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DECIZIE  
                 din 16 mai 2017.12.2014 

 cauza nr. 18/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat susţinerile scrise ale 
petiționarului: O. O. 
reclamatului: Inspectoratul de Stat al Muncii  

     au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 
I. Obiectul plângerii  
Pretinsa discriminare în acces la servicii publice. 

 

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

 

III. Susţinerile părţilor   
   Alegaţiile petiţionarului  

3.1 Petiționarul notează că, la data de 12.04.2016, s-a adresat cu o petiție către Inspectoratul 
de Stat al Muncii prin care a solicitat constatarea faptului că, în perioada iunie 2010 – 
septembrie 2015, a activat în calitate de șofer pe rute internaționale la SC „Cezarion Trans” 
SRL. Inspectoratul de Stat al Muncii, în rezultatul examinării petiției, i-a recomandat 
petiționarului să se adreseze în instanța de judecată pentru restabilire drepturilor lezate. 
Petiționarul susține că o petiție similară a fost adresată Inspectoratului de Stat al Muncii de 
către dna I. S. În rezultatul examinării petiției acesteia, Inspectoratul de Stat al Muncii a 
constatat încălcări ale legislației muncii de către angajator și a emis prescripția de înlăturare 
a acestora și restabilirea în drepturi a doamnei. Petiționarul susține că acest tratament 
diferențiat din partea Inspectoratului de Stat al Muncii constituie o discriminare.  
 

   Susținerile reclamatului 
3.2 Din documentele prezentate de petiționar nu s-a stabilit existența raporturilor de muncă 

între dumnealui și întreprinderea menționată, or  în carnetul de muncă nu exista nici o 
înscriere în acest sens și nu existau defalcări în bugetul CNAS. În asemenea situație doar 
instanța de judecată este competentă de a stabili existența raporturilor de muncă, fapt 
comunicat petiționarului. Cât privește petiția dnei I. S., din documentele prezentate, s-a 
constatat că dumneaei a activat în baza contractului individual de muncă. La încetarea 
raporturilor de muncă, angajatorul nu a achitat compensarea concediilor de odihnă anuale 
nefolosite și nu a respectat termenul de eliberare a carnetului de muncă, pentru care fapt 
conducătorului SC „Fashion-Textil” SRL i-a fost înmânat un proces-verbal de control cu 
prescripția de a remedia încălcările depistate.  
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IV. Dreptul național şi internaţional 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. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi 
juridice din domeniul public şi privat; art. 8 interzice  orice formă de discriminare privind 
accesul persoanelor la: a) serviciile oferite de autorităţile publice. 

4.3 Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140 din 10.05.2001 la art. 1 alin. 
(2) prevede că Inspectoratul de Stat al Muncii exercită control de stat asupra respectării 
actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi, instituţii şi 
organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, la persoane fizice 
care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
denumite în continuare angajatori; art. 4 alin. (1) în îndeplinirea obiectivelor prevăzute la 
art.3, Inspectoratul de Stat al Muncii are următoarele atribuţii: a) controlează respectarea 
legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă; alin. (2) Inspectoratul de Stat al 
Muncii este în drept: a) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, de la persoane juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării 
atribuţiilor sale; b) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform 
prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova. 

4.4 Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003 la art. 45 prevede că 
contractul individual de muncă este înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care 
salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, 
să respecte regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile 
de muncă prevăzute de prezentul cod, de alte acte normative ce conţin norme ale 
dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la timp şi integral 
salariul; art. 354 se consideră litigii individuale de muncă divergenţele dintre salariat şi 
angajator privind: a) încheierea contractului individual de muncă; b) executarea, 
modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă; h) alte probleme ce decurg 
din raporturile individuale de muncă;  art.  355 alin. (1) cererea privind soluţionarea 
litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată: a) în termen de 3 luni de 
la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său; b) în 
termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care 
obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin 
salariatului; art. 372 alin. (1) Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativă, 
subordonată Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care exercită controlul de stat 
asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului 
muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de 
către angajatori persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale; alin. 
(11) modul, condiţiile şi procedura efectuării la unităţi a controlului prevăzut la alin.(1) se 
stabilesc expres în lege. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține o pretinsă discriminare în acces la serviciile 

publice.  
5.2 Consiliul reamintește 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 
(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 
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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 ar arăta existența 
cumulativă a următoarelor elemente:  

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

2) aplicat în comparație cu o altă persoană (un grup de persoane) 
3) cu care petiționarul se află în situație analogică  
4) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Analizând alegațiile petiționarului, Consiliul stabilește o prezumție a discriminării. 
Petiționarul susține că revendicările din plângerea depusă în adresa reclamatului erau 
identice cu cele ale dnei I. S., cu toate acestea acțiunile reclamatului au fost diferite, 
determinând un rezultat diferit.   

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 25.05.2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine instituției despre 
care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să aprecieze 
existenţa unei justificări obiective şi rezonabile a tratamentului deplâns. 

5.5 În susținerea poziției sale, reclamatul a menționat că, deși ambele petiții conțineau aceleași 
revendicări, situațiile petiționarilor erau diferite, ceea ce a și condus la soluții diferite. Acesta 
notează că doamna era angajată oficial, respectiv, constatările au vizat circumstanțele 
concedierii sale, în special faptul că nu i s-a achitat compensarea concediilor de odihnă 
anuale nefolosite și nu a fost respectat termenul de eliberare a carnetului de muncă. Pe 
cînd în privința domnului nu s-a putut stabili existența raporturilor de muncă, determinând 
imposibilitatea examinării circumstanțelor concedierii.   

5.6 Consiliul reține argumentele reclamatului și acceptă faptul că situația petiționarilor era 
diferită, ceea ce justifică și adoptarea soluțiilor diferite. Consiliul subliniază că nu se 
consideră discriminare tratamentul diferit aplicat persoanelor a căror situații nu sunt 
analogice. Având în vedere că circumstanțele stabilite denotă că situația petiționarilor nu 
este analogică, acțiunile Inspectoratului de Stat al Muncii se consideră justificate.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, art. 2, art. 3 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 nu reprezintă discriminare. 
2. Decizia se comunică 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 cu privire la activitatea Consiliului pentru 
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 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 

http://www.egalitate.md/

