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DECIZIE 
din 4 aprilie 2017 
cauza nr. 03/17 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarului: C.L. 
reclamatei: G.R. notar public, și  
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 
Pretinsa discriminare în acces la servicii notariale.  
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii  
Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității 
din 25.05.2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Legea 
nr.298 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității din 21.12.2012. 

 
III. Susținerile părților 

Alegațiile petiționarului 
3.1 Petiţionarul declară că, la data de 16.12.2016, s-a adresat notarului public, care îşi are sediu în 

mun. Chişinău, bd. Decebal,139 ”B” oficiul 202, solicitând perfectarea unei procure pentru 
administrarea conturilor bancare. Pentru aceste servicii reclamata a indicat o sumă cu care 
petiționarul nu a fost de acord și a încercat să o negocieze, subliniind că persoana care îl 
împuternicește are vârstă înaintată şi este încadrată în gradul II de dizabilitate, respectiv ar 
trebui să achite o taxă redusă. Petiționarul susține că, totuși, a acceptat să achite taxa stabilită 
de notar, dar a atenționat că, ulterior, va merge în instanţa de judecată și va contesta 
cuantumul plăţii notariale încasate. Cu toate acestea, notarul a refuzat prestarea serviciului 
solicitat, sugerându-le să meargă în localitate de unde au venit și să-și perfecteze actele la 
prețul dorit. Notarul a refuzat  prezentarea în formă scrisă a motivului refuzului. 

 
Susținerile reclamatei  

3.2 Reclamata invocă că petiționarul nu poate pretinde că ar fi fost discriminat în acces la serviciile 
notariale, deoarece nu a fost tratat diferențiat și nu există un criteriu de discriminare. 
Reclamata notează că, la ora adresării, petiționarul a fost primit, ascultat, i s-a comunicat 
informaţia necesară, inclusiv despre plata pentru serviciul solicitat. Din momentul anunţării 
plăţii pentru serviciul notarial, petiționarul s-a indignat, a agresat-o verbal și a ameninţat-o cu 
poliţia şi instanţa de judecată. Reclamata susține că, din cauza acestui comportament, a 
refuzat să întocmească procura solicitată și nu din cauza că locuieşte în altă localitate. 
Reclamata i-a explicat care sunt alternativele în această situație, precum: adresarea la notarul 
de la locul de domiciliu, fie la notarul care i-a autentificat procura anterioară, fie la un alt notar 
la alegere. În ceea ce priveşte invocarea gradului de invaliditate, reclamata susține că Legea 
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cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale din 27.06.2003 nu prevede 
facilităţi la plata pentru întocmirea procurii la administrarea conturilor bancare de către 
persoane cu grad de invaliditate.  

 
IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) garantează dreptul la egalitate stipulând 

că toţi 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 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. 3 stabilește că subiecţi în domeniul 
discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 8 lit. h) 
stabilește că este interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la servicii şi 
bunuri disponibile publicului. 

4.3 Legea cu privire la notariat (în vigoare la momentul producerii incidentului) nr.1453 din 
08.11.2002  la art. 8. alin. (1) defineşte statutul notarului potrivit căruia notarul este persoana 
autorizată de stat să presteze în numele acestuia servicii publice prin desfăşurarea activităţii 
notariale în baza licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei, în condiţiile prezentei legi; art. 32 alin. 
(1) prevede că mărimea plăţii pentru serviciul notarial prestat se stabileşte de notar şi de altă 
persoană care desfăşoară activitate notarială de comun acord cu solicitantul în conformitate cu 
metodologia aprobată de Parlament; alin.(2) prevede că notarul stabileşte de sine stătător 
plata pentru serviciul notarial acordat persoanei; alin.(3) prevede că unele categorii de 
persoane beneficiază, în condiţiile legii, de reduceri la plăţile pentru serviciile notariale; art. 38 
alin. (1) stabilește că actele notariale se îndeplinesc de persoanele care desfăşoară activitate 
notarială în orele de program. Actele notariale se îndeplinesc în biroul notarial sau, după caz, 
în instituţia respectivă; art. 41 alin. (1) prevede că notarul refuză efectuarea actului  notarial  în 
cazul dacă: a) acesta este contrar legii sau nu corespunde cerinţelor legale; b) actul notarial 
urmează a fi îndeplinit de un alt notar; alin.(2) îndeplinirea actului notarial poate fi refuzată şi în 
cazul: a) solicitării îndeplinirii lui în afara orelor de program, cu excepţia cazurilor în care 
îndeplinirea actului notarial nu suferă amânare din motive obiective; b) neachitării taxelor şi 
plăţilor stabilite; alin.(3) la cererea persoanei căreia i-a fost refuzată îndeplinirea actului 
notarial, motivul refuzului se expune în scris. Refuzul se aduce la cunoştinţa persoanei 
interesate, în termen de 10 zile din ziua adresării pentru îndeplinirea actului notarial, şi poate fi 
atacat în instanţa de judecată. 

4.4 Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru serviciile notariale nr. 271 din 27 
iunie 2003 art.2 alin.(1) stabileşte că cuantumul plăţii pentru servicii notariale se determină:  a) 
în funcţie de valoarea tranzacţiei dacă poate fi evaluată; b) în formă de sumă fixă în cazul în 
care tranzacţia nu este evaluabilă; alin.(2) pentru servicii notariale prestate se percepe plată 
de comun acord cu solicitantul, ținându-se cont de prevederile prezentei legi. La determinarea 
cuantumului plăţii se ţine cont de complexitatea actului notarial. Modificările (majorare sau 
reducere) cuantumului plăţii se confirmă printr-un acord semnat de notar public sau de o altă 
persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială şi solicitant, în care se indică: 
mărimea plăţii stabilite prin lege, cauza modificării ei şi mărimea plăţii negociate. Acordul 
încheiat în scris se anexează la actul notarial îndeplinit şi se păstrează împreună cu acesta în 
arhiva notarială; art. 10 stabileşte că plata pentru întocmirea procurii se percepe după cum 
urmează: 2)  autentificare a procurii generale în numele persoanei fizice - 50 lei; 3) 
autentificare a procurii generale în numele persoanei juridice - 80 lei; 4) autentificare a altor 
procuri în numele persoanelor fizice - 36 lei; 5) autentificare a altor procuri în numele 
persoanelor juridice - 60 lei; art.12 alin.(5) prevede că nu se percepe plată pentru 
autentificarea procurii de primire a pensiei, compensaţiilor, indemnizaţiilor şi pensiei de 
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întreţinere, a sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, 
precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de 
proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole; alin.(6) nu se percepe 
plată pentru actele notariale încheiate în favoarea sau în numele copiilor orfani (în cazul 
tranzacţiei unilaterale); alin.(7) nu se percepe plată pentru autentificarea contractelor de 
schimb al terenurilor agricole incluse în proiectul de consolidare. 

4.5 Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale la art. 14 
prevede că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să 
fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice alte opinii, origine naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate naţională, 
avere, naştere sau orice altă situaţie. 

 
V. În concluzie Consiliul reţine următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă discriminare pe criteriu 
de domiciliu în acces la serviciile disponibile publicului.  

5.2 Consiliul reaminteşte că atât legislaţia naţională (art. 15 alin. 1 și art. 19 din Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalităţii), cât şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului (printre 
multe altele, a se vedea cauza D. H. si alţii v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza 
Chassagnou si alţii v. Franţa par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) prevede o regulă specială 
referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, şi anume: sarcina probei trece la 
reclamat atunci când petiţionarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un 
tratament discriminatoriu. Reieşind din alegaţiile expuse, se desprind elementele constitutive 
ale discriminării directe, și anume:  

a) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție ori preferință) în drepturi și 
libertăți,  

b) aplicat în comparație cu alte persoane (un grup de persoane)  
c) cu care petiționarul se află în situație analogică 
d) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Examinând circumstanțele invocate, Consiliul stabilește o prezumție a discriminării directe, or 
toate elementele indicate mai sus au fost corespunzător descrise. Tratamentul mai puțin 
favorabil al petiționarului s-a manifestat prin refuzul de a i se presta serviciul solicitat prin 
comparație cu alți solicitanți cu care se află în situație analogică și nu au fost refuzați. 
Petiționarul susține că acest tratament a fost determinat de locul de domiciliu. 

5.4 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 persoanei despre 
care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să aprecieze existenţa 
unei legături de cauzalitate dintre tratamentul deplâns și criteriul invocat, precum și existenţa 
justificări obiective şi rezonabile. 

5.5 Analizând poziția reclamatei, Consiliul stabilește că între tratamentul deplâns și criteriul 
invocat nu există o legătura cauzală. Consiliul reiterează poziția sa expusă prin decizia pe 
cauza 398/16 din 20.05.2016 referitoare la importanța stabilirii unei legături cauzale între 
„tratamentul mai puțin favorabil" sau "comportamentul nedorit" și criteriul protejat al persoanei 
care este afectată. Această conexiune strânsă între un criteriu de discriminare (în acest caz, 
domiciliu) și acțiunile întreprinse de autor, efectele pe care acestea le produc (un anumit 
prejudiciu sau dezavantaj) pentru victimă este esențială pentru înțelegerea generală a ceea 
ce este o discriminare. Cauzalitatea nu înseamnă doar o simplă afirmație, ci argumente și 
probe obiective care să fundamenteze elementele descrise mai sus. Sub acest aspect, 
Consiliul notează că refuzul notarului de a presta serviciul solicitat a fost determinat de poziția 
fermă a petiționarului referitoare la modalitatea de calcul a plății pentru serviciul solicitat și nu 
de domiciliul solicitantului.  

5.6 Cu toate acestea, Consiliul menționează că, în ipoteza în care o altă persoană care ar fi 
solicitat prestarea aceluiași serviciu și nu ar fi obiectat față de cuantumul plății stabilite, 
notarul nu refuza prestarea serviciului. De același tratament trebuia să beneficieze și 
petiționarul. Or, în situația dată faptul că a îndrăznit să-și valorifice opțiunea de a negocia cu 
notarul cuantumul plății și de a preîntâmpina notarul că își va realiza dreptul de a se adresa în 
instanță pentru contestarea plății ( în situația în care acceptase să achite suma indicată 
inițial), nu constituie un temei legal pentru a refuza îndeplinirea actului notarial (art. 41 Legea 



4 

 

cu privire la notariat nr.1453 din 08.11.2002, în vigoare la momentul producerii incidentului). 
Astfel, Consiliul remarcă că, în lipsa unui temei legal de a refuza întocmirea actului notarial, 
situația deplânsă nu poate fi justificată obiectiv și rezonabil. Prin urmare, Consiliul va remite o 
copie a materialelor dosarului către membrii Colegiului disciplinar al notarilor pentru a fi 
examinată sub aspect disciplinar. 

5.7 Mai mult ca atât, Consiliul notează că, în privința realizării unui anumit drept al omului, există 
patru criterii care trebuie folosite pentru identificarea și analiza serviciilor publice în ceea ce 
privește contribuția lor: disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea și calitatea. O 
presupusă discriminare în domeniul serviciilor și bunurilor disponibile publicului trebuie 
analizată din perspectiva accesibilității acestora, care include accesibilitatea fizică, 
economică, precum și informațională. Consiliul, analizând prevederile legale care 
reglementează procedura stabilirii plății pentru serviciile notariale, stabilește că acestea 
comportă o serie de deficiențe sub aspectul clarității și previzibilității normei. Astfel, 
examinând cuprinsul prevederilor art. 32 alin.(1) și alin.(2) din Legea cu privire la notariat, 
Consiliul constată că, în timp ce o normă stabilește că notarul de comun acord cu solicitantul 
stabilește mărimea plății pentru serviciul notarial prestat, o altă normă aceluiași articol 
prevede că mărimea plății se stabilește în conformitate cu metodologia  aprobată de 
Parlament. În același timp, alin. (2) art. 32 din Legea cu privire la notariat prevede că notarul 
stabilește de sine stătător plata pentru serviciul notarial acordat persoanei. Or, acest fapt 
demonstrează caracterul echivoc al normelor, periclitând accesibilitatea economică a unui 
serviciu public. În acest sens, Consiliul menționează că, pentru a evita în viitor situații 
similare, legea trebuie să fie suficient de precisă și previzibilă, apărând securitatea juridică a 
destinatarilor săi.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 8 lit. h) 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, 
  

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constate nu constituie discriminare. 
2. Materiale cauzei se remite Colegiului disciplinar al notarilor pentru a fi examinată sub aspect 

disciplinar. 
3. Decizia se comunică Ministerului Justiției pentru a iniția amendamentele corespunzătoare întru 

remedierea faptelor constatate la pct.5.7. 
4. Decizia se comunică părţilor şi va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
5. Decizia este cu drept de atac în instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor pct. 

65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi 
eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii şi ale 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 GAVRILIŢĂ   – Membră 

http://www.egalitate.md/

