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: suDPort@cncd.ora.ro

HOTĂRÂREA NR. 378
din 10.10.2012

Dosar nr: 197/2012
Petiţia nr: 2450/21.05.2012
Petent:M
V
H
Reclamat; —
Obiect: trecere în rezervă ca urmare a reorganizării Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă,,Oftenia,,.......-.

I. Numele şi dom iciliul părţilor
1.1. Numele şi sediul potentului

1.1.1. M V

H

1.2. Numele şi sediul reclam aţilor

1.2 . 1.

—

II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discrim inare
2.1.
Petentul reclamă faptul că a fost trecut în rezervă ca urmare a reorganizării
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Oltenia,,.I.V

III. Procedura de citare
3.1. Prin A dresa nr. 2450/18.06.2012 Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării a solicitat petentului asumarea petiţiei prin semnătură.
IV. Susţinerile părţilor
4.1. Susţinerile petentului
4.1.1. Petentul susţine faptul că a fost angajat din anul 2007 în cadrul MlniiŞit^iÎii de
Interne, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Oltenia,, al jud. Dolj^in^lÎcţia de
1

telefonist la Secţia Pompieri Băileşti. în urma reorganizării Ministerului, petentul precizează
faptul că a fost trecut în rezervă, fără a avea posibilitatea de a participa la anumite
examene, pe care, în opinia acestuia, unii din colegi le-au susţinut.

V.

Motivele de fapt şi de drept

5.1. în fapt, Colegiul director reţine că petentul reclamă faptul că a fost trecut în
rezervă ca urmare a reorganizării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Oltenia,,.
5.2. în drept, potrivit prevederilor art. 11 din Procedura internă de soiuponare a
petiţiilor şi sesizărilor, "(1) Petiţia privind acte sau fapte de discriminare va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi
sediul lor. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, se va arăta domiciliul ales, unde
urmează să i se facă toate comunicările privind soluţionarea petiţiei;
b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul reprezentării prin avocat,
numele acestuia şi sediul profesional;
c) obiectul petiţiei;
d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază petiţia;
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
f) semnătura.
(2) Petiţia poate fi completată cu noi capete de cerere până la primul termen de audiere,
sub sancţiunea decăderii. ’’
5.3. Colegiul director reţine faptul că petentul, deşi i s-a solicitat printr-o adresa nr.
2450/18.06.2012 asumarea petiţiei prin semnătură, nu a răspuns în termenul stabilit de
Consiliu, motiv pentru care Colegiul director dispune clasarea dosarului.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind
prevenirea şi sancponarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
unanimiatea de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. Clasarea dosarului din cauza nerespectării condiţiilor stabilite de Procedura
internă de soiuponare a petipilor şi sesizărilor, prin art. 11.
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentului.V
I.

VI. Modalitatea de plată a amenzii: —
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VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita

Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele care au un interes legitim în
termenul legal de 15 zile de la comunicare potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ la instanţa de contencios administrativ.

Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă:

ASZTALOS CSABA FERENC - Membru

BERTZI THEODORA - Membru

CAZACU IOANA LIANA-M em bru

HALLER ISTVAN - Membru

LAZĂR MARIA - Membru

STANCIU CLAUDIA SORINA - Membru

Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului Naţional penj^^Öombäterea
Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în termenul legâî, în faţa
instanţei de contencios administrativ, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancp'onarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
r

