, s� fie tratat �i in acela�i timp s� 
fie îndep�rtat din clas� întrucât constituie pentru ceilal�i copii un exemplu negativ. 

4.1.3. De asemenea petenta, DGASPC sector 5, sus�ine faptul c� asistentul maternal al 
minorului le-a adus la cuno�tin�� faptul c� în data de 7.03.2012, dup� 2 ore de curs, înv���toarea 
a scos copilul din clas�, chemând salvarea �i poli�ia, motivând faptul c� minorul a rupt caietele 
�i c�r�ile colegilor, precum �i faptul c� a sustras bani din penarul unui coleg. Petenta precizeaz� 
c�, în opinia asistentului maternal, lucrurile prezentate de c�tre înv���toare nu ar fi adev�rate. 

4.1.4. Din peti�ie reiese faptul c� minorul D.A. în urma investiga�iilor medicale f�cute în 
cadrul Spitalului Obregia, conform adeverin�ei medicale, este diagnosticat cu ADHD având 
recomandarea urm�rii cursurilor unei �coli normale, copilul în prezent se afl� în eviden�a clinicii 
spitalului sus-men�ionate, în acela�i timp beneficiaz� de un plan personalizat de consiliere. 

4.1.5. În anex� a fost depus� o not� observatorie (13.03.2012) prin care conducerea �colii 
solicit� înv���toarei s� respecte cu mai mult� stricte�e prevederile legale în vigoare, precum �i 
prezentarea unui program care s� urm�reasc� recuperarea elevilor r�ma�i în urm�, în acela�i 
timp integrarea elevilor cu dizabilit��i. 

4.1.6. În acela�i timp, anexat peti�iei s-a transmis o not�, scrisoare deschis�, având data de 
8.03.2012, prin care colectivul de cadre didactice �i personalul administrativ al �colii î�i 
exprim� nemul�umirea cu privire la comportamentul didactic al înv���toarei. 

4.1.7. Anexat peti�iei, DGASPC sector 5, a depus plângerea asistentului maternal al 
minorului D.A. prin care aceasta reclam� comportamentul înv���toarei la adresa minorului. În 
opinia acesteia, înv���toarea, instiga colegii minorului la atitudini de marginalizare insti-
gându-i pe ace�tia s� fac� grev� în fa�a clasei împotriva acestuia, având la un moment dat o 
ie�ire necontrolat�, afirmând în fa�a copiilor: „Nu mai suport acest copil de la casa de copii, 
de ce nu e dus la �coal� special�”. În aceea�i zi aceasta a chemat salvarea �i poli�ia.  

4.1.8. În cadrul �edin�ei de audieri din data de 29.05.2012 petenta aduce noi clarific�ri cu 
privire la obiectul peti�iei. A fost depus� nota de transfer a minorului la �coala nr. 186 „Elena 
V�c�rescu” pe motivul rela�iilor tensionate cu înv���toarea �i cu colegii, precum �i carac-
terizarea psiho-pedagogic� a minorului din care reiese faptul c� noul mediu �colar a redus 
starea de agresivitate a acestuia. 

 
Sus�inerile p�r�ii reclamate 
 
4.2.1. Partea reclamat� a transmis Consiliului copia notei explicative transmise �colii ca 

r�spuns la nota observatorie adresat� acesteia. 
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Punctul de vedere al �colii Generale nr. 5 „Corneliu M. Popescu”  
 
4.3.1. Din punctul de vedere depus reiese faptul c�, în cadrul �edin�elor de consiliu 

profesoral �i al �edin�elor cu p�rin�ii, au fost prezentate articole din Regulamentul de 
Organizare �i Func�ionare a Unit��ilor de Înv���mânt Preuniversitar. De asemenea, condu-
cerea �colii a transmis înv���toarei o Not� observatorie în data de 13.03.2012 prin care s-a 
solicitat acesteia s� respecte cu mai mult� stricte�e prevederile legale în vigoare, precum �i 
prezentarea unui program care s� urm�reasc� recuperarea elevilor r�ma�i în urm�, în acela�i 
timp integrarea elevilor cu dizabilit��i. 

4.3.2. Conducerea �colii precizeaz� faptul c�, prin aceea�i not�, înv���toarea a fost 
aten�ionat� cu aplicarea sanc�iunilor prev�zute de art. 180-183 din Legea educa�iei na�ionale 
în cazul în care nu va pune în aplicare programele stabilite. 

V. Motivele de fapt �i de drept  

5.1. În fapt, Consiliul constat� înc�lcarea dreptului la educa�ie al unui minor, persoan� cu 
handicap datorit� bolii de care sufer� acesta �i a faptului c� apar�ine unei categorii de persoane 
defavorizate. 

5.2. În drept, conform art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea �i sanc�io-
narea tuturor formelor de discriminare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 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, orientare sexual�, vârst�, 
handicap, boal� cronic� necontagioas�, infectare HIV, apartenen�� 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 recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social �i 
cultural sau în orice alte domenii ale vie�ii publice. 

5.3. Potrivit art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicat�, constituie contraven�ie, conform 
prezentei ordonan�e, dac� fapta nu intr� sub inciden�a legii penale, orice comportament 
manifestat în public, având caracter de propagand� na�ionalist-�ovin�, de instigare la ur� 
rasial� sau na�ional� ori acel comportament care are ca scop sau vizeaz� atingerea demnit��ii 
ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, 
îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunit��i �i legat de 
apartenen�a acestora la o anumit� ras�, na�ionalitate, etnie, religie, categorie social� sau la o 
categorie defavorizat� ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual� a acestuia. 

5.4. Dreptul de a nu fi supus discrimin�rii constituie unul dintre drepturile fundamentale 
într-o societate democratic�, dreptul la egalitate constituind un drept cu aplicare imediat� �i nu 
progresiv� având în vedere c� discriminarea în sine este un afront adus demnit��ii umane. 
Tratamentul discriminatoriu are de cele mai multe ori ca scop sau ca efect umilirea, 
degradarea sau interferen�a cu demnitatea persoanei discriminate, în mod particular, dac� 
acest tratament se manifest� în public. Tratând pe cineva mai pu�in favorabil datorit� unor 
criterii inerente sugereaz� în primul rând dispre� sau lips� de respect fa�� de personalitatea sa. 

5.5. În materia nediscrimin�rii, potrivit art. 20 alin. (6) din O.G. nr. 137/2000, republicat�, 
„Persoana interesat� are obliga�ia de a dovedi existen�a unor fapte care permit a se presupune 
existen�a unei discrimin�ri directe sau indirecte, iar persoana împotriva c�reia s-a formulat 
sesizarea îi revine sarcina de a dovedi c� faptele nu constituie discriminare”. 
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5.6. Din analizarea peti�iei reiese faptul c� petenta, DGASPC Sector 5, prin reprezentant, 
sesizeaz� Consiliul cu privire la comportamentul înv���toarei O.D., în ceea ce prive�te 
minorul D.A. Colegiul director re�ine faptul c� partea reclamat� a solicitat conducerii direc�iei 
ca minorul, din cauza afec�iunilor de natur� psihic� de care sufer�, s� fie tratat �i în acela�i 
timp s� fie îndep�rtat din clas�, întrucât constituie pentru ceilal�i copii un exemplu negativ. De 
asemenea, din probatoriul depus la dosar a reie�it faptul c� înv���toarea, a scos copilul din 
clas�, chemând salvarea �i poli�ia, motivând faptul c� minorul a rupt caietele �i c�r�ile 
colegilor, precum �i faptul c� a sustras bani din penarul unui coleg, în opinia asistentului 
maternal, lucrurile prezentate de c�tre înv���toare nu ar fi adev�rate. În anex� a fost depus� o 
not� observatorie (13.03.2012) prin care conducerea �colii solicit� înv���toarei s� respecte cu 
mai mult� stricte�e prevederile legale în vigoare, precum �i prezentarea unui program care s� 
urm�reasc� recuperarea elevilor r�ma�i în urm�, în acela�i timp integrarea elevilor cu 
dizabilit��i. Petenta a mai sus�inut faptul c� partea reclamat� instiga colegii minorului la 
atitudini de marginalizare, instigându-i pe ace�tia s� fac� grev� în fa�a clasei împotriva 
acestuia, având la un moment dat o ie�ire necontrolat�, afirmând în fa�a copiilor: „Nu mai 
suport acest copil de la casa de copii, de ce nu e dus la �coal� special�”. De asemenea a fost 
depus� nota de transfer a minorului la �coala nr. 186 „Elena V�c�rescu” pe motivul rela�iilor 
tensionate cu înv���toarea �i cu colegii, precum �i caracterizarea psiho-pedagogic� a 
minorului din care reiese faptul c� noul mediu �colar a redus starea de agresivitate a acestuia. 

 5.7. Prin adresa nr. 1415/30.05.2012 s-a transmis p�r�ii reclamate posibilitatea de a-�i 
formula concluzii scrise, dispus� în �edin�a de audieri din data de 29.05.2012 la care partea 
reclamat� nu s-a prezentat. Prin adresa nr. 2838/12.06.2012 partea reclamat� transmite 
Consiliului copia notei explicative adresate �colii, raportat la Nota observatorie transmis� de 
�coal� acesteia, f�r� a face referire la obiectul peti�iei. 

5.8. Fa�� de aceste considerente, coroborat peti�iei �i materialului probator aflat la dosar, 
Colegiul director re�ine c� manifestarea comportamentului pe baza oric�ruia dintre criteriile 
prev�zute de lege care conduc la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv 
întrunesc cumulativ elementele constitutive ale unei fapte de discriminare prev�zute de art. 2 
alin. (1) coroborate cu art. 15 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea �i sanc�ionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicat�. Colegiul director apreciaz� c�, în cauz�, sunt elemente 
care s� probeze faptele de discriminare de care este acuzat� partea reclamat� �i care s� 
conduc� la angajarea r�spunderii contraven�ionale. 

5.9. De asemenea, Colegiul director ia act �i de Nota observatorie, emis� de c�tre �coal� �i 
transmis� p�r�ii reclamate din data de 13.03.2012, prin care i-a solicitat ca petenta s� respecte 
cu mai mult� stricte�e prevederile legale în vigoare, precum �i prezentarea unui program care 
s� urm�reasc� recuperarea elevilor r�ma�i în urm�, în acela�i timp integrarea elevilor cu diza-
bilit��i. Având în vedere cele de mai sus, Colegiul director nu poate ignora comportamentul 
p�r�ii reclamate care a condus la transferul minorului c�tre o alt� �coal� �i nu poate accepta 
cum potrivit Conven�iei Drepturilor Copilului, to�i copiii au dreptul la educa�ie. Excluderea 
unui copil înseamn� înc�lcarea drepturilor sale. �coala care nu permite accesul la educa�ie a 
unui copil nu-�i asum� responsabilitatea profesional�. Dac� nu invoc� motive solide �i nu 
încearc� s� ofere sprijin �i consiliere în g�sirea altor solu�ii, �coala ac�ioneaz� ilegal �i imoral. 

5.10. Conven�ia Drepturilor Copilului – rezolu�ia Adun�rii Generale a Na�iunilor Unite  
nr. 44/25.11.1989 – aplicabil� începând cu data de 2.09.1990, potrivit art. 49, semnat� �i 
acceptat� de Guvernul României, la 26.01.1990 �i 28.09.1990, art. 7 afirm� drepturile 
fundamentale ale copiilor cu dizabilit��i, potrivit drepturilor omului inerente tuturor copiilor. 
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Art. 23 este dedicat copiilor cu dizabilit��i, prin recunoa�terea vulnerabilit��ilor acestora la 
segregare �i discriminare, �i stipuleaz�:  

(1) Statele Membre recunosc faptul c� un copil cu dizabilitate mental� sau fizic� trebuie s� 
se bucure de o via�� decent�, în condi�ii care s�-i asigure demnitatea, s� promoveze încrederea 
în sine �i s� faciliteze participarea activ� la comunitate. 

(2) Statele Membre recunosc dreptul copiilor cu dizabilitate la îngrijire special�. 
(3) Recunoa�terea nevoilor speciale ale copiilor cu dizabilit��i, asisten�a extins� în 

concordan�� cu parag. 2 al prezentului articol… vor fi desemnate pentru a ne asigura de faptul 
c� to�i copiii cu dizabilit��i au acces eficient la educa�ie, c� beneficiaz� de educa�ie, instruire, 
servicii de asisten�� social� �i medical�, servicii de reabilitare, preg�tire în vederea angaj�rii �i 
oportunit��i de recreere astfel încât s� duc� la realizarea celui mai înalt grad de integrare 
social� �i dezvoltare individual�, inclusiv dezvoltarea cultural� �i spiritual�. 

Art. 24 se adreseaz� unor nevoi specifice ale copiilor cu probleme severe �i complexe de 
natur� senzorial� de acces la mijloace specifice de sprijin a înv���rii precum Limbajul 
Mimico-gestual, alfabetul Braille �i instrumente de sprijin pentru vedere slab�. �i al�i copii cu 
dizabilit��i pot avea nevoie de adapt�ri ale curriculei, stilurilor de predare �i organiz�rii s�lilor 
de clas�. Sprijinirea tuturor copiilor cu dizabilit��i trebuie individualizat�, cu resurse speciale 
legate de timp �i personal. 

5.11. Or, �inând cont de cele precizate �i de faptul c� �coala are un atribut esen�ial în 
cunoa�terea �i recunoa�terea nevoilor speciale ale copiilor cu dizabilit��i recomand� ca pe 
viitor s� depun� toate diligen�ele pentru evitarea unor situa�ii similare. 

 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 unanimitate de 
voturi ale membrilor prezen�i la �edin��,  

 
COLEGIUL DIRECTOR HOT�R��TE: 
 
1. Constatarea existen�ei unui tratament diferen�iat, discriminatoriu potrivit art. 2 alin. (1) 

�i art. 15 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea �i sanc�ionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicat�; 

2. Sanc�ionarea înv���toarei O.D. cu amend� contraven�ional� în valoare de 400 lei, 
conform art. 26 alin. (1) al O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea �i sanc�ionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicat�; 

3. Recomand� conducerii �colii Generale nr. 5 „Corneliu M. Popescu” ca, pe viitor, s� 
depun� toate diligen�ele pentru evitarea unor situa�ii similare; 

4. Clasarea dosarului; 
5. O copie a hot�rârii se va transmite p�r�ilor. 

VI. Modalitatea de plat� a amenzii 

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, republicat� �i Legii 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

 
Membrii Colegiului Director prezen�i la �edin��: Bertzi Theodora, Cazacu Ioana, Jura 

Cristian, Stanciu Claudia, Vasile Alexandru Vasile 


