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Referitor la articolul de presă "CNADNR suspendă din funcţie un director pentru că a participat la o
emisiune tv", Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România face următoarele
precizări:
Comisia de cercetare disciplinară înfiinţată va cerceta împrejurările care au condus la nerespectarea
limitelor de competenţă stabilite prin fişa postului care prevede prevede că: "acordarea către
reprezentanţii mass-media de interviuri, precum şi furnizarea de documente sau informaţii în legatură cu
activitatea CNADNR, se realizează numai cu respectarea obligatorie a mandatului/împuternicirii acordate
de către Directorul General."
În lipsa unui astfel de mandat, furnizarea unor informații truncheate, într-un anume context, pot genera
interpretări eronate care să determine dezinformarea opiniei publice. În aceste condiții, reglementarea
internă nu este o restricție pentru libera exprimare a opiniilor, ci o condiție și o modalitate de a susține și
corela informații și puncte de vedere corecte și comune.
Procedura de cercetare disciplinară prealabilă va produce efecte juridice faţă de cei 2 salariaţi de la data
comunicării către aceştia a deciziilor de cercetare, conform Codului Muncii. Precizăm că în prezent cei
doi salariaţi, Alin Goga şi Liviu Costache, se află în concediu de odihnă legal, drept urmare, nu se
desfăşoară nicio procedură de cercetare în această perioadă. La data revenirii în activitate a salariaţilor,
comisiile îşi vor putea desfăşura lucrările specifice şi implicit se va produce şi suspendarea contractelor
individuale de muncă ale acestora.
Precizăm că în cazul dovedirii nevinovăţiei salariaţilor cercetaţi disciplinar, acestora li se vor acorda
echivalentul drepturilor salariale de care nu au beneficiat în urma suspendării.
Subliniem că de-a lungul timpului, cei doi salariaţi ai CNADNR au făcut parte din astfel de comisii,
cercetând la rândul lor disciplinar alţi colegi, astfel că domniile lor cunosc foarte bine procedurile ce
urmează a fi desfăşurate în astfel de cazuri, precum şi faptul că o cercetare disciplinară nu înseamnă
obligatoriu concedierea angajatului, ci doar probarea sau nu a vinovăţiei acestuia.
Menţionăm că declanşarea cercetărilor disciplinare în cazul celor 2 salariaţi ai CNADNR SA nu s-a
produs ca urmare a apariţiei acestora la o televiziune, ci ca urmare a încalcării atribuţiilor din fişa
postului.
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