CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ

HOTĂRÂREA NR. 153
din 17.03.2009

Dosar nr: 72/2009
Petitia nr: 2.066/18.02.2009
Petent: L
R
Reclamat: S.C. Altex România S.R.L. (Magazinul Media Galaxy Braşov)
Obiect: modificarea programului de lucru pentru unii angajaţi

I. Numele şi domiciliul părţilor
1.1. Numele şi domiciliul petentului
1.1.1. L
R

I.2. Numele şi sediul reclamatului
1.2.1.
S.C. Altex România S.R.L. (Magazinul Media Galaxy Braşov), Str.
Calea Bucureşti nr. 109, Braşov, judeţul Braşov

II. Obiectul sesizării
Petentul, prin P etiţia nr. 2.066/18.02.2009, arată ca angajatorul a schimbat
unilateral programul de lucru pentru unii angajaţi.

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare
Petentul consideră discriminatorie schimbarea unilaterală a programului de
lucru pentru unii angajaţi.

IV. Procedura de citare
Părţile au fost citate pentru data de 10.03.2009 (filele 5-6 din dosar).
La audierea din 10.03.2009 părţile s-au prezentat.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

V. Susţinerile pă rţilo r
Petentul, prin Petiţia nr. 2.066/18.02.2009, (fila 1 din dosar) arată ca
angajatorul a schimbat unilateral programul de lucru pentru unii angajaţi.
Ulterior petentul (prin adresele înregistrate la CNCD cu nr.
2.766/09.03.2009 şi 2.870/10.03.2009) şi-a retras petiţia.

VI. Motivele de fa p t şi de drept
în fapt, Colegiul Director reţine că petentul îşi retrage petiţia.
în drept, Colegiul Director reţine că în conformitate cu Procedura internă
de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, art. 14 alin. 1, „petentul poate să
renunţe la petiţie fie verbal, în şedinţa Colegiului director, fie prin cerere scrisă. ”

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 în urma retragerii petiţiei;
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentului.

VII. Modalitatea de plată a amenzii: —

VIII. Calea de atac şi term enul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal potrivit O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ la instanţa de contencios
administrativ.
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Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă

ASZTALOS CSABA FERENC - Preşedinte '

f

GERGELY DEZIDERIU - Membru

HALLER ISTVÂN - Membru

IONITĂ
f GHEORGHE - Membru
PANFILE ANAMARIA - Membru

TRUINEA PAULA ROXANA - Memb

Data redactării 17.03.2009

Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în
termenul legal, în faţa instanţei de contencios administrativ, potrivit O.G.
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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