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: suport@cncd.ora.ro

HOTĂRÂREA Nr. 433
din 18.08.2009
Dosar nr: 640/2008
Petiţia nr: 1178/10.09.2008
Petent: G
A C
Obiect: Prevederi salariale mai mici acordate conform Contractului Colectiv de Muncă
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul sau reşedinţa petentului
1.1.1. G
A
C
, cu domiciliu ales pentru comunicarea actelor de
procedurăla Cabinet avocat Panduru Maria, Bucureşti, Aleea Sălaj nr.6, sector 5 ;
I.2. Numele, domiciliul sau reşedinţa reclamatului
1.2.1. SC Apa Nova Bucureşti SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Aristide Demetriad nr.2,
sector 1;
II. Procedura de citare
2.1. Urmare petiţiei înregistrate cu nr. 1178/10.09.2008, 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, părţile au fost invitate prin adresele
cu nr. 2748/09.03.2009 şi 2749/09.03.2009 la sediul Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării pentru audieri. La audierile din data de 24.03.2009, părţile nu sau prezentat.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
III. Susţinerile părţilor
Susţinerea petentei
3.1.1. Prin memoriul înregistrat cu nr. 1178/10.09.2008, petenta solicită C.N.C.D.ului să constate discriminarea sa directă prin salarizarea necorespunzătoare, conform art.
4.1.1. din Contractul Colectiv de Muncă, la un nivel inferior faţă de ceilalţi salariaţi angajaţi
pe acelaşi post, precum şi trecerea acesteia, în urma deciziei angajatorului de
reorganizarea a departamentului în care lucra, pe un post inferior, în timp ce ceilalţi
salariaţi aflaţi în situaţie similară au fost transferaţi pe un post similar cu cel anterior.
Susţinerea reclamatului SC Apa Nova Bucureşti SRL
3.2.1. Prin adresa cu nr. 13705/27.10.2008, reclamatul a susţinut că petiţia cu care
a fost sesizat C.N.C.D.-ul este nefondată şi nelegală, că faptele sunt prezentate

distorsionat, că prin decizia de reorganizare a Departamentului Operativ din cadrul SC
Apa Nova SA, unde lucra petenta şi alţi colegi ai acesteia au fost transferaţi pe posturi
inferioare, o măsură considerată de către reclamată ca justificată de un scop legitim şi
realizată prin metode adecvate şi necesare şi că petenta este cea care a depus cerere
pentru disponibilizare cu salarii compensatorii. De asemenea, petenta nu indică în
cuprinsul sesizării nici un criteriu în baza căruia a fost discriminată.
IV. Motivele de fapt şi de drept
4.1. în fapt, Colegiul Director reţine că petenta solicită C.N.C.D-ului să constate
disciminarea suferită de aceasta prin salarizarea diferenţiată faţă de ceilalţi angajaţi pe
acelaşi post şi care beneficiau de drepturi salariale mai mari care erau negociate direct cu
angajatorul şi că prin adresa cu nr. 3333/23.03.2009, aceasta a formulat o cerere de
retragere a plângerii.
4.2. în drept, având în vedere adresa nr. 3333/23.03.2009 prin care petenta
înştiinţează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării că renunţă la sesizarea
înaintată, prin coroborare cu art. 14 al Procedurii Interne de soluţionare a petiţiilor şi
sesizărilor, aprobată prin Ordinului nr. 144/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 348 din
6 mai 2008, prevede că „(1 ) P e te n tu l p o a te s ă re n u n ţe la p e tiţie fie ve rb al, în ş e d in ţa
C o le g iu lu i D ire c to r, fie p rin c e re re s c ris ă . (2 )R e n u n ţa re a la p e tiţie s e c o n s e m n e a z ă p rin
h o tă râ re a C o le g iu lu i D ire c to r”, Colegiul ia act de renunţarea petentei la prezenta sesizare.

în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate
de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Clasarea dosarului în baza retragerii plângerii de către petentă;
2. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor;
V. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VI. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios adsministrativ, potrivit
O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare,
republicata şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
Membrii Colegiului Dire<
ASZTALOS CSABA FERENC - Membru
DEZIDERIU GERGELY - Membru

i la şedinţă

HALLER ISTVAN - Membru

NIJÄ DRAGOŞ TIBERIU - Membru

TRUINEA PAULA ROXANA - Membru

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