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: support@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR. 480
din data de12.08.2013

Dosar nr.: 512/2013
Petiţia nr.: 4326/25.06.2013
Petent: D.M.
Reclamat: Guvernul României
Obiect: emiterea de hotarari si ordonante privind salarizarea
personalului bugetar dar care nu se aplica si ei, ingrijitoare la o scoala
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
I.1.1. D.M.
I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
I.2.2. II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petenta sesizează Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării cu privire discriminarea la ca care este supusă întrucât hotararile
si ordonantele privind salarizarea personalului bugetar nu i se aplică. Petenta
lucrează ca îngrijitoare la un liceu.
III. Procedura de citare
3.1. Petenta sesizează CNCD prin petiţia înregistrată sub nr.
4326/25.06.2013.
3.2. Prin adresa nr. 4326/25.06.2013 CNCD îi pune în vedere să îşi
completeze petiţia în sensul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 11 din
Ordinul nr. 144/2008, privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a
petiţiilor şi sesizărilor la CNCD, respectiv indicarea domiciliului părţilor
reclamate ori a sediului, a obiectului petiţiei şi a motivelor de fapt şi de drept pe
care se sprijină petiţia.
3.4.. Petenta nu a dat curs acestei solicitări.
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IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentei
4.1.1. Petenta sesizează Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării cu privire discriminarea la ca care este supusă întrucât hotararile
si ordonantele privind salarizarea personalului bugetar nu i se aplică. Petenta
lucrează ca îngrijitoare la un liceu.

V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. În fapt, Colegiul Director reţine că petenta nu a comunicat datele
solicitate şi nici nu a precizat criteriul de discriminare care a stat la baza
tratamentului menţionat în petiţie.
5.2.1 În drept, potrivit prevederilor art. 20 din Ordinul nr. 144/2008, privind
aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor „(1) la
primirea petiţiei titularul de dosar verifică petiţia şi, în cazul în care constată
anumite lipsuri, pune în vedere petentului să completeze petiţia de îndată. (2)
În cazul în care petiţia a fost primită prin poştă, petentului i se comunică în scris
lipsurile ei, cu menţiunea ca până la termenul acordat să facă completările
necesare.”.
5.2.2. Prin adresa nr. 4326/25.06.2013, petentei i s-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 11 alin. 1 din Ordinul nr. 144/2008, privind aprobarea Procedurii
interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor la CNCD şi i s-a pus în vedere să
comunice date despre persoanele reclamate precum şi precizarea criteriului de
discriminare care a stat la baza tratamentului menţionat în petiţie. Petenta nu a
răspuns solicitării Colegiului director. La dosar există copia confirmării de
primire în care se menţionează faptul că aceasta a semnat de primire pentru
adresa mai sus arătată, la data de 09.07.2013.
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;
2. Se va răspunde petentului în sensul celor hotărâte;
VII. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul

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

BERTZI Theodora – Membru

CAZACU Ioana – Membru
LAZĂR Maria – Membru
STANCIU Claudia – Membru

Data redactării 14.06.2013
Motivată şi tehnoredactată : T.B./R.B.

Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este atacată în
termenul legal, potrivit OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor faptelor de
discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept titlu
executoriu.
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