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DECIZIE 

din 2 mai 2017 
cauza 14/17 

  
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare:  
  
Ian FELDMAN – preşedinte  
Oxana GUMENNAIA – membră  
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră  
  
au examinat, în ședință publică,  susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarului: V. C.  
reclamaţilor: Oficiul stare civilă sect. Centru, mun. Chişinău (OSC) şi Serviciul stare 
civilă (SSC) 
persoanei interesate: Ministerului Afacerilor Interne 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.  

  

I.  Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare la schimbarea numelui de familie.    

II.  Admisibilitatea obiectului plângerii  

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121 din 25.05.2012 şi nu ridică excepţii de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Legea 
cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității nr.298 din 21.12.2012.  
  

III.  Susținerile părților  

Alegațiile petiționarului  
3.1. Petiționarul invocă faptul că a adresat în scris o solicitare de schimbare a numelui de 

familie din "C." în "H." pe motiv că numele curent este lipsit de eufonie. Prin răspunsul nr. 
4494 din 02.11.2016 acest serviciu a fost refuzat din considerentul că petiționarul are 
antecedente penale, temei de refuz prevăzut la pct. 111 lit. b) din Instrucțiunea nr. 4 cu 
privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă din 21.01.2004. Petiționarul atrage 
atenția asupra faptului că SSC își întemeiază decizia doar prin faptul prezenței 
antecedentelor penale și consideră această condiție ca fiind discriminatorie prin raportare 
la prevederile Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012. 
Susținerile reclamaților 

3.2. Reclamații susţin că, potrivit art. 49 al Legii privind actele de stare civilă nr. 100-XV din 
26.04.2001 și pct. 103 din Instrucțiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de 
stare civilă, dreptul de a-și schimba numele și/sau prenumele îl au persoanele care au 
atins vârsta de 16 ani, la invocarea unor motive întemeiate prevăzute de pct. 108 și pct. 
109 din Instrucțiune. Totodată, Codul Familiei nr. 1316 din 26.10.2000 prevede că numele 
de familie al persoanei derivă de la numele de familie al părinților săi. La cerere, 
petiționarul urma să anexeze o explicație argumentată pentru a confirma oportunitatea 
atribuirii numelui de familie solicitat. SSC menționează că o astfel de explicație nu a fost 
prezentată. În continuare, SSC justifică neacceptarea cererii de schimbare a numelui de 
familie prin faptul că  pct. 111 lit. b) al Instrucțiunii sus indicate nu permite satisfacerea 
acestei solicitări în cazul când solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale 
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și nu este reabilitat. În cazul dlui V.C., faptul atestării antecedentelor penale s-a constatat 
prin cazierul judiciar eliberat de Ministerul Afacerilor Interne. Normele enumerate sunt 
aplicate nemijlocit la examinarea cererilor privind schimbarea numelui/prenumelui. 
Rațiunea impunerii restricției din pct. 111 lit. b) al Instrucțiunii urmărește scopul de a nu fi 
admise cazuri de modificare a datelor personale în scopuri abuzive și pentru evitarea 
fraudării de lege, inclusiv săvârșirea faptelor contravenționale și penale. Prin urmare, 
schimbarea numelui dl V.C. va fi posibilă după stingerea antecedentelor penale și 
prezentarea documentelor justificative ce ar argumenta alegerea numelui solicitat. 
 
Opinia Ministerului Afacerilor Interne  

3.3. MAI comunică că schimbarea numelui/prenumelui persoanei cu antecedente penale are o 
influenţă directă asupra activităţii subdiviziunilor instituţiei. Lipsa acestor informaţii este un 
impediment în vederea asigurării calităţii luării deciziilor în privinţa acestor categorii de 
persoane, întru aplicarea legislaţiei în vigoare.  
 

IV.  Dreptul național și internațional relevant 
4.1. Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sunt 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;   

4.2. Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) 
stabilește că 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, vârstă, 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; art. 8 lit. a) interzice orice formă de discriminare privind accesul persoanelor 
la serviciile oferite de autorităţile publice.  

4.3. Codul Familiei nr. 1316 din  26.10.2000 la art.17 alin.(1) prevede posibilitatea alegerii 
numelui de familie de către soţi, stipulând că la încheierea căsătoriei, soţii, la dorinţă, îşi 
aleg numele de familie al unuia dintre ei sau cel format prin conexarea numelor ambilor 
drept nume de familie comun ori fiecare dintre ei îşi păstrează numele de familie pe care 
l-a purtat până la căsătorie, ori conexează numele de familie al celuilalt soţ la numele de 
familie propriu. 

4.4. Legea privind actele de stare civilă nr. 100 din 26.04.2001 la  art. 37 lit. a) prevede că 
în certificatul de căsătorie se înscriu numele de familie până la şi după căsătorie, 
prenumele, data şi locul naşterii fiecăruia dintre soţi; art. 49 alin. (1) persoana care a 
împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-şi schimbe numele de familie şi/sau prenumele. 

4.5. Instrucțiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă nr. 4 din 
21.01.2004 la pct. 100 numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei ori se 
modifică drept urmare a schimbării acestuia sau a schimbării stării civile a persoanei în 
condiţiile prevăzute de Codul familiei şi de Lege; pct. 102 numele de familie şi/sau 
prenumele se pot schimba pe cale administrativă, prin adoptarea deciziei de către OSC, 
care se aprobă de către DPSC; pct. 108 numele de familie şi/sau prenumele pot fi 
schimbate numai în baza următoarelor motive temeinice: a) pronunţarea dificilă, dacă 
acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au 
fost transformate (schimonosite)prin traducere; b) dorinţa de a avea numele de familie 
şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului; c) solicitarea unui nume de 
familie simplu în locul numelui de familie dublu; d) dorinţa persoanei de a avea acelaşi 
nume de familie ca şi numele de familie al soţului sau să alăture la numele de familie al 
său numele de familie al soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie; e) dorinţa de a 
reveni la numele de familie al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la 
divorţ; f) dorinţa de a purta numele de familie al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, 
care a participat la educaţia solicitantului; g) alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute 
întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către OSC; pct. 110 
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nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui 
următoarele motive: c) identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau 
prenumelui în scopuri abuzive ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata 
pensiei de întreţinere, de achitarea datoriilor etc. pct. 111 lit. b) schimbarea numelui de 
familie şi/sau prenumelui nu se permite în cazurile când solicitantul este urmărit penal sau 
are antecedente penale şi nu este reabilitat. 

4.6. Codul Penal nr. 985 din 18.04.2002 la art. 110 stipulează că antecedentele penale 
reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămânerii definitive a 
sentinţei de condamnare, generând consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat 
până la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării. 

4.7. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și Libertăților 
fundamentale la art. 14 prevede că 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.  
 

V.  În concluzie, Consiliul reține următoarele  
5.1. Din materialele dosarului, Consiliul reține o pretinsa discriminare la schimbarea numelui 

de familie. 
5.2. Consiliul amintește că atât legislația națională (art. 15 alin.(1) și art. 19 din Legea nr. 121 

cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului 
(cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou și alții v. 
Franța par.9192, 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 prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament 
discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse în plângere, pentru a institui o prezumție a 
discriminării, petiționarul urma să prezinte fapte care arată:  

1) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, etc.) în exercitarea unui drept 
recunoscut de lege 

2) în comparație cu alte persoane  
3) cu care se află în situație analogică  

4) în baza unui criteriu protejat.  
5.3. Examinând alegațiile petiționarului, Consiliul stabilește că sunt suficiente pentru a institui 

prezumţia unei discriminări, or toate elementele menționate mai sus au fost descrise 
corespunzător. Petiționarul susține că, din cauza antecedentelor penale, i se restrânge 
exercitarea dreptului la schimbarea numelui de familie.  

5.4. Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 25.05.2012 
din sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine instituției 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie.  

5.5. În susţinerea poziţiei sale reclamații au comunicat că acţiunile acestora sunt legale, iar 
refuzul de a-i accepta cererea de schimbare a numelui s-a datorat reglementărilor 
imperative ale legislaţiei.  

5.6. Analizând circumstanțele particulare ale cauzei, Consiliul stabilește că, pentru 
schimbarea numelui de familie survenită în urma încheierii căsătoriei, stare juridică a 
persoanei (prezența antecedentelor penale) nu constituie un impediment. Pe când pentru 
schimbarea numelui de familie în alte condiții, prezența antecedentelor penale constituie 
un impediment. Consiliul notează că aceste situații sunt analogice, respectiv condițiile 
prevăzute ar trebui să fie similare. Prin urmare, Consiliul urmează să aprecieze existenţa 
unei justificări obiective şi rezonabile a tratamentul diferențiat stabilit. 

5.7. Consiliul, analizând condiţia restrictivă reglementată prin pct. 111 lit. b) a Instrucțiunii cu 
privire modul de înregistrare a actelor de stare civilă nr. 4 din 21.01.2004, menționează 
următoarele. Potrivit art. 54 alin. 2) din Constituţia RM exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu 
poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor 
unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii 
naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul 
prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii 
altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 
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imparţialităţii justiţiei. În acest sens, Consiliul nu stabilește care dintre scopurile legitime 
enunțate supra se urmărește prin restrângerea dreptului la schimbare a numelui în cazul 
prezenței antecedentelor penale. 

5.8. Consiliul notează că starea juridică a persoanei (prezența antecedentelor penale) prezintă 
importanță pentru instanța de judecată la stabilirea stării de recidivă și aplicarea 
corespunzătoare a sancțiunii în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni, la angajare în câmpul 
muncii, la accederea în anumite profesii. Din această perspectivă, Consiliul nu înțelege 
rațiunea limitării posibilității de a-și schimba numele de familie, în cazul în care persoana 
are antecedente penale. Or, în era digitalizării, schimbările din actele de stare civilă pot fi 
ușor urmărite și vizualizate, inclusiv în cazul în care se bănuiește că această pârghie este 
utilizată în scopuri abuzive. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 , art. 8 lit. a) și art. 15 alin. (4), din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 al Legii cu privire la 
activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 
298 din 21.12.2012,   

CONSILIUL DECIDE 
  
1. Faptele constatate reprezintă discriminare la schimbarea numelui de familie. 
2. Consiliul recomandă Ministerului Justiției să excludă condiţia reglementată la pct. 111 lit. b) 

a Instrucțiunii cu privire modul de înregistrare a actelor de stare civilă nr. 4 din 21.01.2004, 
în lumina constatărilor prezentei decizii. 

3. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md.  

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

  
Membrii Consiliului care au votat decizia:  
  
____________________________________________  
Ian FELDMAN – Preşedinte  
  
____________________________________________   
Oxana GUMENNAIA – Membră  
  
____________________________________________  
Andrei BRIGHIDIN – Membru  
  
____________________________________________  
Lucia GAVRILIȚĂ   – Membră  
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