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DECIZIE  

din 12 mai 2017 

 cauza nr. 20/17  

 

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: C.V. 

reclamatului: Centrul de Poștă mun.Bălți, Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei ", și 

au deliberat,  în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 

I. Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare pe criteriul de limbă în acces la informație.  

 

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. Susţinerile părților 

Alegațiile petiționarului  

3.1 Petiționarul menționează că, adresându-se la oficiul poștal nr.1 din mun. Bălți pentru 

achitarea serviciilor comunale, a observat că procedura de încasare a plăților în 

beneficiul furnizorilor de servicii a fost modificată. La solicitarea de a i se explica în 

baza cărui act a survenit modificarea, colaboratorii oficiului poștal au făcut referire la 

o scrisoare a conducerii Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei" adresată tuturor șefilor 

OP/AP mun. Bălți (nr.1090 din 23.12.2016). Petiționarul a solicitat, în scris, să-i fie 

prezentată traducerea în limba rusă a actului indicat. În răspuns la petiția sa, perfectat 

în limba rusă, i s-a explicat conținutul circularei. Petiționarul consideră că, prin 

neprezentarea traducerii integrale a actului solicitat în limba rusă, a fost discriminat 

pe criteriul de limbă în acces la informație. 

 

Susținerile reclamaților  

3.2 Centrul de Poștă mun. Bălți susține că scrisoarea nr. 1090 din 23.12.2016 nu este de 

interes public, fiind o indicație de uz intern, prin care șefilor OP/AP mun. Bălți li s-a 

prezentat lista organizațiilor și întreprinderilor, pentru care nu este necesar de a rupe 

a doua parte a facturii (chitanței, ordinului de încasare a plății). Prin această dispoziție 

li s-a indicat să aducă la cunoștința tuturor operatorilor de poștă implicați în proces. 



2 
 

Conținutul acestei indicații i-a fost comunicat petiționarului în răspunsul directorului 

CP Bălți  nr. 20 din 05.01.2017, întocmit în limba rusă. Întreprinderea de Stat "Poșta 

Moldovei" a susținut aceleași fapte.  

 

   

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 nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității 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.  

4.3 Legea nr. 382 din  19.07.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând 

minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor la art.12 alin.(1) 

menționează că persoanele aparținând minorităţilor naţionale au dreptul de a se 

adresa în instituţiile publice oral şi în scris, în limba moldovenească sau rusă, şi de a 

primi răspuns în limba în care au formulat adresarea. 

4.4 Legea nr. 3465 din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe 

teritoriul RSS Moldovenești la art. 10 stabilește că actele organelor puterii de stat, 

administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti se întocmesc şi se adoptă în limba de 

stat, urmând să fie traduse în limba rusă. 

4.5 Legea nr. 982 din 11.05.200 privind accesul la informație la art. 14 alin. (1) 

stabilește că informaţiile, documentele, solicitate în conformitate cu prezenta lege, vor 

fi puse la dispoziţia solicitanţilor în limba de stat sau în limba în care au fost elaborate; 

alin. (2) stipulează că în cazul în care informaţiile, documentele au fost elaborate într-

o altă limbă decât cea de stat, furnizorul de informaţii va fi obligat să prezinte, la 

cererea solicitantului, o copie a traducerii autentice a informaţiei, documentului în 

limba de stat; art. 13 alin. (1) lit. d) stabilește că eliberarea copiei traducerii 

documentului, informaţiei (unor părţi ale acestora) într-o altă limbă decât cea a 

originalului, se face pentru o plată suplimentară. 

4.6  Hotărâre Guvernului pentru aprobarea regulilor pentru prestarea serviciilor 

poștale nr. 1457 din 30.12.2016 la pct. 5 subp. 2) indică că în sala de operaţiuni a 

oficiului poştal trebuie să fie instalate în locuri accesibile utilizatorilor cutia poştală 

pentru scrisori, după caz, şi panourile informative privind prestaţiile poştale, şi anume: 

a) condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale; b) lista serviciilor prestate; 

c) categoriile, tipurile şi dimensiunile trimiterilor poştale; d) modalitatea de completare 

a formularelor şi de scriere a adresei; e) informaţii despre tarifele poştale; f) codurile 

poştale;  g) termenele de păstrare a trimiterilor poştale; h) informaţii privind obiectele 

interzise în trimiterile poştale; i) condiţiile de ambalare a trimiterilor poştale;  j) 

standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal universal; k) răspunderea 

furnizorului de servicii poştale; l) zilele şi orele de audienţă în structurile de conducere 

ale unităţii poştale;  subp. 3) notează că furnizorul de serviciu poştal universal este 
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obligat să-i asigure utilizatorului, la solicitare, accesul necondiţionat la: a) Legea 

comunicaţiilor poştale; b) Regulile privind prestarea serviciilor poştale;c) Lista 

obiectelor interzise şi admise condiţionat în circuitul poştal. 

 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă discriminare pe 

criteriul de limbă în acces la informație. 

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 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:  

a) tratamentul mai puțin favorabil față de sine (excludere, deosebire) 

b) în comparație cu altă persoană 

c) cu care se află în situație analogică 

d) pe baza unui criteriul protejat. 

5.3  Consiliul, analizând circumstanțele invocate, stabilește o prezumție a discriminării 

directe pe criteriul de limbă, or toate elementele discriminării au fost corespunzător 

descrise. 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.  

5.4 În susținerea poziției sale, reclamații au susținut că nu există un tratament diferențiat 

în baza criteriului de limbă în realizarea dreptului de acces la informație, or 

petiționarului i-au fost oferite informațiile solicitate în limba adresării. Solicitarea de a 

prezenta traducerea unei dispoziții de ordin intern, este abuzivă, or aceasta nu 

constituie o informație de interes public.  

5.5 Consiliul, studiind conținutul răspunsului disputat, stabilește că solicitarea 

petiționarului, referitoare la comunicarea actului în baza căruia a survenit modificarea 

procedurii de încasare a plăților în beneficiul furnizorilor de servicii, i-a fost oferită în 

limba rusă. De asemenea, Consiliul constată că nemulțumirea petiționarului rezidă în 

forma cum i-a fost prezentată informația, neprezentându-i traducerea nemijlocită a 

actului solicitat, fiindu-i doar explicat conținutul acestuia. În această situație, Consiliul 

notează că forma unui răspuns la o cerere adresată instituției prestatoare a unui 

serviciu disponibil publicului, nu poate fi discutată, deoarece petiţionarul nu poate să 

pretindă ca răspunsul la cerere să fie dat conform propriei sale formulări sau într-un 

anumit sens, după dorinţa personală, or stabilirea răspunsului este atributul exclusiv al 

instituției competente.  

5.6 Ținând cont de cele menționate, Consiliul constată lipsa dreptului încălcat, or 

petiționarul în esență a avut acces la informația solicitată și în limba rusă. Consiliul 

reamintește că lipsa a cel puțin unui element constitutiv duce la imposibilitatea 

constatării discriminării, or prezența cumulativă a elementelor constitutive a unui fapt 

de discriminare este obligatorie. 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, art. 2 și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 121 cu 

privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct.61 al Legii nr. 298 din 21.12.2012 cu privire 

la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, 
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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 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/

