CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COM BATEREA
' d is c r im in ă r ii
Autoritate de stat autonomă

HOTĂRÂREA Nr. 161
din 17.03. 2009

Dosar nr: 583 /2008
Petiţia nr: 10576 din data de 08.08 .2008
I .Petent:D
C
II.2. Numele şi reşedinţa reclam atului
2.1 S
I
Obiect: „Hărţuire la locul de muncă”.
II. Procedura citării.
Prin emiterea citaţiei cu nr.1975, 1976, din data de 16.02.2009, pentru
data de 12.03.2009, precedura citării a fost legal îndeplinită.
La termen nu au fost prezente părţile.
III. O biectul sesizării şi susţinerile părţilor

A. P etentul sesizează Consiliul cu privire la :
1. Petentul este nemulţumit şi se consideră discriminată datorită
tratamentului de care are parte din venit din partea reclamatului,
dl. S
I care este director la RTFC , memebru al partidului
PD-L.
2. Petentul doreşte impunerea şi constatarea discriminării. Petentul
se consideră hărţuit de către reclamat şi chiar a fost sancţionat cu
diminuarea cu 10% a salariului pe trei luni.
B.
Din punctul de vedere cu nr. 504/1/135 din 05.02.2009, completat prin
adresa cu nr. 2533 din 02.03.2009 depus de reclamat reiese:
1. Aspectele sesizate de petent referitoare la absenţele nemotivate
înregistrate în cursul lunii februarie 2008 au făcut obiectul unei
cercetări disciplinare legale, ce au format obiectul Dosarului
nr.583/2008. Petentul a atacat în instanţă deciziile emise împotriva sa.
2. în ceea ce priveşte acuzele de persecuţie şi eventuala discriminare
se comunică faptul că acestea nu există în esenţă, salar(^ţţfi;
beneficiind de tratamentul juridic alicabil tuturor salafjafRJr'
suscursalei.
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3. Se mai face remarca că petentul nu a depus nici un înscris probator
menit a crea convingerea că aspectele sesizate sunt reale şi au drept
consecinţă discriminarea sa în raport cu ceilalţi salariaţi ai sucursalei.
Sunt anexate documente în sprijinul afirmaţiilor
IV. In drept.
Colegiul director analizând conţinutul petiţiei astfel cum a fost
formulată şi al documentelor depuse în prezenta cauză, reţine:
1.
Obiectul
petiţiei vizează nemulţumirea petentului faţă de
tratamentul venit din partea şefului sau de la locul de muncă
2.
Petiţia vizează îndreptarea cu maximă urgenţă a situaţiei create
prin constatarea discriminării şi eliminarea hărţuirii.
Pentru ca o faptă să fie calificată ca fiind faptă de discriminare, aceasta
trebuie să îndeplinească cumulativ, mai multe condiţii după cum urmează:
a)
Existenţa unui tratament diferenţiat (manifestat prin deosebire,
excludere, restricţie sau preferinţă).
b) Existenţa unui criteriu de discriminare cf. art. 2 alin. 1 din O.G. 137/2000
p riv in d prevenirea ş i sancţionarea tu tu ro r fo rm e lo r de discriminare,
republicată, conform căruia :” prin discriminare se înţelege orice deosebire,
excludere, restricţie sau preferinţa, pe baza de rasa, naţionalitate, etnie,
limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, varsta,
handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenţa la o
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi
cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice
c) Tratamentul să aibă drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a unui drept
recunscut de lege.
d) Tratamentul diferenţiat să nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop să nu fie adecvate şi necesare.
Colegiul Director reţine că în cauză nu au fost depuse niciun fel de probe
care să susţină afirmaţiile din petiţie, motiv pentru care va clasa dosarul.
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu se poate substitui,
sub aspectul atribuţiilor, altor instituţii în vederea soluţionării unor petiţii ale
cetăţenilor
Colegiul Director, în temeiul art. 20 din O.G nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Aspectele din prezenta petiţie nu se confirmă din lipsa probelor.
2. Clasarea dosarului.
3. Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal părţi.
V, Calea de atac şi term enul în care se poate exercita.
«O"

1. Prezentul act poate fi contestat în termen de 15 zile de la data
comunicării potrivit art.20 alin.10 din O.G. nr.137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată.
2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa competentă şi în
termenul legal stabilit de art. 6 din Legea nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ.
VI. Mei şedinţă
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