
 

CONSILIUL 

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY

Adresa: Republica Moldova,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.600

tel.: +373 (0

 

 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discrimin
21 iunie 2016 
 
a examinat plîngerea depusă de 
următoarele. 
 
I. Actele de procedură îndeplinite 

1.1 La data de 05.04.2016 Consiliul a primit 
a demarat examinarea cauzei nr.

1.2 La data de 15.04.2016 Consiliul,
plîngerii, astfel încît să corespundă cerin
asigurarea egalităţii. Dovada recep

1.3 La data de 03.05.2016 membrul raportor a depus demers de prelungire a termenului de examinare 
a plîngerii (f.d.1).  

1.4 Verificarea admisibilității plîngerii, potrivit prevederilor 
25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii
că plîngerea corespunde criteriilor de admisibilitate, 
 

II. Obiectul plîngerii  

2.1 În plîngerea depusă, petiționar
persoane juridice de a-i satisface solicitările sale
 

III. Dreptul național relevant

3.1 Legea cu privire la asigurarea egalită
”Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea 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,
similar. Art. 2 oferă definiția discrimin
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”. 

3.2 Legea cu privire la asigurarea egalită
„Plîngerea cu privire la fapta de discriminare se prezintă Consiliului. Plîngerea trebuie să conţină o 
descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a
eventualele dovezi care susţin plîngerea, numele şi adresa persoanei care o depune.

3.3 Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea 
asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 
inadmisibile plîngerile care: a) cad sub incidenţa art. 14 din Legea cu priv
b) au fost depuse cu încălcarea termenului de prescripţie; c) nu ţin de competenţa Consiliului; d) au 
un obiect nefondat, prin raportare la domeniul de aplicare al Legii cu p
pct. 53 Plîngerile şi autosesizările privind faptele de discriminare sînt examinate cu respectarea 
următoarelor principii: a) transparenţă a procedurii; b) celeritate;c) contradictorialitate; d)inversare a 
sarcinii probaţiunii; e) asigurare a dreptului la apărare; f) protecţ
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DECIZIE  
din 21 iunie 2016 
cauza nr. 407/16  

privind pretinsa discriminare  
 

și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședinț

depusă de către dl V.I., conform celor descrise și a 

Actele de procedură îndeplinite  

Consiliul a primit spre examinare plîngerea dlui V.I. (f.d. 
a demarat examinarea cauzei nr.402/16. 

.2016 Consiliul, prin scrisoarea nr. 03/0280, i-a solicitat peti
, astfel încît să corespundă cerințelor art. 13 din Legea nr. 121 din 25.05.2012

. Dovada recepției a fost anexată la dosar (f.d. 3). 
embrul raportor a depus demers de prelungire a termenului de examinare 

ții plîngerii, potrivit prevederilor art. 13 și 14 din Legea nr. 121 
25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, este obligatorie. Petiționarul este obligat

corespunde criteriilor de admisibilitate, a priori, examinării acesteia în fond. 

ționarul descrie o posibilă discriminare, manifestată prin refuzul 
i satisface solicitările sale.  

țional relevant 

Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 stabile
Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii 

tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, 
ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, 

religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu 
ția 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 

cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 13 alin.(2) prevede că  
Plîngerea cu privire la fapta de discriminare se prezintă Consiliului. Plîngerea trebuie să conţină o 

descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele şi 
eventualele dovezi care susţin plîngerea, numele şi adresa persoanei care o depune.
Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discrimin

ții nr. 298 din 21.12.2012 la pct. 42 prevede următoarele:
inadmisibile plîngerile care: a) cad sub incidenţa art. 14 din Legea cu privire la asigurarea egalităţii; 
b) au fost depuse cu încălcarea termenului de prescripţie; c) nu ţin de competenţa Consiliului; d) au 
un obiect nefondat, prin raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii;

şi autosesizările privind faptele de discriminare sînt examinate cu respectarea 
următoarelor principii: a) transparenţă a procedurii; b) celeritate;c) contradictorialitate; d)inversare a 
sarcinii probaţiunii; e) asigurare a dreptului la apărare; f) protecţie a datelor cu caracter personal.
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ții la ședința de deliberare din  

 deliberat cu privire la 

(f.d. 2-5) în baza căreia 

petiționarului completarea 
in Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la 

embrul raportor a depus demers de prelungire a termenului de examinare 

și 14 din Legea nr. 121 din 
este obligat să se asigure 

examinării acesteia în fond.  

descrie o posibilă discriminare, manifestată prin refuzul unei 

stabilește la art. 1 alin.(1) 
Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii 

tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, 
ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, 

opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu 
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 

rt. 13 alin.(2) prevede că  
Plîngerea cu privire la fapta de discriminare se prezintă Consiliului. Plîngerea trebuie să conţină o 

avut loc această încălcare, faptele şi 
eventualele dovezi care susţin plîngerea, numele şi adresa persoanei care o depune. […]”. 

și eliminarea discriminării și 
prevede următoarele:Se declară 

ire la asigurarea egalităţii; 
b) au fost depuse cu încălcarea termenului de prescripţie; c) nu ţin de competenţa Consiliului; d) au 

rivire la asigurarea egalităţii; 
şi autosesizările privind faptele de discriminare sînt examinate cu respectarea 

următoarelor principii: a) transparenţă a procedurii; b) celeritate;c) contradictorialitate; d)inversare a 
ie a datelor cu caracter personal. 
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IV. În concluzie, Consiliul reține următoarele: 

4.1  Consiliul reamintește că poate să examineze şi să dea o apreciere doar acelor fapte, care pot 
fi încadrate într-o formă sau altă de discriminare, prevăzută de art. 2 al Legii nr. 121 din 
25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității. Potrivit prevederilor pct. 56 din Legea nr. 298 din 
21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității, petiţionarul/petiționara trebuie să prezinte fapte și eventuale probe care 
susțin plîngerea, respectiv, să permită prezumţia existenţei unui fapt de discriminare. În 
dependență de forma de discriminare invocată, pentru instituirea prezumției discriminării 
petiționarul/petiționara trebuie să descrie faptele și să prezinte probe care i-ar susține 
afirmațiile. Aceste aspecte i-au fost explicate petiționarului, fiindu-i acordat timp suficient 
pentru înlăturarea neajunsurilor și prezentarea probelor. Petiționarul nu a dat curs acestei 
solicitării.  

4.2 Verificînd admisibilitatea plîngerii, Consiliul constată că faptele descrise nu permit instituirea 
prezumției discriminării, deoarece petiționarul nu a indicat în baza cărui criteriu protejat ar fi 
fost tratat diferențiat, chiar dacă acestea i-au fost solicitate printr-o scrisoare de concretizare 
suplimentară.  

4.3 În aceste condiții, Consiliul nu poate trece la examinarea plîngerii în fond, or afirmațiile nu au fost 
probate pentru a institui prezumția discriminării.  

 
Astfel, conducîndu-ne de prevederile art.14 lit. b), art. 13 alin. (2) din Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu 
privire la asigurarea egalităţii coroborat cu pct. 2, pct. 42 și pct.56 al Legii nr. 298 din 21.12.2012 cu privire 
la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității,  
 

CONSILIUL DECIDE: 
 

1. Plîngerea dlui V.I., înregistrată cu număr de dosar 407/16, se declară inadmisibilă. 
2. O copie a prezentei decizii va fi comunicată petiționarului 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 
 

http://www.egalitate.md/
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