CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-mail: cncd@cncd.orq.ro

HOTĂRÂREA NR. 283
din 11.07.2011
Dosar nr.: 176/2011
Petiţia nr.: 3130/19.05.2011
Petent: Partida Romilor „Pro Europa”
Reclamat: N
E
Obiect: modificarea de către contabila Clubului Sportiv Tunari, în mod
unilateral, a salariului de bază al domnului N
Gi
, persoană de
etnie romă.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
1.1.1. Partida Romilor „Pro Europa”, loc. Bucureşti, str. Victor Eftimiu,
nr. 1-3, sector 1
1.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
1.2.2. N
E
, loc.
II. Obiectul
discriminare

sesizării

şi

descrierea

presupusei

fapte

de

2.1. Petenta semnalează faptul că domnul N
G
se
consideră o persoană discriminată de către doamna N
E
contabil
în cadrul Clubului Sportiv Tunari, prin faptul că i-a modificat în mod unilateral
salariul de bază, reţinându-i un procent de 25%, aşa cum prevede legea nr.
118/2010, privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului
bugetar, deşi nu a existat o dispoziţie clară emisă de conducerea instituţiei în
acest sens.
2.2. Petenta solicită Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării să investigheze posibila faptă de discriminare semnalată şi să
dispună măsurile legale ce se impun. Petenta precizează că îşi întemeiază
plângerea pe înscrisurile anexate acesteia.
III. Procedura de citare
3.1.
în temeiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a
îndeplinit procedura legală de citare a părţilor.

3.2.
Prin adresa nr. 3130 din 06.06.2011 a fost citat petentul, iar prin
adresa nr. 3458 din 06.06.2011 a fost citată partea reclamată pentru termenul
stabilit de Consiliu la data de 21.06.2011. Procedură legal îndeplinită.
IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentei
4.1.1. Petenta sesizează Consiliului o posibilă faptă de discriminare, pe
criteriul apartenenţei la etnia romă, la adresa domnului N'
G
ce
constă în faptul că acestuia ¡-a fost modificat, în mod unilateral, salariul de
bază în sensul ca a fost micşorat cu 25%. Ca parte reclamată petentul o
nominalizează pe doamna N
E
, contabil în cadrul Clubului Sportiv
Tunari, aceasta făcându-se vinovată de respectiva micşorare a salariului,
neavând o dispoziţie scrisă din partea conducerii pentru aceasta.
4.1.2. Petenta solicită investigarea de către Consiliu a aspectelor
semnalate şi solicitarea unui punct de vedere Clubului Sportiv Tunari referitor
la cele sesizate. Petenta menţionează că îşi susţine afirmaţiile cu înscrisuri,
ca mijloc de probă.
4.1.3. Petenta, prin adresa înregistrată la Consiliu cu nr. 3987 din
05.07.2011, îşi refracte plângerea făcută, menţionând că situaţia semnalată a
fost soluţionată pe cale amiabilă între cele două părţi. Petenta, pentru
motivele precizate mai sus, solicită Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării clasarea petiţiei sale.

Susţinerile părţii reclamate
4.2.1. Partea reclamată nu a exprimat niciun punct de vedere.

V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director reţine faptul că faţă de aspectele semnalate de
petentă, referitoare la discriminarea unei persoane pe criteriul apartenenţei
sale la etnia romă, aceasta şi-a retras, în scris, plângerea făcută.
5.2. Potrivit art. 14, alin. 1 şi 2, petentul poate să renunţe la petiţie fie
verbal, în şedinţa Colegiului director, fie prin cerere scrisă. Renunţarea la
petiţie se consemnează prin hotărâre a Colegiului director.
5.3. Colegiul director, în conformitate cu solicitarea petentei, dispune
clasarea dosarului având în vedere cererea de renunţare la petiţie a petentei.

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 urmare solicitării scrise a petentei de renunţare la
petiţie;
2. se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte.

VII. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul

VIII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
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.

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