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DECIZIE  
din 16 mai 2017 
 cauza nr. 25/17  

 
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: S.I. 
reclamatului: BC "Comerțbank" S.A., și 
au deliberat,  în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare în acces la servicii bancare.  
 

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, la data de 6 martie 2017, s-a adresat la Filiala nr.1 a 

Băncii Comerciale "Comerțbank" S.A., pentru procesarea unei remiteri de bani.  
Petiționarul susține că managerul a avut un comportament discriminator, fiind nevoit 
să aștepte un timp, iar, în consecință, operațiunea solicitată nu a putut fi finalizată. 
Petiționarul susține că formularele completate au fost distruse. Petiționarul consideră 
că prin aceste acțiuni a fost discriminat în acces la serviciile bancare și solicită 
tragerea la răspundere contravențională a persoanelor responsabile. 
 
Susținerile reclamatului 

3.2 BC "Comerțbank" S.A. susține că față de petiționar nu a fost aplicat un tratament 
diferențiat, or din cauza fluxului sporit de clienți s-a creat un rând, toții fiind nevoiți să 
aștepte. Reclamatul notează că nefinalizarea operațiunii solicitate a fost cauzată de 
refuzul petiționarului de a confirma prin semnătură, veridicitatea datelor transferului, 
așa cum prevede Regulamentul BNM cu privire la activitatea băncilor în sistemele de 
transfer internațional de mijloace bănești nr. 204 din 15.10.2010. Reclamatul 
menționează că nimicirea formularelor bancare se face cu scopul de a preîntâmpina 
dezvăluiri de date și utilizarea frauduloasă a blanchetelor bancare.   

   
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. 
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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. 8 lit. d) interzice orice formă de discriminare privind 
accesul persoanelor la servicii bancare şi financiare. 

4.3 Cod Contravențional art. 711, orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, 
bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, 
sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, 
manifestată în domeniul accesului persoanelor la serviciile bancare şi financiare, dacă 
fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 210 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 
270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

4.4 Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei cu privire 
la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatatorilor de servicii 
de plată în sistemele de remitere de bani nr. 204 din 15.10.2010,  pct. 26 banca 
participantă asigură elaborarea Regulilor de prestare a serviciilor de transfer 
internaţional de mijloace băneşti; pct. 29 la expedierea/eliberarea mijloacelor băneşti 
în cadrul unui transfer internaţional banca participantă se asigură că 
plătitorul/beneficiarul a luat cunoştinţă de condiţiile de executare a transferului 
internaţional de mijloace băneşti respectiv, precum şi de existenţa Regulilor, pe care le 
prezintă plătitorului/beneficiarului la solicitarea acestuia. 

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă discriminare în 
acces la servicii bancare. 

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 unui 
comportament discriminator.  Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la 
asigurarea egalităţii nr. 121  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, reclamatul a susținut că tratamentul deplâns a fost cauzat 
de faptul că petiționarul nu a dorit să se conformeze regulilor de confirmare a datelor 
transferului, prin aplicarea semnăturii. De asemenea, a menționat că nimicirea 
formularelor bancare urmărește un scop legitim, cel de a preveni utilizarea lor 
frauduloasă. Consiliul reține aceste argumente și le considere drept obiective și 
rezonabile.  
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5.5 Ținând cont de cele menționate, Consiliul notează că tragerea la răspundere 
contravențională pentru comiterea contravenției prevăzute de art. 711 Cod 
contravențional, poate surveni doar în prezența cumulativă a elementelor constitutive 
ale contravenției (obiectul, latura obiectivă, subiectul, latura subiectivă). În cazul de 
față, Consiliului nu atestă prezenta unei deosebiri, excluderi, restricții sau preferințe 
bazate pe un criteriu protejat de lege în realizarea dreptului de a accesa serviciile 
bancare. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1- 3, art. 8 lit. d) și art. 15 alin. (4) din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 din Legea 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 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/

