CONSILIUL NATIONAL
PENTR^*@tfiVIBATEREA DISCRIMINĂRII
)
Autoritate de stat autonomă
HOTĂRÂREA Nr. 75
din 03.02.2009
Dosar nr: 743/2008
Petiţia nr: 14210/10.11.2008
Petent: C
C
Obiect: Hărţuirea petentei de către directorul liceului, unde îşi desfăşoară activitatea ca
profesoară.
!. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
i. 1. Numele şi domiciliul potentului
1. C
C
1. 2. Denumire şi sediu reclamat
2. B
I
, Directorul Colegiului Naţional BP Haşdeu Buzău
II. Citarea părţilor
Urmare petiţiei înregistrate cu nr. 14210/10.11.2008, formulată de către petentă, 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, părţile au
fost invitate, la cererea petentei, prin adresele cu nr. 165/07.01.2009 şi 166/07.01.2009, la
sediul C.N.C.D pentru mediere. La medierea din data de 28.01.2009, părţile au fost
prezente.
III. Susţinerea părţilor
Susţinerea petentei
în memoriul său, înregistrat cu nr. 14210/10.11.2008, petenta sesizează Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării cu privire la faptul că, în data de 20 noiembrie
2007 a fost apostrofată în mod violent de către directorul Colegiului în care îşi desfăşoară
activitatea, domnul B
I
vorbindu-i urât, ţipând şi jignind-o. Petenta susţine că nu i
s-a dat ocazia să explice şi să se apere, fiind dată afară din cabinet. Din acel moment,
atmosfera a rămas încordată, de suspiciune permanentă, proiectele propuse de petentă
fiind ignorate şi amânate.
Prin adresa cu nr. 16366/30.12.2009, petenta a adus câteva precizări la memoriul
anterjor .formulat, solicitând în acelaşi timp sprijinul C.N.C.D.-ului pentru medierea stării
conflictuăle* dintre ea şi reclamat. Petenta detaliează, de asemenea, situaţiile în care
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VASILE MONICA ANA - Membru

TRUINEA ROXANA PAULA - Membru

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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