CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e -m ail:;

HOTĂRÂREA NR. 414
din 22.10.2012
Dosar nr: 207/2012
Petiţia nr: 2526/24 05.2012
Petent: P
E
Reclamat: —
Obiect: neredistribuire pe focurile vacante din cadrul Serviciului Judeţean di
Ambulanţă Buzău
I.

Numele şi domiciliul părţilor

1.1. Numele şi sediul petentului
1.1.1. P
E
I.2.

Numele şi sediul reclamaţilor

1.2 . 1. —
II.

Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare

2.1.
Petenta reclamă faptul că nu a fost redistribuită pe locurile vacante din cadru
Serviciului Judeţean de Ambulanţă Buzău.

III.

Procedura de citare

3.1. Prin A dresa nr. 2526/18.06.2012 Consiliul Naţional
Discriminării a solicitat petentei asumarea petiţiei prin semnătură.
IV.

pentru Combaterea

Susţinerile părţilor

4.1. Susţinerile petentei
4.1.1.
Petenta reclamă faptul că nu a fost redistribuită pe locurile vacante din cadrul
Serviciului Judeţean de Ambulanţă Buzău.
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V. M otivele de fap t şi de drept

5.1. în fapt, Colegiul director reţine faptul că petenta nu a fost redistribuită pe locurile
vacante din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Buzău.
5.2. în drept, potrivit prevederilor art. 11 din P rocedura in ternă de s o lu p o n are a
p e tiţiilo r ş i sesizărilor, "(1) Petiţia privind acte sau fapte de discriminare va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea ş i
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, ia r în cazul reprezentării prin avocat,
numele acestuia şi sediul profesional;
c) obiectul petiţiei;
d) arătarea motivelor de fapt ş i de drept pe care se întemeiază petiţia;
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
f) sem nătura.

(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 petentei, deşi i s-a solicitat prin adresa nr.
2526/18.06.2012 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 p riv in d
ş i san cţio n area tu tu ro r fo rm e lo r de discrim inare, republicată, cu
unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă

preven irea

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. Clasarea dosarului din cauza nerespectării condiţiilor stabilite de P rocedura
in ternă de so lu ţion are a p e tiţiilo r ş i sesizărilor, prin art. 11.

2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica petentei.

VI. Modalitatea de plata a amenzii: —
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 p riv in d p reven irea şi
san cţio n area fa p te lo r de discrim inare şi L e g ii nr. 554/2004 a contencio sulu i
a d m in istrativ la instanţa de contencios administrativ.

Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă:

ASZTALOS CSABA FERENC - Membru

BERTZI THEODORA - Membru

CAZACU IOANA LIANA - Membru

JURA CRISTIAN - Membru

LAZĂR MARIA - Membru

STÂNCIU CLAUDIA SORINA - Membru

VAS ILE ALEXAN DRU V ASILE- Membru........

Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în termenul legal, în faţa
instanţei de contencios administrativ, potrivit O.G. 137/2000 p r iv in d p re v e n ire a ş i
s a n c ţio n a re a fa p te lo r d e d is c rim in a re şi L e g ii 554/2004 a c o n te n c io s u lu i
a d m in is tra tiv , constituie de drept titlu executoriu.
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