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HOTĂRÂREA nr. 551 

din 21.09.2022 

 

Dosar nr.: 820/2021 

Petiţia nr.: 7714/14.10.2021 

Petent:  

Reclamați: - 

Obiect: presupus tratament degradant la locul de muncă, violențe, agresiuni, fapte 

contra bunelor moravuri 

 

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor   

1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului:  

 

2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul părţilor reclamate: -  

 

II. Procedura de citare  

3.  În temeiul art. 28 din Ordinul nr. 144/2008 emis de Președintele Consiliului Național 

pentru Combaterea Discriminării privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a 

petițiilor și sesizărilor, Colegiul director, prin intermediul adresei nr. 7714/04.11.2021 a 

invocat excepția de vădită necompetență a Consiliului Național pentru Combaterea.  

4. Procedura legal îndeplinită. 

 

III. Susţinerile părţilor 

Susţinerile petentului 

5. Petentul, angajat al reclamatei, ocupând funcția frezor, reclamă un incident petrecut 

în data 02 iulie 2021 în care a fost agresat fizic de către un coleg.  

6. În cadrul aceleiași sesizări, petentul relatează o serie de nemulțumiri, nereguli la 

locul de muncă, înfăptuite de colegii săi. Totodată, petentul reclamă o serie de 

amenințări primite de la colegii săi precum și situații triviale, care pot aduce atingere 

bunelor moravuri. 

 

Susţinerile reclamatului: - 

 

IV. Motivele de fapt și de drept 

7. Potrivit dispoziţiilor art. 63 din Procedura Internă de Soluţionare a Petiţiilor şi 

Sesizărilor publicată în M.Of. nr. 348 din 6 mai 2008, „(1) Colegiul director se va 

pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond 

care nu mai necesită, în tot sau în parte, analizarea în fond a petiţiei”. 

8. Colegiul director urmează să admită excepţia necompetenţei Consiliului Naţional 

pentru Combaterea Discriminării în raport cu obiectul petiţiei, întrucât acesta nu intră 
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sub incidența prevederilor O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, faptele sesizate fiind de competența instanțelor 

de judecată, putând fi analizate sub incidența codului penal, fapte care au un alt tip de 

răspundere abuzuri, violențe etc.).  

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. Admiterea excepției necompetenței Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării; 

2. O copie se va transmite părților. 

 

V. Modalitatea de plată a amenzii: - 

 

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 prezenţi la şedinţă: 

 

BABUȘ Radu – Membru  

 

BĂNICĂ Claudia Cerasela – Membru 

 

DIACONU Adrian Nicolae – Membru 

 

GRAMA Horia – Membru 

 

JURA Cristian – Membru 

 

MOȚA Maria – Membru 

 

POPA Claudia Sorina - Membru 

 

         Redactată și motivată: H.G., A.B.

          Data redactării: 23.09.2022 
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este atacată în termenul legal, potrivit 

OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a 

contenciosului administrativ,  constituie de drept titlu executoriu.  

 


