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. 685
din 19.11.2014
Dosar nr: 466/2014
Petiţia nr: 5110/23.07.2014
Petent: B.R.R.
Reclamat: —
Obiect: neacordarea posibilității de a lucra la o anumită societate, condiții
grele de muncă la societatea respectivă.
I. Numele, domiciliul şi sediul părţilor
I. 1. Numele şi domiciliul ales al petentului
1.1.1. B.R.R.,
I. 2. Numele și sediul reclamatului
1.2.1. —
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Neacordarea posibilității de a lucra la o anumită societate, condiții grele
de muncă la societatea respectivă.
III. Citarea părţilor
3.1. Citarea părților nu a fost necesară.
3.2. S-a solicitat petentului completarea petiției conform prevederilor art. 11
al Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor. De asemenea,
s-au invocat din oficiu excepția tardivității introducerii petiției, a lipsei calității
procesuale active a petentului (fila 4 din dosar). Petentul nu și-a completat petiția
și nici nu și-a exprimat un punct de vedere raportat la excepțile invocate.
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IV. Susţinerile părţilor
4.1. Susţinerile petentului
4.1.1. Petentul, prin adresa înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 5110/23.07.2014
(filele 1-2 din dosar) arată că nu a fost reangajat de o anumite firmă, iar la
această firmă există condiți grele de muncă.
Anexează înscrisuri la dosar (fila 3).
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director constată că, la solicitarea expresă a C.N.C.D. petentul
nu și-a completat petiția conform art. 11 al Procedurii interne de soluționare a
petițiilor și sesizărilor.
5.2. Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor, la art. 11,
prevede:
„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.”
5.3. Având în vedere aceste aspecte, Colegiul director decide clasarea
petiției pentru nerespectarea condiților prevăzute de art. 11 al Procedurii
interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor.
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, cu
modificările ulterioare, cu unanimitatea de voturi ale membrilor prezenți la ședință
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Clasarea petiției pentru nerespectarea condiților prevăzute de art. 11 al
Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor;
2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părților.
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 în termenul legal de 15 zile 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
GHEORGHIU LUMINIȚA – Membru
HALLER ISTVÁN – Membru
LAZĂR MARIA – Membru
Data redactării: 19.11.2014
Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în
termenul legal, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ,
constituie de drept titlu executoriu.
Red.: H.I.
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