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DECIZIE 
din 24 iunie 2016 
cauza nr. 404/16  

(C.G. vs. O.Z. Președinta ACC52/437) 
privind pretinsa discriminarea pe criteriu de origine etnică în acces la bunuri și servicii 

disponibile publicului 
 
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de 
deliberare din 03 iunie și 24 iunie 2016, 
a examinat cauza nr: 404/16 și, analizînd susținerile scrise și verbale ale 
petiționarei: dna C.G.,  
reclamatei: dna O.Z., Președinta ACC 52/437,   
martorei: dna Z.L.,  
martorei: dna D.S. 
cu privire la: pretinsa discriminare pe criteriu de origine etnică în acces la bunuri și servicii 
disponibile publicului 
au deliberat cu privire la următoarele: 
 

I. Actele de procedură îndeplinite  

1.1 La data de 30.03.2016 Consiliul a primit și a înregistrat plîngerea dnei G.C.(f.d.2-3) în 
baza căreia a demarat examinarea cauzei nr. 404/16. 

1.2 La data de 11.04.2016 prin scrisoarea nr. 03/0258 petiţionara a fost înștiințată despre 
faptul recepționării plîngerii, concomitent fiindu-i explicată procedura examinării acesteia 
în fața Consiliului, astfel fiindu-i solicitat să-și reformuleze plîngerea termen de 15 zile, 
astfel încît să instituie prezumția discriminării cu prezentarea problelor în susţinerea 
alegaţiilor sale. (f.d.4-5).   

1.3 La data de 11.04.2016 Consiliul prin scrisoarea nr.03/0259 a solicitat, reclamatei, să 
prezinte explicațiile sale în legătură cu faptele care formează obiectul plîngerii  (f.d.6 - 7). 

1.4 La data de 27.04.2016 reclamata a prezentat poziția sa vis-a-vis de faptele invocate în 
plîngere, materialele fiind anexate la dosar (f.d.8 - 14). 

1.5 La data de 27.04.2016 petiționara a prezentat unele probe, materialele fiind anexate la 
dosar(f.d.15 - 18). 

1.6 La data de 29.04.2016 membrul raportor a depus demers de prelungire a termenului (f.d. 
1). 

1.7 La data de 07.06.2016 petiţionarei i-a fost expediată scrisoarea cu nr. 03/0432 prin care 
a fost informată despre data şi ora şedinţei de audieri (f.d. 20). 

1.8 La data de 07.06.2016 Consiliul, prin scrisoare nr. 03/0433, a înștiințat reclamata despre 
data și locul desfășurării ședinței de audieri.(f.d.21).  

1.9  La data de 02.06.2016 în cadrul Consiliului a avut loc şedinţa publică de audieri pe 
acest caz. (f.d. 45-46). 

II. Admisibilitatea obiectului plîngerii 

 
2.1 Plîngerea corespunde parţial cerinţelor art. 13 din Legea nr. 121 privind asigurarea 

egalităţii din 25.05.2012, în partea ce ţine de descrierea încălcării dreptului persoanei şi 
momentul în care a avut loc această încălcare. Reclamata a ridicat excepţia de 
inadmisibilitate invocînd lipsa de probe.  

III. Obiectul plîngerii 
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3.1 Pretinsa discriminare pe criteriu de origine etnică la închirierea bunului imobil/obținerea 
acordului pentru privatizarea acestuia. 

 

IV. Susținerile părților 

Alegațiile petiționarei 
4.1 La data de 01.04.2013 petiţionara a încheiat cu ACC 52/437 un contract de locaţiune a 

unui spaţiu nelocuibil de la etajul 1 a blocului din str. X, pe o perioadă de 3 ani. În 
calitate de locatar a îndeplinit toate obligaţiile sale contractuale, a achitat plata pentru 
locaţiune, a întreţinut imobilul în stare bună, ba mai mult, a efectuat și reparaţia acestuia. 

4.2 Ulterior, a decis să facă uz de dreptul  prevăzut de legislaţia în vigoare de a privatiza 
această încăpere, însă, dna Z. a refuzat categoric să semneze actele necesare 
procedurii de privatizare, ba mai mult a început să colecteze semnături de la locatarii 
casei, pentru a-i interzice și prelungirea contractului de locaţiune, necătînd la faptul că 
pct.5.2 din contractul încheiat prevede dreptul prioritar de a prelungi contractul sus-
numit. 

4.3 La rugămintea de a i se permite privatizarea  încăperii, dna O.Z.  a declarat: "am să dau 
încăperea altor oameni, că nu vreau să stea acolo nişte ţigani. În altă discuţie, la o 
şedinţă cu locatarii dna Z. a menţionat că aici nu este frizerie, dar este tabără de ţigani şi 
cineva din locatari a susţinut-o.  

4.4 În primăvara anului 2015, când dna Z. din nou şi-a permis să o insulte şi să înjure, să o 
numească iarăși ’’țigancă” şi altele, petiţionara a scris plângere la poliţistul de sector, 
unde a fost invitată şi petiţionara şi dna Z. pentru declaraţii.  

4.5 În continuare, petiţionara comunică că dreptul care îi este lezat de către dna Z. îi este 
garantat de contractul de locaţiune nr.5a și de Hotărârea Guvernului nr.468 din 
25.03.2008 cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune, care 
prevede dreptul de a fi privatizate. Concomitent, menţionează că art.6, alin. (8) al Legii 
nr.913 din 30.03.2000 condominiumului fondului locativ prevede că proprietatea statului 
(municipală) în condominiu poate fi privatizată în conformitate cu legislaţia, astfel fiind în 
drept să întreprindă toate acţiunile cu scopul de a privatiza legal această încăpere.  

 
 

Poziția reclamatei 
4.6 Conform Statutului Asociaţiei de coproprietari în condominium 52/437 organele de 

administrare ale asociaţiei sunt: adunarea generală a membrilor Asociaţiei şi consiliul de 
administraţie al Asociaţiei. Preşedintele Consiliului de administraţie asigură executarea 
deciziilor Adunării generale şi ale Consiliului de administraţie.  

4.7 Astfel, în baza Procesului-verbal al adunării Consiliului de administraţie al ACC 52/437 
nr.29 din 28.02.2013, s-a hotărât de a da în locaţiune încăperea nelocuibilă amplasată la 
etajul x din blocul locativ din str. X , mun. Chişinău, dnei C.G., fără drept de privatizare. 
La data de 01.04.2013, între părţi a fost încheiat contractul de locaţiune nr.5 “a” pe un 
termen de 3 ani, termenul contratului fiind stabilit până la data de 01.04.2016. Conform 
art. 903 lit. a) Cod Civil, locaţiunea încetează la expirarea termenului contractului. 
Conform Procesului-verbal al adunării Consiliului de administraţie al ACC 52/437 nr. 11 
din 15.02.2016, s-a hotărât de a nu prelungi relaţiile contractuale cu petiţionara pe motiv 
că încăperea nu a fost folosită conform destinaţiei, iar prin procesul-verbal nr. 31 din 
24.03.2016 s-a hotărât de a prelungi contractul de locaţiune pe un termen de o lună, cu 
condiţia respectării pct.3.3.1, 3.3.2 şi 3.3.34 ale contractului. Prin urmare, din cauza 
neonorării obligaţiunilor contractuale şi neachitarea în termenii prevăzuţi de contract a 
plăţilor pentru chiria încăperilor Asociaţia locatarilor a iniţiat discuţia privind oportunitatea 
prelungirii relaţiilor contractuale, reieşind din faptul că prin neachitarea chiriei se aduce 
atingere drepturilor patrimoniale ale Asociaţiei cît şi se creează impedimente în 
gestionarea mijloacelor financiare necesare cheltuielilor pentru întreţinerea 
condominiului.  

4.8 Mai mult ca atât, nemulţumiri au venit şi din partea locatarilor, care au menţionat în 
repetate rânduri că încăperea dată în locaţiune pentru a fi folosită ca frizerie nu este 
folosită după destinaţie. În încăpere se află pe timp de noapte persoane necunoscute, 
fac gălăgie şi împiedică condiţiilor de trai ale celor din jur, fapt pentru ce au fost sesizate 
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şi organele de poliţie, după cum însăşi petiţionara indică în petiţia sa. Alte dispute de 
natură discriminatorie, referitor la injurii din partea sa personal, cît şi a altor locatari în 
privinţa faptului că petiţionara este de etnie romă nu au avut loc".  

4.9 Referitor la solicitarea dnei C.G. cu privire la darea acordului la privatizarea încăperii 
închiriate, cît şi întrebările formulate, reclamata menţionează că conform Listei 
proprietarilor de locuinţe şi încăperi nelocuibile din blocul nr.32/1 str. X, aprobată de 
Agenţia Teritorială de Privatizare din 29.06.2003, încăperea nr.5 “a” dată în locaţiune 
dnei G.C.face parte din încăperile nelocuibile care au fost transmise Asociaţiei, deci 
constituie proprietate comună a acesteia.  

4.10  Conform Procesului-verbal al Adunării generale a ACC 52/437 nr. ll din 15.02.2016, 
membrii Asociaţiei de proprietarii ai apartamentelor din blocul locativ respectiv, au 
hotărât de a refuza dnei G.C.în privatizarea spaţiului arendat, deoarece consideră că 
acest spaţiu face parte din proprietatea comună or, potrivit art.6, alin. 7 din Legea 
condominiului în fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000, proprietarul proprietăţii comune în 
diviziune din condominiu nu este în drept să solicite defalcarea unei părţi ideale din 
teritoriu şi a unei părţi reale din bunurile comune. La caz, excepţiile opuse de către ACC 
52/437 nu constituie o discriminare pe criteriul de etnie în acces la bunuri şi servicii 
disponibile publicului, ci un dezacord exprimat petiţionarei, care poate fi soluţionat pe 
cale extrajudiciară, sau în ordinea acţiunii civile, în procedură judiciară, deoarece 
ambele părţi au viziuni diferite asupra statutului juridic al încăperii date, modalitatea şi 
procedura de înstrăinare/dobândire a dreptului de proprietate asupra acestora.  

4.11 Alţi solicitanţi de a dobândi în proprietate spaţiul dat nu sunt, deci nu poate fi vorba 
despre o poziţie diferită faţă de petiţionară sau defavorabilă în raport cu alte persoane. 
Petiţionara nu a prezentat suficiente probe pentru a susţine că ar fi discriminată. 
Reieşind din normele precitate, în cazul dat nu există un tratament diferenţiat faţă de 
petiţionară pe criterii de etnie, deoarece există o justificare rezonabilă de a opune 
excepţiile prevăzute de lege, situaţie care s-a încercat de nenumărate ori a fi soluţionată 
pe cale amiabilă or, respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor este garantată în egală 
măsură, mai ales în cazul protejării dreptului de proprietate, conform Protocolului nr. l la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului" . 
 

 

Susținerile martorei Z.L.  
4.12 De fiecare dată cînd aveau loc  adunările locatarilor, aceştea aveau pretenţii cum că 

acolo ar fi o tabară, ţîgani. A fost o adunare la care a venit o dnă de la "Apă-Canal " 
Elena care a spus că petiţionara ar avea  o datorie de 8000 lei la apă, dar acest fapt nu 
este adevărat, este o greşeală, trebuia să fie 800 dar din eroare era scris 8000 lei.  

4.13 Cînd a venit dna respectivă a spus la adunare că mama petiţionarei ar avea o datorie 
de 8000. Dna Z.L.nu a recunoscut-o şi a spus că nu o va achita pentru că nu are bani, la 
care dna respectivă a spus "da ce nu ştiţi cum ţiganii fac bani?" la care  mama 
petiţionarei a răspuns că "nu ştie" deoarece munceşte în fiecare zi, şi banul îl face 
cinstit. 

4.14 Şi a mai fost un incident, legat de această încăpere cînd dna O.Z. a spus "decît s-o dau 
la ţigani mai bine stă închisă" . 

 
Susținerile martorei S.D.  

4.15 În blocul respectiv se vorbeşte foarte des despre ţigani, la o adunare s-a spus de către 
o dna nu ştiu cum se numeşte "ţiganii se învîrtesc ştim noi cum". Asta a spus acea dna 
cînd vorbea cu dna O.Z., şi cînd m-au văzut pe mine a tăcut la semnul dnei O.Z.. 

 

V. Dreptul național și internațional relevant 

5.1 Constituția Repubilcii Moldova prin art. 16 alin. 2 garantează dreptul la egalitate ”Toţi 
cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire 
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 
avere sau de origine socială.” 

5.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 stabilește la art. 1 alin. 
1 Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea 
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egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar. art. 2 oferă definiția discriminării ca fiind 
orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a 
unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe 
criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse; acomodare rezonabilă 
– orice modificare sau adaptare necesară şi adecvată, într-un caz particular, care nu 
impune o sarcină disproporţionată sau nejustificată atunci cînd este nevoie pentru a 
asigura unei persoane, în cazurile stabilite de lege, exercitarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi. art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul 
discriminării sînt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. art. 8 lit. g) și h) 
din legea sus menționată interzice orice formă de discriminare privind accesul 
persoanelor la serviciile de închirierea de bunuri mobile sau imobile și alte servicii şi 
bunuri disponibile publicului. 

5.3 Cod Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 prevede la art. 9 alin. 1, 
persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite 
drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea, cu contractul, 
cu ordinea publică şi cu bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă pînă la proba 
contrară, art. 903 lit. a  Locaţiunea încetează la expirarea termenului contractului. 

5.4 Legea condominiului în fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000, art. 1 
condominiu reprezintă un complex unic de bunuri imobiliare, ce include terenul în 
hotarele stabilite şi blocurile (blocul) de locuinţe, alte obiecte imobiliare amplasate pe 
acesta, în care o parte, constituind locuinţele, încăperile cu altă destinaţie decît aceea de 
locuinţă, se află în proprietate privată, de stat sau municipală, iar restul este proprietate 
comună indiviză, art. 6 alin. 3 Bunurile comune în condominiu se află în proprietatea 
comună în diviziune a proprietarilor de locuinţe, alin. 5 Obiectele proprietăţii comune pot 
fi transmise pentru folosinţă contra plată altor persoane fizice sau juridice în cazurile şi 
condiţiile prevăzute de statutul asociaţiei de coproprietari, alin 8  Proprietatea statului 
(municipală) în condominiu poate fi privatizată în conformitate cu legislaţia,  art. 15 
Administrarea condominiului alin. 1 Pentru asigurarea exploatării clădirii cu mai multe 
locuinţe, utilizarea locuinţelor şi proprietăţii comune în condominiu, efectuarea altor 
operaţii legate de activitatea economico-financiară, proprietarii sînt în drept de sine 
stătător să aleagă modul de administrare a proprietăţii imobiliare, alin. 2 lit. b 
Administrarea condominiului poate fi efectuată: de către asociaţia de coproprietari de 
sine stătător sau prin transmiterea acestor funcţii (parţial sau integral), pe bază de 
contract, unei persoane fizice sau juridice autorizate, în modul stabilit, să îndeplinească 
aceste funcţii. art. 18 alin. 2 lit. c) Asociaţia de coproprietari poate da în arendă, cu chirie 
sau vinde bunurile imobiliare ce fac parte din condominiu şi se află în proprietatea 
asociaţiei, în caz de necesitate de mijloace financiare pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea 
stării proprietăţii comune în condominiu. 

5.5 Hotărîrea de Guvern nr. 468 cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în 
locaţiune din 25.03.2008 prin care se aprobă Regulamentul cu privire la modul de 
privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune în vederea realizării prevederilor 
Legii nr. 121-XVI privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice din 04.05.2007. 
P. 1 din Regulament menţionează despre modul de vînzare-cumpărare a încăperilor 
nelocuibile proprietate publică (clădiri, construcţii, inclusiv imobile separate, precum şi 
anexe nelocuibile la blocurile locative) date în locaţiune, neincluse în lista bunurilor 
supuse privatizării. P. 5 al Regulamentului prevede: Locatarii care deţin în locaţiune 
încăperi nelocuibile proprietate publică cel puţin 6 luni şi doresc să le cumpere depun 
cereri la Agenţia Proprietăţii Publice sau la autorităţile publice locale/UTA Găgăuzia. 

5.6 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 14 prevede „Exercitarea drepturilor şi 
libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o 
deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice 
alte opinii, origine naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie”. 
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5.7 Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 2 „Fiecare om se poate prevala de 
toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie fără nici un fel de 
deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau 
orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte 
împrejurări. ”art.7 
Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie 
a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar 
viola prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare. 

VI. În concluzie, Consiliul reține următoarele: 

6.1 Din probele acumulate la dosar, Consiliul constată următoarele fapte: 
a. Existența copiei procesului-verbal al adunării Consiliului de administrare din 

28.02.2013 privind transmiterea în locaţiune a încăperii nr. 5 "a" dnei G.C. 
b. Existența copiei procesului-verbal al Adunării generale a ACC 53/437 din 15.02.2016 

cu privire la refuzul în privatizarea spaţiului închiriat dnei G.C. 
c. Existența copiei procesului-verbal al adunării Consiliului de administrare din 

24.03.2016 cu privire la prelungirea  termenului de locaţiune pentru încă  o lună din 
data de 01.04.2016 pînă la 01.05.2016. 

d. Copia listei proprietarilor de locuinţe şi încăperi nelocuibile din blocul nr. 32/1 str. X 
aprobat de către Agenţia Teritorială de Privatizare. 

e. Copia răspunsului dnei Z. O. Preşedinta ACC 52/437 la solicitarea dnei G.C.de 
privatizare a spaţiului închiriat. 

f. Copia contractului de locaţiune încheiat între dna G.C.şi ACC 52/437. 
6.2 Consiliul reține spre examinare aceste fapte constatate și urmează să se pronunțe din 

punct de vedere al standardelor în materia nediscriminării. Petiționara menționează faptul 
că refuzul de a prelungi contractul de locațiune asupa unui bun imobil precum și refuzul 
de a-i da acordul la privatizarea acestuia se datorează originii sale etnice - rom. 
Petiționara susține că Președinta ACC 52/437 intenționat refuză să se implice în aceasta 
procedură, deoarece ar fi ghidata de stereotipuri negative fața de etnia romă, 
materializate prin expresiile „noi știm cum fac țiganii banii” și „nu vreau tabară de țigani”, 
rostite de către aceasta în adresa petiționarei. Astfel, Consiliul va examina o pretinsă 
discriminare directă pe criteriu de etnie în acces la bunuri și servicii disponibile publicului.  

6.3 Conform practicii deja stabilite, Consiliul reamintește că atît legislația națională (art. 15 
alin.1 și art. 19 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității), cît și practica Curții 
Europene a Drepturilor Omului (printre multe altele, a se vedea cauza D. H. și alții v. 
Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, 
Timishev v. Rusia par.57) prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile 
privind discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când 
petiționarul/petiționara prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un 
tratament discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse în plîngere, pentru a proba 
discriminarea petiționara urma să prezinte fapte care ar arăta: 
1) tratamentul mai puțin favorabil în realizarea unui drept 
2) în comparație cu altă persoană sau grup de persoane 
3) aflate în situație analogică și  
4) criteriul protejat. 

6.4 Analizînd faptele care formează obiectul plîngerii, astfel precum au fost formulate, 
Consiliul constată că prezumția discriminării nu poate fi instituită, din următoarele 
considerente. În primul rînd, petiționara nu a prezentat probe pertinente în susținerea 
celor afirmate. Acest lucru a devenit evident în ședința de audieri, atunci cînd martorii 
invitați de către petiționară nu au putut confirma nici pretinsele expresii umilitoare, nici 
existența unui tratament diferențiat. Martorii au susținut că expresiile nu au fost rostite 
de către reclamată, dar de către terțe persoane a căror identitate nu a putut fi stabilită în 
cadrul ședinței. De asemenea în situația analizată, Consiliul nu identifică existența unui 
drept lezat, ori petiționara nu poate pretinde la un drept absolut la locaţiune sau 
privatizarea unui bun, ci doar în anumite circumstanțe cu respectarea condițiilor legale.  

6.5 Consiliul constată că imobilul litigios a cărui privatizare se pretinde, se află în gestiunea 
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blocului locativ situat pe str. X 32, iar pentru privatizarea acestuia este necesar acordul 
Adunării Generale a locatarilor. Prin urmare, faptele desplînse nu îi pot fi imputate 
președintei ACC 52/437, dat fiind faptul că puterea decizională nu îi aparține ei în 
exclusivitate. Acestea fiind stabilite, Consiliul conchide asupra inexistenței unui drept 
lezat și respectiv lipsa unui tratament diferențiat în realizarea acestuia. 

 
Astfel, conducîndu-se de prevederile art. 1, 2, 3, 8, 13 - 15 din Legea nr. 121 cu privire la 
asigurarea egalității,  

 
CONSILIUL DECIDE: 

 
1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare pe criteriu de origine etnică în acces la 

bunuri și servicii disponibile publicului, conform art. 1, 2 coroborat cu art. 8 din Legea 
nr. 121 cu privire la asigurarea egalității. 

2. O copie a prezentei decizii se va comunica părților și va fi făcută publică pe adresa 
www.egalitate.md. 

3. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform 
prevederilor pct. 65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și a Legii 
contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 

 
 
Membrii Consiliului care au participat la adoptarea deciziei: 
 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ – Membră 
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