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. 486
din 29.10.2009
Dosar nr.: 157/2009
Petiţia nr.: 3781/03.04.2009
Patent: M
I
Obiect: Aplicarea în mod discriminatoriu a O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petenţilor
1.1.1. M
I
cu domiciliul în
I. 2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
1.2. 1. II. Citarea părţilor
Urmare petiţiei înregistrate cu nr. 3781/03.04.2009, formulată de către petentă, 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, petenta a
fost invitată, prin adresa cu nr. 6885/15.07.2009, la sediul C.N.C.D pentru audieri. La
audierile din data de 30.07.2009, petenta nu a fost prezentă. A fost invocată din oficiu
excepţia de necompetenţă materială a C.N.C.D.-ului având în vedere Decizia Curţii
Constituţionale nr. 997 din 7 octombrie 2008.

III. Susţinerea părţilor
Susţinerea petentei
în memoriul său, înregistrat cu nr. 3781/03.04.2009, petenta, angajată a Băncii
Transilvania Cluj sesizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu privire
la faptul că, în 2007, în luna ianuarie, a rămas în concediul pentru creşterea copilului
minor până la data la care fiica acesteia a împlinit vârsta de 2 ani, primind o
indemnizaţie de 600 lei, Indemnizaţie pe care o consideră discriminatorie având în
vedere contribuţia pe care petenta a avut-o la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor
sociale. Aceasta menţionează că, o dată cu intrarea în vigoare a O.U.G. 148/2005
aprobată prin Legea 7/2007, s-a instituit un cuantum unic al indemnizaţiei pentru
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creşterea copilului. Nu toţi beneficiarii acestei indemnizaţii au contribuit în mod egal, din
veniturile realizate, la constituirea fondului din care avea loc lata acestor sume.
Prin addresa nr. 7703/20.08.2009, petenta aduce la cunoştinţă faptul că doreşte să
renunţe la petiţia pe care a formuiat-o, înregistrată cu nr. 3781/03.04.2009.
IV. Motivele de fapt şi de drept
în fapt, Colegiul Director ia act de adresa înregistrată cu nr, 7703/20.08.2009 la
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin care petenta renunţă la petiţia
formulată.
în drept, Colegiul Director reţine că, potrivit 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 să re n u n ţe la
p e tiţie fie verbal, în ş e d in ţa C o le g iu lu i D irector, fie p rin ce re re scrisă. (2 )R e n u n ţa re a la
p e tiţie se 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 irector. ”

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, cu modificările şi
completările ulterioare, cu unanimitate de voturi , ale membrilor Colegiului director
prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1 . clasarea dosarului în baza retragerii plângerii de către petentă;
2 . se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte;

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 administrativ, potrivit Legii
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Membrii Colegii

DEZIDERIU GERGELY - Membru

HALLER ISTVAN - Membru
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iţi la şedinţă

N IŢ Ă D R A G O Ş T IB E R IU - M em bru:

PANFILE ANAMARIA - Membru

TRUINEA ROXANA PAULA - Membru

Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este atacată în
termenul legal, potrivit Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de
drept titlu executoriu.

