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HOTĂRÂREA NR. 746 

Din 06.10.2021 

 

 

Dosar nr.: 646/2021 

Petiţia nr.: 5946/09.08.2021 

Petent(ă):  

Reclamat(ă): Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov 

Obiect: acordarea diferențiată a sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase 

 

I. Numele, domiciliul sau reședința părților   

Numele, domiciliul, reședința sau sediul petenților 

1.  

 

Numele, domiciliul, reședința sau sediul părților reclamate  

2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov cu sediul în Strada Mihai Viteazul 9, 

Brașov 500174 

 

II. Citarea părţilor 

3. În temeiul art. 20 alin(4) din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a îndeplinit 

procedura legală de citare a părţilor. 

4. Prin adresa nur. 5946/18.08.2021 au fost citați petenții, iar prin adresa înregistrată 

cu nr. 62161/18.08.2021 a fost citată partea reclamată, pentru termenul de audieri 

stabilit în data de 14.09.2021, ora 10.15. 

5. Procedură legal îndeplinită.  

 

III. Susținerile părților 

Susținerile petenților 

6. Petenții se consideră discriminați din cauza neacordării sporului pentru condiții 

deosebit de periculoase de către angajator, deși îngrijesc bolnavi infectați cu 

HIV/SIDA. 

7. Până la data de 1 iulie 2021, în cadrul spitalului reclamat au fost îngrijiți doar 

pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 iar personalul a beneficiat de un spor de 

85%. 

8. După ce numărul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a scăzut, la nivelul 

spitalului reclamat s-a decis, cu aprobarea DSP Brașov, să se deschidă o secție 

pentru îngrijirea persoanelor infectate cu HIV/SIDA. 
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9. În data de 4 august 2021, personalul care deservește aproximativ 300 de pacienți 

seropozitivi, aflați în evidența activă în cadrul spitalului, a primit o decizie prin care 

sporul de 85% aferent condițiilor deosebit de periculoase urma să se diminueze la 

valoarea de 55%. 

 

Susținerile părților reclamate 

- 

 

IV. Motivele de fapt şi de drept 

10. În fapt, Colegiul director reţine că petenții îşi retrage plângerea prin adresa nr. 

6752/09.10.2021. 

11.  În drept, conform art. 14 al Ordinului nr. 144/ 2008 privind aprobarea Procedurii 

interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor la CNCD „(1) Petentul poate să 

renunţe la petiţie fie verbal, în şedinţa Colegiului director, fie prin cerere scrisă; (2) 

Renunţarea la petiţie se consemnează prin hotărâre a Colegiului director”.  

12. Examinând conţinutul petiţiei şi legislaţia în vigoare, Colegiul director reţine că 

petenții şi-au retras plângerea prin adresa înregistrată la CNCD cu nr. 

6752/09.10.2021. 

 

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 petiţiei nr. 5946/09.08.2021, întrucât Colegiul director a luat act de 

cererea de renunţare la petiţia formulată de către petenți; 

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

 

V. Modalitatea de plată a amenzii 

Nu este cazul  

 

VI. 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 prezenți la ședința de deliberări desfășurată în 

data de  06.10.2021 au fost: ASZTALOS CSABA FERENC – Membru, DIACONU 

ADRIAN – Membru(online), GRAMA HORIA – Membru(online), HALLER ISTVÁN– 
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Membru(online), JURA CRISTIAN - Membru, LAZAR MARIA- Membru, MOȚA 

MARIA – Membru(online), OLTEANU CĂTĂLINA-Membru, POPA CLAUDIA 

SORINA – Membru(online) 

 

Prezenta hotărâre va fi comunicată în baza Ordinului Președintelui CNCD nr. 

138 din 24.03.2020. 

 

 

 

ASZTALOS CSABA FERENC 

Membru Colegiul Director, 

Președinte CNCD 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data redactării: 07.10.2021 

Redactată și motivată: ACF/AA 

 

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. 

 


