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 DECIZIE 
din 12 mai 2017 
cauza nr. 21/17 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat plângerea dlui N. U., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință 
închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  
       Petiționarul solicită sancționarea contravențională a Președintelui Consiliului în temeiul 

art. 711 Cod contravențional pentru neasigurarea traducerii tuturor materialelor și decizie 
Consiliului în cauza nr. 381/16 în limba rusă, precum și tragerea la răspundere 
contravențională în baza art. 712 Cod Contravențional pentru împiedicarea activității 
Consiliului, invocând faptul că la examinarea plângerii sale nu a fost desfășurată o ședință 
de audieri. Totodată, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere contravențională a 
reclamatului P. F. în baza art. 712 Cod contravențional, pentru prezentarea către Consiliu 
a probelor false la examinarea cauzei 381/16, fapt care în viziunea dlui N. U. a avut drept 
scop împiedicarea activității Consiliului. 

  

II. Dreptul național relevant 
2.1 Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității la art. 1 alin. (1) 

stabilește că scopul legii 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; la art. 13 alin.(2) prevede 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; art. 14 plângerea se respinge dacă (a)  nu conţine datele de 
identificare a persoanei care a depus-o (b) nu conţine informaţia prevăzută la art. 13 alin. 
(2) sau (c) este o plângere repetată care nu conţine informaţii şi dovezi noi. 

2.2 Legea nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității la pct. 42 prevede că se declară 
inadmisibile plângerile care (a) cad sub incidenţa art. 14 din Legea nr. 121 din 25.05.2012 
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 nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii. 

2.3 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. 

2.4 Legea nr. 382 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. 

 
III. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
3.1 Consiliul stabileşte că se invocă o pretinsă discriminare pe criteriu de limbă, precum și o 

posibilă faptă contravențională prevăzută la art. 712 din Cod contravențional pentru 
împiedicarea activității Consiliului. 

3.2 Consiliul reamintește că poate reține spre examinare doar acele fapte care sunt fondate 
prin raportare la domeniul de aplicare al Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la 
asigurarea egalității. Prin urmare, Consiliul examinează doar acele circumstanțe care 
permit instituirea unei prezumții a discriminării. Acest fapt presupune că alegațiile invocate 
trebuie să descrie cumulativ elementele unei forme de discriminare, indicând asupra 
tratamentului diferențiat care a avut ca scop sau efect restrângerea exercitării unui drept 
pe baza unui criteriu protejat de lege.  

3.3 Examinând pretinsa discriminare pe criteriul de limbă, manifestată prin neasigurarea 
traducerii tuturor materialelor cauzei în limba rusă, Consiliul notează că, în corespondența 
întreținută cu petiționarul, la examinarea cauzei nr. 381/16, au fost respectate prevederile 
art. 12 alin. (1) al Legii nr. 382 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităţilor 
naţionale, or petiționarului i-a fost remis răspuns în limba în care a fost formulată 
adresarea (în limba rusă).  

3.4 Consiliul a respectat prevederile art. 10 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 
teritoriul RSS Moldoveneşti, care stipulează 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. În acest sens, Consiliul notează că decizia pe cauza 
nr. 318/16 a fost adoptată în limba de stat, ulterior fiind  asigurată traducerea acesteia 
care i-a fost expediată petiționarului la data de 18.01.2017 (f.d.102).  

3.5 Totodată, este important de subliniat faptul că nici Legea nr. 3465 cu privire la 
funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti și nici Legea nr. 382 cu privire 
la drepturile persoanelor aparținând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al 
organizaţiilor lor nu pune în sarcina autorităţilor publice obligaţia de a prezenta traducerea 
documentației (materialelor dosarului) care a stat la baza emiterii actelor oficiale 
(deciziilor). Respectiv, petiționarul nu este în drept să pretindă traducerea acestor acte. 
Ținând cont de cele menționate, Consiliul stabilește lipsa unui tratament diferențiat, lipsa 
dreptului încălcat, cea ce conturează caracterul nefondat al pretențiilor. 

3.6 Referitor la constatarea contravenției în baza art. 712 Cod contravențional, pentru faptul 
neorganizării unei ședințe de audieri pe cauza nr. 381/16, Consiliul se află în 
imposibilitatea obiectivă de a întreprinde măsuri cu caracter coercitiv. Or, tragerea la 
răspundere contravențională pentru comiterea contravenției prevăzute de art. 712 Cod 
Contravențional, poate surveni doar în prezența cumulativă a elementelor constitutive ale 
contravenției (obiectul, latura obiectivă, subiectul, latura subiectivă). În cazul de față, 
acțiunile Consiliului (neorganizarea ședinței de audieri pe o cauză declarată inadmisibilă) 
nu comportă un caracter ilicit, acestea fiind determinate de obligația respectării 
prevederilor pct. 42 din Legea nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului. 

3.7 Cât privește alegațiile petiționarului referitoare la sancționarea reclamatului pe cauza nr. 
381/16 pentru prezentarea probelor false, Consiliul subliniază că tragerea la răspundere 
pentru falsificarea actelor nu ține de competența sa.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile pct. 42 lit. c) și lit. d) din Legea nr. 298 din 21.12.2012 
cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității,  

 



 

 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Plângerea se declară inadmisibilă. 
2. Decizia se comunică petiționarului 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 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru 
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și ale Legii contenciosului 
administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 

 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 
____________________________________________ 
Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 

 
 ____________________________________________ 
            Lucia GAVRILIȚĂ   – Membră 

     

http://www.egalitate.md/

