
Hot rârea CNCD cu privire la neasigurarea unor condi ii 
normale de prestare a muncii unui lider sindical 

CONSILIUL NA IONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMIN RII 

HOT RÂREA din 4 mai 2010 

Dosar nr.: 143/2009 
Peti ia nr.: 3524/30.03.2009 
Petent: P.P. 
Reclamat: R.C., director general SC A. SA 
Obiect: neasigurarea unor condi ii normale de prestare a muncii, aplicarea inco-

rect  a m surilor disciplinare, h r uirea, neplata liderului sindical i desfacerea con-
tractului de munc  

I. Numele i domiciliul p r ilor  

[...] 

II. Obiectul sesiz rii  

Peti ia nr. 3524/30.03.2009 arat  c  reclamatul nu a asigurat condi ii normale de 
prestare a muncii, a aplicat incorect m suri disciplinare împotriva petentului, l-a 
h r uit pe liderul sindical. 

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare  

Petentul, prin peti ia ini ial , consider  discriminatorie neasigurarea unor condi ii 
normale de prestare a muncii, aplicarea incorect  a m surilor disciplinare, h r uirea 
lui, în calitate de lider sindical. 

Ulterior arat  c  nu a fost salarizat din ianuarie 2009 i i s-a desf cut contractul de 
munc . 

IV. Procedura de citare 

P r ile au fost citate pentru data de 5.05.2009 i recitate pentru data de 2.06.2009. 
La audierea din 5.05.2009 s-a prezentat petentul, la audierea din 2.06.2009 p r ile nu 
s-au prezentat. 

Procedura de citare a fost legal îndeplinit . 

V. Sus inerile p r ilor 

În peti ia nr. 3524/30.03.2009 petentul arat  urm toarele: 
- are calitatea de salariat în cadrul SC A. SA Ia i, în func ia de inginer constructor 

i responsabil de mediu; 
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- este pre edintele Sindicatului I. Ia i; 
- la Adunarea General  a Ac ionarilor din 14.11.2008 s-a hot rât mutarea sediului; 
- la începutul lunii martie se zvonea c  se mut  în noul sediu, dar nu to i salaria ii; 
- a solicitat la 24.02.2009 s  i se comunice unde va avea biroul în noul sediu; 
- i s-a comunicat c  singurul loc disponibil este la F., care este închis  din decem-

brie 2007, nu are c ldur , ap , telefon, fax, xerox, internet, astfel nu este utilizabil ca 
birou sau ca birou de sindicat; 

- s-a adresat din nou societ ii la 13.03.2009, solicitând birou în noul sediu; 
- la data de 20.03.2009 a refuzat s  ia în primire F.; 
- ulterior a acceptat sediul, dar cu condi ia s  se asigure cele necesare func ion rii 

biroului (înc lzire, ap  potabil , telefon, fax, xerox, calculator, imprimant ); 
- acest tratament este un efect al ac iunii sindicatului împotriva societ ii în urma 

concedierilor colective din ianuarie - februarie 2008; 
- a fost victima i a altor fapte îndreptate împotriva sa: i s-au dat dou  decizii de sanc-

ionare cu 10% din salariu (Decizia nr. 364/02.05.2008, Decizia nr. 32/16.02.2009), s-a 
încercat schimbarea locului de munc  (Decizia nr. 365/02.05.2008), a fost convocat 
pentru a da not  explicativ  pentru neprezentare la locul de munc  de i a anun at tele-
fonic c  î i ia zile libere, i s-a solicitat raport de activitate, de un an de zile nu i s-a dat 
nimic de lucru; 

- sindicatul nu este consultat în deciziile care se iau cu privire la salaria i, nu a 
fost chemat la nici un consiliu de administra ie, hot rârile acestui consiliu nu i s-au 
comunicat, cotiza ia de sindicat se re ine membrilor dar nu se vireaz  în contul 
sindicatului, fiind utiliza i de societate; 

- la data de 27 martie înc  nu s-a dat lichidarea lunii ianuarie 2009; 
- a fost jignit în Ziarul de Ia i, unde directorul societ ii afirm  c  este retardat 

mintal. 
Cu ocazia audierii, petentul a depus o declara ie ar tând c  din ianuarie 2009 nu a 

mai fost trecut pe statele de plat  i nu a mai fost pl tit, iar la data de 16.04.2009 a 
primit prin po t  decizia de desfacere a contractului individual de munc . Anexeaz  
acte în sus inerea cauzei. 

Reclamatul, prin adresa nr. 1542/27.04.2009, înregistrat  la CNCD cu  
nr. 4581/30.04.2009, arat  urm toarele: 

- peti ia este lipsit  de obiect; 
- petentul a refuzat s  fac  parte dintr-un compartiment nou constituit în urma 

aprob rii noii organigrame, nu a fost de acord cu încheierea actului adi ional nr. 6 din 
data de 22.12.2008, astfel, ca urmare a acestui refuz, a r mas singurul salariat care 
st  la F. (sector cu activitate sistat ); 

- hot rârile Consiliului de Administra ie i-au fost comunicate petentului, dar el a 
refuzat s  le primeasc ; 

- s-a pus la dispozi ia sindicatului un spa iu, care este mobilat i utilat; 
- petentul a formulat mai multe plângeri penale împotriva reclamatului; 
- petentul a refuzat s  semneze condica de prezen  i nu figureaz  pe foile de 

prezen  de la sectorul M., astfel s-a dispus desfacerea contractului de munc ; 
- au fost pl tite toate deplas rile petentului la edin ele Consiliului General F.N.S.C.; 
- declara iile în pres  au afectat imaginea i credibilitatea societ ii comerciale. 
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Anexeaz  acte în sus inerea cauzei. 
Prin adresa înregistrat  la CNCD cu nr. 5641/02.06.2009, reclamatul, fa  de 

adresa anterioar , mai arat  urm toarele: 
- nu s-a justificat acordarea sporului de calculator fa  de petent; 
- din dorin a de reorganizare s-a atribuit postul de inginer constructor de inut de 

petent unei alte persoane; 
- în anul 2004 nu îndeplinea nici o func ie la societate; 
- cotiza ia de sindicat s-a virat în contul sindicatului. 
Petentul, prin adresa înregistrat  la Consiliul Na ional pentru Combaterea Discri-

min rii (în continuare CNCD) cu nr. 6209/19.06.2009, arat  urm toarele elemente 
relevante solu ion rii cauzei: 

- având în vedere faptul c  în fi a postului s u sunt trecute toate investi iile i 
activitatea de inginer constructor, nu putea accepta modificarea locului de munc  
numai ca inginer constructor; 

- nu este adev rat c  a refuzat s  i se comunice hot rârile Consiliului de Adminis-
tra ie, singurul act refuzat a fost procesul verbal al edin ei din 11.01.2008; 

- biroul de sindicat, aflat la 40 km de sediul central, nu are central  termic , nu 
are nici ap  rece, nici ap  cald ; 

- pe fond a câ tigat i procesul declan at împotriva sanc iunii disciplinare aplicate 
prin Decizia nr. 32/16.02.2009 cu reducerea salariului de baz  cu 10% pentru lunile 
ianuarie, februarie, martie 2009 pentru abatere disciplinar ; 

- î i face singur prezen a, întrucât pe de o parte în conformitate cu Regulamentul 
de organizare i func ionare a societ ii el întocme te pontajele, pe de alt  parte 
pentru c  lucreaz  din 16.03.2009 la 40 km de restul colegilor, astfel nu avea unde s  
semneze condica; 

- cotiza ia de sindicat a fost virat doar dup  ce a depus o plângere penal  împo-
triva reclamatului. 

VI. Motivele de fapt i de drept  

În fapt, Colegiul Director re ine c  petentul, în urma mut rii sediului, a solicitat la 
data de 13.03.2009 un sediu adecvat pentru sindicat. Acest sediu i s-a asigurat, utilat, 
la data de 29.04.2009. Petentul a fost sanc ionat disciplinar în mod repetat, iar 
reclamatul a declarat c  ar fi „un refuzat al sor ii, care ar trebui internat la Socola”. 

În drept, Colegiul Director re ine urm toarele: 
Constitu ia României, prin art. 16 alin. (1) garanteaz  dreptul la egalitate: 

„Cet enii sunt egali în fa a legii i a autorit ilor publice, f r  privilegii i f r  
discrimin ri”. 

Potrivit Constitu iei României, art. 20 alin. (1), „Dispozi iile constitu ionale 
privind drepturile i libert ile cet enilor vor fi interpretate i aplicate în concordan  
cu Declara ia universal  a drepturilor omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care 
România este parte.  

Conven ia european  a drepturilor omului, art. 14 prevede: „Exercitarea dreptu-
rilor i libert ilor recunoscute de prezenta conven ie trebuie s  fie asigurat  f r  nici 
o deosebire bazat , în special, pe sex, ras , culoare, limb , religie, opinii politice sau 



NRDO • 2-2010 60 

orice alte opinii, origine na ional  i social , apartenen  la o minoritate na ional , 
avere, na tere sau orice alt  situa ie”. 

Protocolul nr. 12 la Conven ia european  a drepturilor omului, art. 1 prevede 
interzicerea general  a discrimin rii: „Exercitarea oric rui drept prev zut de lege 
trebuie s  fie asigurat  f r  nici o discriminare bazat , în special, pe sex, pe ras , 
culoare, limb , religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine na ional  sau 
social , apartenen  la o minoritate na ional , avere, na tere sau oricare alt  situa ie”. 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discrimi-
nare (în continuare O.G. nr. 137/2000), republicat , la art. 2 alin. (1) stabile te: 
„Potrivit prezentei ordonan e, prin discriminare se în elege orice deosebire, exclu-
dere, restric ie sau preferin , pe baz  de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, 
categorie social , convingeri, sex, orientare sexual , vârst , handicap, boal  cronic  
necontagioas , infectare HIV, apartenen  la o categorie defavorizat , precum i 
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înl turarea recunoa terii, 
folosin ei sau exercit rii, în condi ii de egalitate, a drepturilor omului i a libert ilor 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 
social i cultural sau în orice alte domenii ale vie ii publice”. 

Alineatul (3) prevede: „Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonan e, preve-
derile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaz  anumite persoane, 
pe baza criteriilor prev zute la alin. (1), fa  de alte persoane, în afar  cazului în care 
aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar 
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare”. 

Conform art. 2 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicat : „Orice comportament 
activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz , favorizeaz  sau defavorizeaz  
nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan , un grup de 
persoane sau o comunitate fa  de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit i 
atrage r spunderea contraven ional  conform prezentei ordonan e, dac  nu intr  sub 
inciden a legii penale”. 

Alineatul (5) define te h r uirea prin urm toarele: „Constituie h r uire i se 
sanc ioneaz  contraven ional orice comportament pe criteriu de ras , na ionalitate, 
etnie, limb , religie, categorie social , convingeri, gen, orientare sexual , apartenen  
la o categorie defavorizat , vârst , handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt 
criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv”. 

O.G. nr. 137/2000, republicat , asigur  egalitatea în activitatea economic  i în 
materie de angajare i profesie prin urm toarele: 

„Art. 5. Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, condi ionarea 
particip rii la o activitate economic  a unei persoane ori a alegerii sau exercit rii 
libere a unei profesii de apartenen a sa la o anumit  ras , na ionalitate, etnie, religie, 
categorie social , respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexual , de vârst  
sau de apartenen a sa la o categorie defavorizat . 

Art. 6. Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, discriminarea unei 
persoane pentru motivul ca apar ine unei anumite rase, na ionalit i, etnii, religii, 
categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, 
vârstei, sexului sau orient rii sexuale a acesteia, într-un raport de munc  i protec ie 
social , cu excep ia cazurilor prev zute de lege, manifestat  în urm toarele domenii: 

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de munc ; 
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b) stabilirea i modificarea atribu iilor de serviciu, locului de munc  sau a salariului; 
c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul; 
d) formarea, perfec ionarea, reconversia i promovarea profesional ; 
e) aplicarea m surilor disciplinare; 
f) dreptul de aderare la sindicat i accesul la facilit ile acordate de acesta; 
g) orice alte condi ii de prestare a muncii, potrivit legisla iei în vigoare. 
Art. 7. (1) Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, refuzul unei per-

soane fizice sau juridice de a angaja în munc  o persoan  pentru motivul c  aceasta 
apar ine unei anumite rase, na ionalit i, etnii, religii, categorii sociale sau unei 
categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii 
sexuale a acesteia, cu excep ia cazurilor prev zute de lege. 

(2) Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, condi ionarea ocup rii 
unui post prin anun  sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, 
de apartenen a la o anumit  ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social  sau la 
o categorie defavorizat , de vârst , de sexul sau orientarea sexual , respectiv de 
convingerile candida ilor, cu excep ia situa iei prev zute la art. 2 alin. (9). 

(3) Persoanele fizice i juridice cu atribu ii în medierea i repartizarea în munc  
vor aplica un tratament egal tuturor celor afla i în c utarea unui loc de munc , vor 
asigura tuturor persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc  accesul liber i egal 
la consultarea cererii i ofertei de pe pia a muncii, la consultan  cu privire la posi-
bilit ile de ocupare a unui loc de munc  i de ob inere a unei calific ri i vor refuza 
sprijinirea cererilor discriminatorii ale angaja ilor. Angajatorii vor asigura confi-
den ialitatea datelor privitoare la rasa, na ionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea 
sexual  sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în c utarea 
unui loc de munc . 

Art. 8. Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, discriminarea anga-
ja ilor de c tre angajatori, în raport cu presta iile sociale acordate, din cauza aparte-
nen ei angaja ilor la o anumit  ras , na ionalitate, origine etnic , religie, categorie 
social  sau la o categorie defavorizat  ori pe baza vârstei, sexului, orient rii sexuale 
sau convingerilor promovate de ei. 

Art. 9. Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului 
angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerin elor 
ocupa ionale în domeniul respectiv, atât timp cât refuzul nu constituie un act de 
discriminare în sensul prezentei ordonan e, iar aceste m suri sunt justificate obiectiv 
de un scop legitim i metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare”. 

6.1. Privind faptele anterioare 27.03.2008, având în vedere data peti iei (27.03.2009), 
Consiliul Director, în conformitate cu art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, republicat , 
care prevede c  „persoana care se consider  discriminat  poate sesiza Consiliul în 
termen de un an de la data s vâr irii faptei sau de la data la care putea s  ia cuno -
tin  de s vâr irea ei”, nu se poate pronun a. Colegiul Director consider  c  descrie-
rea acestor fapte are ca scop explicarea mai aprofundat  a situa iei. 

6.2. Privind cele sesizate cu ocazia primei audieri (neacordarea salariului din 
ianuarie 2009 i desfacerea contractului de munc  pentru abaterile disciplinare prin 
Decizia nr. 62/03.04.2009), Colegiul Director constat  c  în conformitate cu 
Procedura intern  de solu ionare a peti iilor i sesiz rilor, „peti ia poate fi completat  
cu noi capete de cerere pân  la primul termen de audiere, sub sanc iunea dec derii”; 
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în aceste condi ii, Colegiul Director nu va analiza aceste capete de cerere. Petentul 
are posibilitatea de a se adresa c tre CNCD sau direct instan elor de judecat  cu o 
nou  peti ie respectiv cu o cerere de chemare în judecat  cu aceste obiecte. 

6.3. Privind faptele penale men ionate în peti ie Consiliul Director nu are compe-
ten a material  de a se pronun a, i consider  c  descrierea acestor fapte are ca scop 
explicarea mai aprofundat  a situa iei. 

6.4. În mod similar, Consiliul Director nu se va pronun a asupra unor presupuse 
nelegalit i care au afectat sindicatul, având în vedere faptul c  petentul a depus o 
peti ie în nume personal i nu în numele membrilor de sindicat. 

6.5.1. Privind neasigurarea unor condi ii normale de prestare a muncii, Colegiul 
Director constat  c  petentul, de i a solicitat la data de 13.03.2009 un sediu adecvat 
pentru sindicat, l-a primit (conform procesului-verbal din 29.04.2009), utilat, cu o 
întârziere considerabil  (a lucrat aici de la data de 16.03.2009). Totodat  Colegiul 
Director consider  c  distan a (40 de km de la sediu) i izolarea, lipsa apei afecteaz  
în mod considerabil posibilit ile de a desf ura o activitate normal  a petentului în 
calitatea lui de lider sindical. 

6.5.2. Diferen ierea s-a creat prin oferirea altor condi ii de munc  decât pentru 
ceilal i angaja i, pe criteriul socio-profesional, afectând drepturile legate de egalitatea 
în activitatea economic  i materie de angajare i profesie, f r  ca m sura s  fie 
justificat  obiectiv de un scop legitim, respectând i condi ia ca metodele de atingere 
a scopului s  fie adecvate i necesare. 

6.5.3. Asupra justific rii obiective, prin jurispruden a sa, Curtea European  a 
Drepturilor Omului a enun at urm toarele principii: 

- Conven ia nu interzice orice tratament diferen iat, ci doar acel tratament 
diferen iat care nu are o justificare obiectiv  i rezonabil , având în vedere faptul 
c  de multe ori statele trebuie s  adopte legi care prev d un tratament diferen iat, 
menit s  corecteze inegalit ile faptice; justificarea trebuie s  fie analizat  în rela ie 
cu scopul legitim i efectele m surii în cauz  (Cazul „referitor la unele aspecte ale 
legisla iei cu privire la limba educa iei în Belgia” împotriva Belgiei, 23.07.1968); 

- prin discriminare se în elege un tratament diferen iat al persoanelor aflate în 
situa ii comparabile, f r  a exista o justificare obiectiv  i rezonabil ; art. 14 din 
Conven ie nu interzice statelor membre s  trateze grupurile diferen iat în maniera de 
a corecta inegalit ile faptice; în anumite circumstan e absen a unui tratament 
diferen iat reprezint  o violare a dispozi iei în cauz ; poate fi discriminatorie aceea 
politic  sau m sur  general  care prejudiciaz  în mod dispropor ionat un grup de 
persoane, chiar dac  m sura nu vizeaz  în mod specific acel grup; o discriminare 
poten ial  poate rezulta dintr-o situa ie faptic  (D.H. .a. c. Cehia, 13.11.2007, 
Sampanis .a. c. Grecia, 5.06.2008); 

- justificarea obiectiv  i rezonabil  trebuie s  urm reasc  un scop legitim, i 
m sura aplicat  trebuie s  fie propor ional  cu scopul urm rit; în cazul tratamentului 
diferit bazat pe ras , culoare sau origine etnic  no iunea de justificare obiectiv  i 
rezonabil  trebuie interpretat  într-o manier  cât se poate de strict  (D.H. .a. c. 

Cehia, 13.11.2007, Sampanis .a. c. Grecia, 5.06.2008). 
6.5.4. În analiza scopului legitim, trebuie analizat existen a acestui scop raportat 

la dreptul atins prin diferen iere. 
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6.5.6. În analiza metodei adecvate i necesare, trebuie analizat dac  prin metoda 
aleas  se atinge scopul dorit, i dac  exist  sau nu alte metode prin care scopul poate 
fi atins, f r  a crea o situa ie de diferen iere. 

6.5.7. Justificarea invocat  de reclamat, i anume c  petentul a refuzat s  fac  
parte dintr-un compartiment nou constituit în urma aprob rii noii organigrame, nu a 
fost de acord cu încheierea actului adi ional nr. 6 din data de 22.12.2008, astfel, ca 
urmare a acestui refuz, a r mas singurul salariat care st  la F. (sector cu activitate 
sistat ), nu reprezint  un motiv real pentru izolarea reclamatului la o distan  de 40 
de km de sediul societ ii angajatoare, izolare ce a dus, ulterior, la desfacerea 
contractului de munc  a petentului, fiind pus în imposibilitatea de a semna în condica 
de prezen  a societ ii. 

6.5.8. Astfel sunt incidente cele prev zute la art. 6 lit. g), raportat la art. 2 alin. (1) 
i (4) din O.G. nr. 137/2000, republicat. 

6.6.1. Privind aplicarea incorect  a m surilor disciplinare, Colegiul Director 
constat  urm toarele: 

- Decizia nr. 364/02.05.2008 de modificarea încadr rii petentului (înl turarea de 
la func ia de responsabil de mediu) a fost atacat  la Tribunalul Ia i, care, prin 
Sentin a civil  nr. 1349/19.09.2008, a anulat decizia, constatând nulitatea absolut  a 
deciziei, pe motivul c  angajatorul a modificat contractul individual de munc  al 
petentului f r  a-i solicita acordul i f r  respectarea obliga iilor legale; 

- sanc iunea disciplinar  aplicat  prin Decizia nr. 365/02.05.2008 cu reducerea 
salariului de baz  cu 10% pentru luna aprilie 2008 pentru abatere disciplinar  (care 
arat  c  „salariatul Paul Patra  a refuzat în mod nejustificativ s  prezinte documen-
ta ia i informa iile privind activitatea desf urat  ca responsabil de mediu colegului 
s u”) a fost anulat , întrucât decizia a fost atacat  la Tribunalul Ia i, care, prin 
Sentin a civil  nr. 546/01.04.2009, a anulat decizia, pe motivul c  nu s-a f cut 
dovada abaterii disciplinare. 

6.6.2. Re inând cele ar tate la pct. 6.5.2., re inând c  aplicarea incorect  a mai 
multor m suri disciplinare s-a constatat de instan ele de judecat  (astfel nu poate 
exista o justificare rezonabil  privind aplicarea m surilor disciplinare), sunt incidente 
cele prev zute la art. 6 lit. e), raportat la art. 2 alin. (1) i (4) din O.G. nr. 137/2000, 
republicat. 

6.7.1. Privind h r uirea, Colegiul Director constat  c  în articolul publicat de 
Ziarul de Ia i din 2.12.2008, sub titlul Din A. lui Becali de la Ia i au început s  sar  
fulgii, apar urm toarele: „Contactat telefonic, directorul A. S.A., Corneliu Ro u, 
sus ine contrariul: «Domnul Patra  este un mincinos, un refuzat al sor ii, care ar 
trebui internat la Socola. Numai probleme am avut cu el. Este o prostie ce încearc  el 
s  fac  prin acest conflict [...] Sunt numai abera ii ce sus ine dânsul»”.  

6.7.2. Aceste declara ii nu au fost negate de reclamat, îns  reclamatul a invocat 
faptul c  prin apari iile în pres  a petentului s-a afectat imaginea societ ii. Analizând 
articolele invocate de reclamat, se constat  c  ele au un limbaj adecvat, i reclam  
unele nereguli care in de activitatea unui lider sindical (cum ar fi întârzierea acor-
d rii salariilor, temerea privind trimiterea în omaj a angaja ilor). 

6.7.3. Cadrul intimidant, ostil, degradant, ofensiv s-a creat i prin mutarea i izolarea 
petentului la F. i, în mod similar, prin aplicarea repetatelor sanc iuni disciplinare. 
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6.7.4. În consecin  sunt incidente cele prev zute la art. 2 alin. (5) din O.G.  
nr. 137/2000, republicat. 

6.8. Privind sanc ionarea faptei, Colegiul director constat  c  Directivele Uniunii 
Europene în domeniu (de exemplu, Directiva Consiliului 2000/43/CE, prin art. 15) 
solicit  statelor membre Uniunii Europene aplicarea de sanc iuni efective, 
propor ionale i descurajante. Neaplicarea unei amenzi contraven ionale nu se poate 
considera a fi o sanc iune efectiv  i descurajant . Propor ionalitatea se poate asigura 
prin acordarea gradual  a amenzii, în func ie de gravitatea faptei, între limitele 
stabilite de lege. Totu i, în situa ia de fa  Colegiul director nu poate aplica o amend  
contraven ional , întrucât O.G. nr. 2/2001, actualizat , la art. 13 alin. (1) prevede c  
„aplicarea sanc iunii amenzii contraven ionale se prescrie în termen de 6 luni de la 
data s vâr irii faptei”. Colegiul director a fost în imposibilitatea de a solu iona peti-
iile adresate c tre Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii în termenul 

stabilit de lege, întrucât dup  expirarea mandatelor unor membrii ai Colegiul director 
Parlamentul României nu a numit noii membrii în timp util. Astfel Colegiul director 
este obligat s  aplice doar sanc iunea de avertisment. 

Fa  de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , cu unanimi-
tatea de voturi ale membrilor prezen i la edin  

 
COLEGIUL DIRECTOR 

HOT R TE: 

 
1. Neasigurarea unor condi ii normale de prestare a muncii, h r uirea reprezint  

discriminare conform art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (4), coroborate cu art. 6 lit. e) i g), 
respectiv art. 2 alin. (5) al O.G. nr. 137/2000, republicat ; 

2. Sanc ionarea reclamatului R.C., director general SC A. SA, cu avertisment; 
3. O copie a prezentei hot râri se va comunica p r ilor. 

VII. Modalitatea de plat  a amenzii:  

– 

VIII. Calea de atac i termenul în care se poate exercita 

Prezenta hot râre poate fi atacat  în termenul legal potrivit O.G. nr. 137/2000 
privind prevenirea i sanc ionarea faptelor de discriminare i Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ la instan a de contencios administrativ. 

 
Membrii Colegiului director prezen i la edin  
HALLER ISTVÁN – Membru  
NI  DRAGO  TIBERIU – Vicepre edinte 
PANFILE ANAMARIA – Membru 
POP IOANA LIANA – Membru 
VASILE VASILE-ALEXANDRU – Membru 
VLA  CLAUDIA SORINA – Membru 


