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
Operator de date cu caracter personal nr. 11375

HOTĂRÂREA nr. 548
din 18.09.2013

Dosar nr: 423/2013
Petiţia nr: 3172/07.05.2013
Petent: A.N.
Reclamat:
Obiect: discriminare în domeniul muncii de către angajator

I. Numele, domiciliul şi sediul părţilor
I. 1. Numele şi domiciliul petentului
1.1.1. A.N., Str. ..
I. 2. Numele, domiciliul şi sediul reclamaţilor
1.2.1. —

II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petentul se consideră discriminat la locul de muncă de către angajator.

III. Citarea părţilor
3.1. Citarea părţilor nu a fost necesară.

IV. Susţinerile părţilor
4.1. Susţinerile petentului
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4.1.1. Petentul, prin petiţia înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 3172/07.03.2013
(filele 1-2 din dosar), arată că se consideră discriminat la locul de muncă de către
angajator.
4.1.2. Petentul, prin adresa înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 5603/29.08.2013
(fila 4 din dosar) şi-a retras petiţia.

V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. În fapt Colegiul director constată că petentul şi-a retras petiţia.
5.2. În drept, se aplică art. 14 al Procedurii interne de soluţionare a
petiţiilor şi sesizărilor, conform căreia „(1) Petentul poate să renunţe la petiţie
fie verbal, în şedinţa Colegiului director, fie prin cerere scrisă. (2) Renunţarea la
petiţie se consemnează prin hotărâre a Colegiului director.”

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 unanimitatea de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Clasarea dosarului în urma retragerii petiţiei, conform art. 14 al
Procedurii interne de soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor;
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentului.

VI. Modalitatea de plată a amenzii: —

VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal de 15 zile 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.

Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă

ASZTALOS CSABA FERENC – Membru

CAZACU IOANA LIANA – Membru
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HALLER ISTVÁN – Membru

JURA CRISTIAN – Membru

LAZĂR MARIA – Membru

STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru

Data redactării: 19.09.2013

Notă: Hotărârile emise de Colegiul director al Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în
termenul legal, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ,
constituie de drept titlu executoriu.
Red.: H. I.
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