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DECIZIE 
din 01 iulie 2016 
cauza nr. 416/16 

privind pretinsa discriminare 

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de 
deliberaredin 01 iulie 2016, 
a examinat plîngerea pe cauza nr. 416/16, depusă de dna D.R., preşedinta AO "Dreptul şi 
Familia" către Inspecţia de Stat în Construcţii, conform celor descrise în plîngereşi au deliberat 
cu privire la următoarele: 
 
I. Actele de procedură îndeplinite 
1.1 La data de 19.04.2016 Consiliul a primit plîngerea dnei D.R.,preşedinta AO "Dreptul şi 

Familia" (f.d. 2-16), în baza căreia a demarat examinarea cauzei nr. 416/16. 
1.2 La data de 26.05.2016 petiţionarei i s-a solicitat prezentarea informaţiilor suplimentare, în 

special concretizarea criteriului invocat(f.d.17). 
1.3 Pînă la data de 01.07.2016 Consiliul nu a recepţionat suplimentul la plîngerea dnei D.R..  
1.4 Verificarea admisibilităţii plîngerii, potrivit prevederilor art. 13 şi 14 din Legea nr. 121 cu 

privire la asigurarea egalităţii, este obligatorie. Petiţionara este obligată să se asigure că 
plîngerea corespunde criteriilor de admisibilitate, a priori examinării acesteia în fond. 

II. Obiectul plîngerii 
2.1 În plîngerea depusă petiţionara îşi exprimă nemulţumirea faţă de Inspecţia de Stat în 

Construcţii. Petiţionara susţine că a fost discriminată de către Inspecţia de Stat în 
Construcţii în dreptul său de acces la servicii oferite de autorităţi publice. Discriminarea s-a 
manifestat prin refuzul autorităţii publice de a satisface cerinţele înaintate şi anume: 
controlul calităţii executării lucrărilor de către S.R.L."Instaltermo Impex"; solicitarea licenţei, 
proiectului şi certificatului de conformitate pentru marfa procurată pentru montare; 
sesizarea organului de urmărie penală pentru tragerea la răspundere penală a companiei, 
precum şi prin refuzul de a i se furniza informaţia cerută. 

III. Dreptul naţional relevant 
3.1 Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012 stabileşte 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, 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 definiţia 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. 

3.2 Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012la art. 13 alin.(2) prevede 
că „Plîngerea cuprivire 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.[...]”. 

3.3 Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea si eliminarea 
discriminării si asigurarea egalităţii nr. 298 din 21.12.2012 la pct. 42 prevede 
următoarele: „Se declară 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.” 
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IV. În concluzie, Consiliul reţine următoarele: 
4.1 Din cele descrise, Consiliul stabileşte că se invocă o pretinsă discriminare în accesul la 

serviciile disponibile publicului din partea Inspecţiei de Stat în Construcţii, prin refuzul 
acesteia de a satisface cerinţele înaintate de petiţionară şi refuzul furnizării informaţiei 
solicitate.  

4.2 Consiliul poate să examineze şi să dea o apreciere doar acelor fapte, care pot fi încadrate 
într-o formă sau alta 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 cu privire la 
activitatea Consiliului, petiţionara trebuie să prezinte fapte şi eventuale probe care susţin 
plîngerea, respectiv, să permită prezumţia existenţei unui fapt de discriminare. În 
dependenţă de forma de discriminare invocată, pentru instituirea prezumţiei discriminării 
petiţionarul/petiţionara trebuie să descrie faptele, astfel încît să arate prezenţa cumulativă a 
elementelor constitutive ale acelei forme. 

4.3 Verificînd admisibilitatea plîngerii, Consiliul a identificat mai multe aspecte care fac 
imposibilă examinarea plîngerii în fond. Consiliul reiterează că o faptă de discriminare 
trebuie să fie determinată de existenţa unui criteriu protejat, iar între acest criteriu şi faptele 
imputate reclamatului trebuie să existe un raport de cazualitate. Astfel, Consiliul nu a 
identificat acel criteriu protejat, care ar fi cauzat aplicarea unui tratament diferenţiat. 

4.4 Ţinînd cont de cele menţionate mai sus, Consiliul nu va trece la examinarea în fond a 
plîngerii petiţionarei, întrucît faptele invocate au un obiect nefondat prin raportare la 
domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii. 

Astfel, conducîndu-se de prevederile pct. 42 lit. d) al Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la 
activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, 
 

CONSILIUL DECIDE: 

1. Plîngerea dnei D.R., înregistrată cu număr de dosar 416/16, se declară inadmisibilă. 
2. O copie a prezentei decizii va fi comunicată petiţionarei şi va fi făcută publică pe adresa 

www.egalitate.md. 
3. Decizia este cu drept de atac în instanţa de contencios administrativ, conform 

prevederilor pct. 65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii şi a Legii 
contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 
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