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DECIZIE 
din 10 mai 2017 
cauza nr. 19/17 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat   susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarei:  L.I. 
reclamaților: A.C., Inspectoratul de Poliție Soroca și Inspecția Ecologică  
 Soroca  
au deliberat,  în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare în acces la servicii oferite de autoritățile publice și hărțuire pe 
criteriul de vârstă și dizabilitate.  

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii  

Plângerea corespunde parțial cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea 
egalității nr.121 din 25.05.2012. Unele pretenții invocate ridică excepţii de 
inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 lit. b) din Legea cu privire la activitatea 
Consiliului nr. 298 din 21.12.2012. 

 
III. Susţinerile părților 

Alegațiile petiționarei 
3.1 Petiționara susține că, începând cu anul 2008, se confruntă cu acțiuni nedorite din 

partea vecinului reclamat. Situația conflictuală a început din momentul când 
reclamatul a stropit grădina petiționarei cu substanțe necunoscute, aducând daune 
pomilor și plantelor. Petiționarea subliniază că, din considerentul că este o persoană 
în vârstă și cu dizabilități căreia îi este dificil să riposteze vecinului, acesta continuă 
să o intimideze. Petiționara notează că s-a adresat cu numeroase plângeri către 
Inspectoratul de Poliție Soroca și Inspecția Ecologică Soroca pentru a stopa acțiunile 
nedorite îndreptate împotriva sa, însă organele respective nu au întreprins măsuri în 
mod imparțial, deoarece soția dlui A.C. este funcționară a Inspectoratului Fiscal de 
Stat Soroca, iar fratele reclamatului activează în cadrul Judecătoriei Soroca. 
 

 Susținerile reclamaților 
3.2 Reclamatul, dl A.C., informează că lotul de teren al vecinei este separat de un gard 

de plasă metalică, care îngrădește accesul în gospodăria petiționarei. Reclamatul 
neagă producerea actelor descrise de petiționară, subliniind că aceasta apelează la 
diverse organe sau instanțe cu scopul de a încasa prejudicii de la soția sa. 
Reclamatul consideră pretențiile petiționarei neîntemeiate care, în decurs de mai 
mulți ani, defăimează familia acestuia.  

3.3 Inspectoratul de Poliție Soroca susține că, în perioada anilor 2015-2016, nu au fost 
înregistrate petiții din partea petiționarei. Ultima petiție datează din 15.05.2014 în care 
se reclamă faptul că vecinul său stropește cu substanțe chimice culturile de pe 
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proprietatea acesteia. Urmare a măsurilor întreprinse, faptele invocate nu s-au 
confirmat. 

3.4 Inspecția Ecologică Soroca a informat că, în perioada anilor 2015-2016, nu au 
parvenit plângeri din partea petiționarei. Ultima petiție datează din 01.08.2013 
redirecționată de la Procuratura Soroca cu privire la utilizarea de către vecinul 
petiționarei a substanțelor chimice pentru tratarea culturilor din grădina acesteia. La 
20.08.2013 a fost efectuată o ieșire la fața locului, în procesul căreia s-a constatat că 
o parte din plantele și pomii fructiferi din grădina petiționarei sunt uscați. Totodată, nu 
a fost posibil de demonstrat faptul că aceștia s-au uscat urmare a utilizării de 
substanțe chimice. 

 
IV. Dreptul național relevant  
4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin.(2) garantează dreptul la egalitate, 

stipulând că 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 hărţuirii ca fiind orice comportament nedorit care conduce la crearea 
unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau 
efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; 
art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice 
din domeniul public şi privat; art. 8 lit. a) interzice orice formă de discriminare în 
acces la serviciile oferite de autoritățiile publice; art. 13 alin. (2) stabilește că 
plângerea cu privire la fapta de discriminare trebuie să conţină o descriere a încălcării 
dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele şi 
eventualele dovezi care susţin plângerea, numele şi adresa persoanei care o depune. 
Plângerea poate fi depusă la Consiliu în termen de un an de la data săvârşirii faptei 
sau de la data la care se putea lua cunoştinţă de săvârşirea ei.  

4.3 Legea cu privire la activitatea Consiliului nr. 298 din 21.12.2012, pct. 42 lit. b) se 
declară inadmisibile plângerile care au fost depuse cu încălcarea termenului de 
prescripție; pct. 61 decizia este actul prin care Consiliul soluţionează plângerea şi 
constată existenţa sau lipsa faptei discriminatorii. 

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Referitor la pretinsa discriminare în acces la serviciile oferite de Inspecția Ecologică 

Soroca și Inspectoratul de Poliție Soroca, Consiliul menționează că, potrivit art. 13 
alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, plângerea 
poate fi depusă la Consiliu în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la 
data la care se putea lua cunoştinţă de săvârşirea ei. Pe parcursul examinării, s-a 
constatat că faptele deplânse în parte ce vizează inacțiunile Inspectoratului de Poliție 
Soroca și Inspecției Ecologice Soroca nu satisfac cerința termenului de prescripție, 
respectiv se declară inadmisibile.  

5.2 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă hărțuire pe 
criteriul de vârstă și dizabilitate, manifestată prin acțiuni nedorite îndreptate către o 
persoană în etate.  

5.3 Cât privește pretinsa hărțuire, Consiliul notează că, pentru a institui o prezumție a 
discriminării sub formă de hărțuire, petiționara urma să prezinte argumente și probe 
care să indice asupra existenței următoarelor elemente constitutive:  

a) comportamentul nedorit care a condus la crearea unui mediu intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensator, 

b) scopul sau efectul comportamentului a fost să lezeze demnitatea  
c) pe baza unui criteriu stipulat de lege 
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5.4 Consiliul, analizând alegațiile petiționarei, constată existența unei relații litigioase și 
conflictuale între petiționară și vecinul său. De asemenea, Consiliul nu neagă faptul 
că acțiunile vecinului petiționarei ar constitui un comportament nedorit pentru ea. Mai 
mult, Consiliul înțelege sentimentul de frustrare, anxietate și frică pe care petiționara,  
o persoană în vârstă cu dizabilități, o are față de vecin. Însă, aceste retrăiri sunt 
insuficiente pentru a constata o hărțuire din partea vecinului, în lipsa probelor care ar 
arăta cu certitudine că acțiunile invocate au avut loc. Totodată, Consiliul nu a putut 
stabili legătura cauzală dintre pretinsele acțiuni și criteriile invocate de petiționară.  

5.5 Ținând cont de cele comunicate în ședința de audieri, precum că reclamatul continuă 
să-i stropească grădina cu substanțe chimice, Consiliul îi recomandă petiționarei să 
documenteze aceste alegații și să informeze imediat organele responsabile 
(Inspectoratul de Poliție Soroca și Inspecția Ecologică Soroca).  

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1 - 3, art. 13 alin. (2) și art. 15 alin. (4) din 
Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 42 lit. b) 
și c), 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. Alegațiile în privința Inspectoratului de Poliție Soroca și Inspecției Ecologice Soroca se 

declară inadmisibile. 
2. Faptele constatate nu reprezintă hărțuire. 
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 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 și 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/

