CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-maii: support@cncd.orq.ro

HOTĂRÂREA NR. 496
Din 21.11.2012

Dosar nr.: 425/2012
Petiţia nr.: 4839/05.10.2012
Petent: E
R
Reclamat: Obiect: prevederile din Legea nr. 567/2004 privind Statutul
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea sunt neconstituţionale, interzicând dreptul la
muncă a unui grefier împotriva căruia s-a început acţiunea penală prin
ordonanţă sau rechizitoriu pentru o faptă care nu ţine de profesia sa
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2.1.
Petenta semnalează Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării faptul că prevederile a rt 48 alin. 1 din Legea nr. 567/2004 privind
Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea sunt neconstituţionale şi ar trebui modificate.
Art. 48 alin. 1 din legea mai sus menţionată prevede că „personalul auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
este suspendat din funcţie când a fost pusă în mişcare acţiunea penală
împotriva sa prin ordonanţă sau rechizitoriu.”
III. Procedura de citare
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3.2. Prin adresa nr. 4839/18.10.2012 a fost citată petenta pentru
termenul stabilit de Consiliu la data de 06.11.2012.
3.3. Procedură legal îndeplinită.
IV. Susţinerile părţilor

Suspnerile petentei
4.1.
Petenta arată că în aprilie 2009, urmare absolvirii Şcolii Naţionale
de Grefieri a fost repartizată şi a început să îşi desfăşoare activitatea în cadrul
Tribunalului Vaslui. La data de 24 martie 2010, urmare a începerii acţiunii
penale împotriva sa, fiind trimisă în judecată, în conformitate cu prevederile
Statutului personalului auxiliar din cadrul instanţelor de judecată, a fost
suspendată de (a locul de muncă, urmând ca pe perioada suspendării să nu
beneficieze de drepturile salariate şi nici de perioada de vechime în muncă. în
perioada suspendării petenta nu poate presta o altă activitate deoarece
contravine prevederilor Statutului.
4.2. Petenta precizează că are doi copii minori în întreşinere, soţul său
are salariul minim pe economie şi are o situaţie financiară dificilă, motiv pentru
care doreşte să i se ofere dreptul de a munci în această perioadă cât este
suspendată.
4.3. Petenta arată că în urma studierii legislaţiei în vigoare cu privire la
statutul unor angajaţi bugetari cum ar fi funcţionarii publici, poliţiştii, lucrătorii
din vamă, demnitarii a constatat faptul că aceştia sunt apăraţi prin legislaţia
care li se aplică, respectându-li-se dreptul la muncă şi prezumţia de
nevinovăţie.
4.4. Petenta consideră că prevederile din Legea nr. 567/2004 privind
Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea sunt neconstituţionale, interzicând dreptul la
muncă a unui grefier împotriva căruia s-a început acţiunea penală prin
ordonanţă sau rechizitoriu pentru o faptă care nu ţine de profesia sa şi solicită
modificarea cât mai urgentă a art. 48 alin 1 lit. a din Legea 567/2004.
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Potrivit art. 11 din Ordinul nr. 144/2008, privind aprobarea
Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor la Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării, potrivit cărora: „(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 p e t i ţ ^ ^ § Ş ^
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
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5.2.
Colegiul director, urmare analizării condiţiilor prevăzute de art 11 din
Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor la Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării, constată că, în speţă, acestea nu sunt
îndeplinite, petiţia fiind nesemnată.

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.

2.

clasare petiţie deoarece aceasta nu îndeplineşte elementele
prevăzute de art. 11 din Procedura interne de soluţionare a
petiţiilor şi sesizărilor la Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, lipsă semnătură;
o copie a hotărârii se va transmite petentei.

VI. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VII. 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
Bertzi Theodora - Membru

Haller Istvăn - Membru

Jura Cristian - Membru

Lazăr Maria - Membru
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Panfile A nam aria - Mem bru

Stanciu Claudia Sorina - Membru

Vasile Alexandru Vasile - Membru

Hotărâre redactată de: L.M. şi A.S.
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este
atacată în termenul legal, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare şi sancţionarea faptelor de
discriminare şi Legii 554/2000 a contenciosului administrativ, constituie
de drept titlu executoriu.
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