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                 DECIZIE 
    din 16 mai 2017 
     cauza nr. 24/17 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat plângerea depusă de dl I.A. în interesele lui S.A., J.A., G.T., L.N., T.E., M.V., 
conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 

Petiționarii susțin că prin expresia instanței de judecată utilizată la motivarea unei hotărâri în 
privința lor a admis o diferență de tratament între martorii apărării și martorii acuzării pe baza 
religiei acestora.      
 

II. Dreptul naţional relevant 
2.1 Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) stabileşte 

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 definiţia instigării la discriminare ca fiind orice 
comportament prin care o persoană aplică presiuni sau afişează o conduită intenţionată în scopul 

discriminării unei terţe persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; 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 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalităţii nr. 298 din 21.12.2012 la pct. 38 se menționează că plângerea se 
depune în nume propriu, în interesul altei persoane doar cu acordul acesteia, în interesul 
unui grup de persoane sau al unei comunităţi. Plângerea se depune personal ori prin 
reprezentant; pct.  42 stipulează că se declară inadmisibile plângerile care: a) cad sub 
incidenţa art. 14 din Legea 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 cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 
25.05.2012. 
 

III. În concluzie, Consiliul reţine următoarele 
3.1 Consiliul reține că petiționarii își exprimă nemulțumirea față de modalitatea de apreciere a 

declarațiilor unor martori de către instanța de judecată. 
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3.2 Consiliul notează că, în conformitate cu art. 114 din Constituţia Republicii Moldova, justiţia 
se înfăptuiește în numele legii numai de instanțele judecătorești. Potrivit articolului 116 din 
Constituție judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali şi inamovibili, 
fiind exclusă intervenția altei autorități. Astfel, Consiliul nu poate analiza statuările 
instanțelor judecătorești și nu se poate pronunța asupra modalității de apreciere a probelor 
administrate de către judecători, or aceste acțiuni vizează propria lor convingere, formată în 
urma cercetării tuturor circumstanțelor speței. 

3.3 Consiliul subliniază că, potrivit art. 4 lit. o) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a 
judecătorilor nr. 178 din 25.07.2014, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul 
hotărârilor judecătoreşti, ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de 
natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător, constituie 
abatere disciplinară.  
 

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

CONSILIUL DECIDE 

1. Plângerea se declară inadmisibilă.  
2. Decizia se comunică petiționarilor 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 şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalităţii nr. 298 din 21.12.2012 şi 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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