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. 151
din 05.03.2014

Dosar nr.: 831/2013
Petiţia nr.: 18382/03.12.2013
Petent: CA
Reclamat: PCV
Obiect: Hărţuirea morală a petentei şi disponibilizarea acesteia
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentei
I.1.1. CA
I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
I.2.2. PCV, cu domiciliul cunoscut la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi cu sediul în Str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu
Severin, Judeţul Mehedinţi.
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petiţia a fost transmisă domnului senator BM care a procedat la
retransmiterea acesteia către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor
Vârstnice.
Prin
adresa
nr.
23552/DPPD/SPSM/19.11.2013
1746/C.S./19.11.2013 petiţia a fost transmisă Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării. Petenta arată faptul că a fost hărţuită moral de către conducerea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, totul culminând cu
disponibilizarea sa.
III. Procedura de citare
3.1. Petiţia a fost transmisă domnului senator MB şi Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost înaintată prin adresa nr.
23552/DPPD/SPSM/19.11.2013 1746/C.S./19.11.2013 Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării, fiind înregistrată sub nr. 18382/03.12.2013.
3.2. Prin adresa înregistrată sub nr. 18382/09.01.2014 s-a solicitat petentei să
îşi însuşească petiţia, asumându-şi conţinutul sesizării în vederea îndeplinirii condiţiilor
prevăzute de art. 11 din Ordinul nr. 144/2008, privind aprobarea Procedurii interne de
soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor la CNCD.
3.3. Petenta nu a dat curs acestei solicitări existând la dosar confirmarea de
primire a solicitării C.N.C.D. din data de 17.01.2014
IV. Susţinerile părţilor
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Susţinerile petentei
4.1.1. Petiţia a fost transmisă domnului senator BM care a procedat la
retransmiterea acesteia către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice. Prin adresa nr. 18382/03.12.2013 petiţia a fost înregistrată la
C.N.C.D.
4.1.2. Petenta arată faptul că a lucrat în cadrul D.G.A.S.P.C. timp de 26 de ani,
fără abateri disciplinare fiind apreciată anual. Odată cu schimbarea conducerii o serie
de angajaţi au fost hărţuiţi moral printre care şi petenta.
4.1.3. Timp de şase luni, odată cu schimbarea conducerii, s-a procedat la
efectuarea de schimbări organizatorice privind gestionarea medicamentelor, petentei
fiindu-i redusă continuu activitatea , după care au izolat-o luându-i gestiunea.
4.1.4. Acest tratament a continuat cu disponibilizarea petentei neţinându-se
cont de activitatea depusă, de experienţa acumulată şi de faptul că a avut o activitate
ireproşabilă timp de 26 de ani cât a lucrat în sistemul de protecţie.
4.1.5. Partea reclamată nu a avut în vedere nici faptul că petenta este încadrată
în grad de handicap permanent conform certificatului nr. 2200/24.04.2007.
4.1.6. Deşi petenta era asistent medical principal de farmacie i s-au oferit ca
alternative posturile de spălătoreasă, îngrijitor curăţenie şi ajutor bucătar, fără a se ţine
cont de faptul că petenta este încadrată în grad de handicap locomotor accentuat.
4.1.6. C.N.C.D. a solicitat petentei să îşi însuşească petiţia însă petenta nu a
dat curs acestei solicitări, la dosar aflându-se confirmarea de primire a solicitării
C.N.C.D. din data de 17.01.2014.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. În fapt, Colegiul Director reţine că petenta nu a dat curs solicitării de a-şi
însuşi petiţia
5.2.1 În drept, potrivit prevederilor art. 20 din Ordinul nr. 144/2008, privind
aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor „(1) la primirea
petiţiei titularul de dosar verifică petiţia şi, în cazul în care constată anumite lipsuri,
pune în vedere petentului să completeze petiţia de îndată. (2) În cazul în care petiţia a
fost primită prin poştă, petentului i se comunică în scris lipsurile ei, cu menţiunea ca
până la termenul acordat să facă completările necesare.”.
5.2.2. Prin adresa nr. 18382/09.01.2014, petentei i s-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 11 alin. 1 din Ordinul nr. 144/2008, privind aprobarea Procedurii interne
de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor la CNCD şi i s-a pus în vedere să îşi precizeze
petiţia. Petenta nu a dat curs acestei solicitări şi nici nu şi-a însuşit petiţia. Potrivit
art.14 al Ordinului nr.144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a
petiţiilor şi sesizărilor prevede că „(1) Petentul poate să renunţe la petiţie fie verbal, în
şedinţa Colegiului director, fie prin cerere scrisă. Iar alin. (2) „Renunţarea la petiţie se
consemnează prin hotărâre a Colegiului director”.
Examinând conţinutul petiţiei şi legislaţia în vigoare, Colegiul director reţine că
petenta nu şi-a asumat petiţia renunţând astfel tacit la aceasta.
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 ca urmare a neasumării petiţiei de către petentă;
2. Prezenta hotărâre se va comunica petentei;
3. O copie a hotărârii se va comunica Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
V. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
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VI. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în
termen de 15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ.
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.
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă
ASZTALOS CSABA FERENC – Membru
THEODORA BERTZI – Membru
CAZACU IOANA LIANA – Membru
HALLER ISTVÁN – Membru
LAZĂR MARIA – Membru
STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru

Data redactării 06.03.2014
Motivată şi tehnoredactată : T.B./R.B.
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este atacată în termenul legal, potrivit OG
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
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