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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: cncd@cncd.orq.ro

HOTĂRÂREA NR. 205
din 19.03.2008

Dosar nr.: 106/2008
Petiţia nr.: 2539/12.02.2008
Petent: Ş
M
Reclamat: Primăria Municipiului Bucureşti
Obiect: refuz de plata a primelor de concediu în baza unei hotărâri
definintive şi irevocabile

I.

Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor

1.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petenţilor
1.1.1. Ş
M
, domiciliată în

I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
1.2.1.
Primăria Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta
nr.47 sector 5, Bucureşti

II. Obiectul sesizării
2.1.
Sesizarea petentei vizeză refuzul reclamatei de a achita primele de
concediu actualizate aferente perioadei în care petenta a fost angajată a
Primăriei Municipiului Bucureşti.

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare
3.1.
Prin petiţia înregistrată cu nr. 2539 din 12.02.2008, petenta arată că
refuzul Primăriei Municipiului Bucureşti de a achita plata primelor de concediu

stabilite prin hotărârile instanţelor judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile,
respectiv neacordarea acestor drepturi salariale constituie discriminare, pe
considerentul că petenta nu mai este angajată a Primăriei, conducerea P.M.B.
considerând că au prioritate în plata primelor de concediu proprii angajaţi.
IV. Procedura de citare
4.1.
în temeiul art. 20, alin.4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a
îndeplinit procedura de citare a părţilor.
4.3. Prin adresa înregistrată cu nr. 3212 din 25.02.2008 a fost citată
petenta Ş
M
. Prin adresa cu nr. 3211 din 25.02.2008 a fost citată
Primăria Municpiului Bucureşti, prin reprezentant, pentru termenul stabilit de
Consiliu, la data de 18.03.2008.
4.4. La termenul din data de 18.03.2008, părţile nu s-au prezentat.
V. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentei
5.1.1.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării cu nr. 4157 din 13.03.2008 petenta a comunicat în scris Colegiului
Director că în urma soluţionării pe cale amiabilă a solicitărilor sale de către
Primăria Municipiului Bucureşti, îşi retrage plângerea înregistrata cu nr. 2539 din
12.02.2008 şi constituită în Dosarul nr. 106/2008.
VI. Motivele de fapt şi de drept
6.1.
în fapt, Colegiul Director ia act de adresa înregistrată la Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării cu nr. 4157 din 13.03.2008, prin care
petenta îşi retrage plângerea depusă şi înregistrată cu nr. 2539 din 12.02.2008,
constituită în Dosarul nr. 106/2008.
7.1.
în drept, Colegiul Director constată renunţarea expresă la soluţionarea
plângerii, petenta precizând că solicitările sale au fost soluţionate pe cale
amiabilă de către părţi. Luând act de acest fapt învederat Colegiului Director de
către petenta, şi având în vedere retragerea petiţiei, Colegiul Director urmează a
clasa petiţia.

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 unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. clasarea dosarului, avănd în vedere retragerea plângerii de către
petentă în urma soluţionării petiţiei pe cale amiabilă între părţi.
2. se va răspunde petentei în sensul celor hotărâte;
3. o copie a hotărârii se va transmite petentei S
M
, domiciliată
în
4. o copie a hotărârii se va transmite Primăriei Municipiului Bucureşti, cu
sediul în Bd. Regina Elisabeta, nr.47, Sector 5, Bucureşti.
VII. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul

VIII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios adsministrativ,
potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de
discriminare, republicata şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ.

HALLER ISTVAN - Membru

IONITĂ
GHEORGHE - Membru
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PANFILE ANAMARIA - Membru

TRUINEA PAULA ROXANA - Membru

Data redactării 28.03.2007
Red. D.G., Tehnored. A.P., 5 exemp.
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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