CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-mail: support@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR. 62
din data de 06.02.2013

Dosar nr. 20/2013
Petiţia nr. 210/15.01.13
Petenţi: P.G.
Reclamat: Obiect: sugerarea de către angajator petentei să demisioneze.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petenţilor.
I.1.1 P.G. loc. …
I.1.2 Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
I.1.3 II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1 Petenta întoarsă la serviciu în urma unei intervenţii chirurgicale pe cord
a solicitat angajatorului, conform unei decizii medicale, posibilitatea de a lucra
part time (4 patru ore/zi). Acest lucru fiind de neacceptat din partea angajatorului,
acesta sugerându-i să solicite concediu de odihnă şi apoi demisia.
III. Procedura de citare
3.1 -.
IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentului
4.1 Petenta susţine că în urma unei interveţii chirurgicale pe cord a intrat în
concediu medical, societatea la care lucra a solicitat-o în serviciu după şase luni
dar din cauza unei incomplete recuperări a început să se simtă tot mai rău. În
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luna octombrie 2012, petenta a adus la cunoştinţa angajatorului decizia medicală
de pensionare cu drept de muncă pentru 4 (patru )ore, cât şi solicitarea pentru
schimbarea programului de muncă, conform unei decizii medicale. În acest
sens petenta, dorind să se reintegreze în colectivitate şi să muncească, dar, i
s-a solicitat de către conducere să intre în concediu de odihnă ca apoi să i se
sugereze ca mai bine să-şi dea demisia.
4.2 Petenta înştiinţează Colegiul director în scris, cu privire la decizia
unilaterală de a renunţa la plângere.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1 Colegiul director al CNCD reţine că petiţia aşa cum a fost formulată
relevă o situaţie în care, petenta se află într-o situaţie medicală post operatorie
pe cord deschis şi a dorit să revină în serviciu, beneficiind de de drepturile în
gradul de handicap stabilit de o comisie de specialitate(schimbarea programului
de lucru şi stabilită la 4 ore pe zi).
5.2 Ca urmare a acestor evenimente, conducerea S.C O&B S.R.L a dorit să
renunţe cât mai mult de angajată, recomandându-i să-şi ia concediu de odihnă
ca apoi să i se sugereze actul de demisie, până îi va fi comunicată decizia de
pensionare pe caz de boală.
Colegiul ia act de faptul că, petenta doreşte să-şi retragă plângerea înaintea
fazei procedurale de citare a părţilor, printr-o solicitare în cadrul unei adrese
comunicată instituţiei CNCD.
5.3 Potrivit art.14 din Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi
sesizărilor, prevede că „(1) Petentul poate să renunţe la petiţie fie verbal, în
şedinţa Colegiului director, fie prin cerere scrisă; (2) Renunţarea la petiţie se
consemnează prin hotărâre a Colegiului director.”,. In consecinţă Colegiul
Director ia act de renunţarea petentului la prezenta sesizare urmând ca petiţia să
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 unanimitatea de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Clasarea dosarului ca urmare a retragerii plângerii.
2. Clasarea dosarului.
3. Se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte.
4. O copie a hotărârii se va transmite părţilor.
a) Z.F.loc. …
VI. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
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Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios adsministrativ,
în termen de 15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ.
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă:
ASZTALOS CSABA FERENC – Membru

CAZACU IOANA – Membru

HALLER ISTVAN – Membru

JURA CRISTIAN – Membru

LAZĂR MARIA- Membru

PANFILE ANAMARIA-Membru

STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru

VASILE ALEXANDRU VASILE – Membru

Intocmit şi redactat R. O.
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.
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