CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă
Operator de date cu caracter personal nr. 11375
HOTĂRÂREA NR. 392
din 09.09.2015

Dosar nr.: 471/2015
Petiţia nr.: 5288/07.08.2015
Petent: N. L.
Reclamat: Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” din Iaşi
Obiect: discriminarea petentei la locul de muncă
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele şi domiciliul petentei
1.1.1. N.L., domiciliată
1.2. Numele şi sediul reclamatului
1.2.1.
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petenta sesizează discriminarea sa la locul de muncă. Numirea directorului la
şcoala la care petenta este profesor de educaţie tehnologică s-a făcut pe criterii lipsite
de transparenţă.

III. Procedura de citare
3.1. Petiţia a fost înregistrată la C.N.C.D. sub nr. 5288/07.08.2015. Prin adresa nr.
5288/13.08.2015, i s-a solicitat petentei să îşi precizeze petiţia în sensul indicării cu
claritate a părţilor reclamate, a criteriului de discriminare şi a obiectului. Totodată s-a
pus în vederea petentei să depună suficiente exemplare pentru fiecare dintre părţile pe
care doreşte să le reclame.
3.2. Prin adresa nr. 5614/31.08.2015, petenta arată faptul că doreşte să nu se mai dea
curs soluţionării petiţiei.

IV. Susţinerile părţilor
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Susţinerile petentei
4.1. Prin petiţia adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, petenta
sesizează o serie de fapte de discriminare legate de modul în care a fost numit
directorul şcolii gimnaziale, unde îşi desfăşoară activitatea în calitate de profesor titular.
4.2. Modul în care sunt numiţi directorii la şcoala respectivă este lipsit de transparenţă,
petenta considerându-se discriminată.
4.3. Petenta are o vastă pregătire profesională precum şi un doctorat. Cu toate acestea
au fost numite în postul respectiv persoane cu o pregătire profesională inferioară,
petenta fiind împiedicată să devină director al şcolii.
4.4. Prin adresa nr. 5614/31.08.2015 petenta îşi retrage petiţia formulată.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. În fapt, prin petiţia formulată şi trimisă spre soluţionare Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării acesta este sesizat cu privire la modul discriminatoriu în care
sunt numiţi directorii şi inspectorii şcolari. Totodată, Colegiul director ia act de adresa
înregistrată la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu nr.
5614/31.08.2015, prin care petenta îşi retrage plângerea depusă
5.2. În drept, Colegiul director ia act de ansamblul actelor depuse la dosar şi de
retragerea plângerii. Potrivit art. 14 din Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi
sesizărilor, 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 reţine că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 din
Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, în sensul că petentul şi-a
retras în scris petiţia, motiv pentru care dispune clasarea acesteia.
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 retragerii petiţiei;
2. O copie a hotărârii se va transmite petentei.
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

Piaţa Valter Mărăcineanu 1-3, sector 1
Bucureşti, Tel / fax 021-312.65.78/79/85
www.cncd.org.ro
2

ASZTALOS CSABA FERENC – Membru
BERTZI THEODORA – Membru
GHEORGHIU LUMINIŢA – Membru
HALLER ISTVÁN – Membru
JURA CRISTIAN – Membru
LAZĂR MARIA – Membru
MANOLE PETRE-FLORIN – Membru
POPA CLAUDIA SORINA – Membru

Data redactării: 11.09.20158
M/R – 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 faptelor de
discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept titlu
executoriu.

Verificat SCSRP
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