CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Automate de stat autonomă'.............
HOTĂRÂREA Nr. 581
din 24,11.2009
Dosar nr: 324/2009
Petiţia nr: 7454/06.08.2009
Petent: Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Obiect: Suspendarea plăţii primelor de vacanţă a personalului din Administraţia Naţională
a Penitenciarelor începând cu luna iulie 2009.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul sau reşedinţa petentului
1.1.1. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu sediul în
loc. Bucureşti, str. Marla Ghiculeasa, nr. 47, cam. 306, sector 2
I.2. Numele, domiciliul sau reşedinţa reclamatului
1.2.1. Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu sediul în loc. Bucureşti, str. Maria
Ghiculeasa, nr. 47, sector 2
II. Procedura de citare
Urmare petiţiei înregistrate cu nr. 7454/06.08.2009, 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, părţile au
fost invitate prin adresele cu nr. 9645/30.10.2009 şi 9643/30.10.2009 la sediul Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru audieri. Părţile nu s-au prezentat la
audierile din data de 24.11.2009.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
III. Susţinerile părţilor
Susţinerea petentei
Prin memoriul înregistrat cu nr. 7454/06.08.2009, petentul sesizează C.N.C.D.-ul
cu privire la decizia de suspendare a plăţii primelor de vacanţă a personalului din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor începând cu luna iulie 2009. Aceasta susţine că
potrivit art. 34 lit. e şi f din legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din
A.N.P.: „F uncţionarul p u b lic din sistem ul adm inistraţiei penitenciare are dreptul la: e).
concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii
stabilite prin hotărâre a G uvernului; f). O prim ă egală cu salariul de bază din luna
anterioară p le că rii în concediu, pe lângă indem nizaţia de co n ce d iu ”. Având în vedere cele

de mai sus, petenta suţine că se face o diferenţă între cei care şi-au fixat perioada de
concediu înaintea pronunţării deciziei de suspendare şi cei care şi-au fixat concediul

ulterior acestei decizii, prima categorie beneficiind de plata primelor de vacanţă, Iar cea
de-a doua neputând beneficia de această primă în contextul actual.
Susţinerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Prin adresa cu nr. 8718/29.09.2009, reclamata a precizat că, într-adevăr, prin
adresa cu nr. 223784/DEA/21.05.2009, A.N.P. a comunicat unităţilor subordonate că se
vor lua măsuri de suspendare temporară a acordării drepturilor privind prima de concediu,
începând cu data de 22.05.2009, în vederea asigurării salariilor de bază, în limita
fondurilor aprobate prin bugetul anului 2009. Totodată, reclamata susţine că, prin adresa
cu nr. 223784/28.08.2009 a fost încetată măsura de suspendare, în sensul acordării
drepturilor reprezentând prima de concediu. Reclamata susţine, de asemenea, că având
în vedere caracterul temporar al măsurii de suspendare determinat de dificultăţile finaciare
şi faptul că li s-a acordat prima de concediu şi celor cărora li s-a suspendat temporar
beneficiul acestui drept, nu se poate considera că există vreo discriminare directă sau
indirectă între funcţionarii din sistemul penitenciar.
Prin adresa cu nr. 10395/23.11,2009, ca răspuns la citaţia cu nr. 9643/30,10,2009,
prin care a fost invocată din oficiu excepţia de necompetenţă a C.N.C.D.-ului, reclamata a
solicitat C.N.C.D.-ului admiterea acesteia. în ceea ce priveşte fondul speţei, reclamata
susţine că, având în vedere că primele de vacanţă au fost acordate până la urmă şi celor
care nu primiseră plata primelor de vacanţă în urma măsurii de suspendare, petiţia nu mai
este întemeiată,
IV. Motivele de fapt şi de drept
în fapt, Colegiul Director reţine că petenta sesizează C.N.C.D.-ul cu privire la
decizia de suspendare a plăţii primelor de vacanţă a personalului din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor începând cu luna iulie 2009. Totodată, Colegiul Director reţine
că prin adresa cu nr. 223784/28.08.2009 a fost încetată măsura de suspendare de către
reclamată, în sensul acordării drepturilor reprezentând prima de concediu şi celor care,
până în momentul suspendării, nu o primiseră.
în drept, având în vedere prevederile legale şi faptul că la baza măsurii
suspendării plăţii primelor de vacanţă a stat un act administrativ intern al reclamatei şi nu
un act normativ, Colegiul Director respinge excepţia de necompetenţă materială invocată
din oficiu.
Totodată, având în vedere că măsura suspendării plăţii primelor de vacanţă a fost
revocată de către reclamată prin adresa cu nr. 223784/28 .08.2009, Colegiul Director
constată că plângerea a rămas fără obiect.
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 prezenţi la şedinţă,
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Respingerea excepţiei de necompetenţă materială a C.N.C.D. invocată din oficiu;
2. Clasarea dosarului, datorită lipsei obiectului petiţiei, raportat la O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
3. P re ze n ta h o tă râ re se va co m u n ica 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 Director prezenţi la şedinţă

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.

