C O N SILIU L NAŢIONAL PENTRU CO M BATEREA
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Autoritate de stat autonomă

HOTĂRÂREA Nr. 253
din 23.04. 2009

Dosar nr: 724/2008
Petiţia nr: 13875 din data de 29.10 .2008
I .Petent:P
A
O
II. 2. Numele şi reşedinţa reclamatului
1.2.1 =.S.C. Alro Slatina cu sediul în Slatina, Str. Piteşti, nr. 116, judeţ Olt.
Obiect: „Presiuni făcute pentru a demisiona de la locul de muncă.
Petentul a fost informat, prin adresa nr.14074/04.11.2008, să-şi precizeze obiectul
petiţiei
III. Precedura citării.
Prin emiterea citaţiilor
cu nr.29, din data de 05.01.2009, pentru data de
29.01.2009, precedura citării a fost legal îndeplinită. La termen părţile nu au fost
prezente.
IV. Obiectul sesizării şi susţinerile părţilor

A. Petentul sesizează Consiliul cu privire la u rm ăto are le aspecte :
1. Petentul solicită sprijinul pentru soluţionarea cazului prin care se consideră
discriminat de către directorul Resurse Umane care l-a ameninţat să plece
din unitate şi a făcut resiuni să plece la cerere
2. Petentul susţine că a fost transferat la locul de muncă din cadrul SC ALRO
SA şi i-a emis decizii pentru transfer, a solicitat un ajutor bănesc, iar acest
lucru l-a determinat pe directorul Resurse Umane să facă mai multe presiuni
şi mai mari în privinţa plecării petentului.
III. In drept.
Colegiul director analizând conţinutul petiţiei astfel cum a fost formulată şi al
documentelor depuse în prezenta cauză reţine:
A fost solicitat de la petentului prin adresa 14074/04.11.2008, să-şi precizeze
obiectul petiţiei.
Colegiul director constată că obiectul petiţiei nu este precizat de către pe

COL EG IU L DI R EC TO R
HOTĂRĂŞTE:

1. Clasarea dosarului pentru lipsa obiectului petiţiei.
2. Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal părţilor.
VI. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita.
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.
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VII. Membrii C olegiului Director prezenţi/la şedinţă
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