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DECIZIE 
din 18 octombrie 2019 

cauza nr. 153/19 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte  
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarului: XXXXXX 

         reclamatei: ÎCS „VISTARCOM” SRL, și 
         au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

  Victimizare în câmpul muncii.   
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Reclamatul a ridicat excepția de tardivitate, invocând că majoritatea faptelor de 
discriminare descrise în plângere au avut loc în perioada 2017-2018 și a notat că acestea, 
deja au fost examinate de către Consiliu în cauza nr. 132/18. Astfel, reclamatul a solicitat 
respingerea aspectelor din plângere deja examinate anterior în temeiul art. 14 lit. c) din 
Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 și pct. 42 lit. c) și lt. b) din 
Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului aprobat prin Legea nr. 298/2012.  
Consiliul, examinând circumstanțele invocate, notează că în plângerea petiționarului, 
depusă în data de 01 august 2019, se descrie consecințele adverse pe care le-a resimțit 
acesta după restabilirea în funcție de către instanța de judecată, în perioada 30 mai 2019 
- 19 iulie 2019. Astfel, Consiliul constată că plângerea petiționarului este depusă în 
termen de 1 an din data comiterii pretinselor fapte de discriminare. În același timp, 
Consiliu reține că faptele inovate în plângere sunt altele decât cele examinate în cauza nr. 
132/18, or acestea se referă la acțiunile angajatorului de după emiterea deciziei pe cauza 
respectivă. 

III. Susținerile părților  

  Alegaţiile petiționarului 
3.1 Petiționarul notează că, la data de 16 iulie 2018, s-a adresat la Consiliu pe marginea 

acțiunilor discriminatorii a ÎCS „VISTARCOM” din perioada 2017-2018. Prin decizia din 26 

decembrie 2018, Consiliul a constatat în acțiunile angajatorului discriminare directă pe 
criteriul de activitate sindicală și instigare la discriminare. Totodată, petiționarul notează că, 
la data de 30 mai 2019, prin hotărâre judecătorească a fost restabilit în funcția de șef 
serviciu pază la unitatea alimentară Velmart.  

3.2 Petiționarul explică că, după restabilire în funcția de șef serviciu pază, angajatorul a purces 
la modificarea denumirii funcțiilor din șef serviciu pază în manager de securitate în toate 
subdiviziunile pe care le deține, iar subalternii au fost forțați să semneze un ordin cu o dată 
anterioară de 06.06.2019 prin care funcțiile acestora au fost redenumite din inspector de 
pază în inspector de securitate. Astfel, persoana care până la restabilirea sa a deținut 
funcția de șef serviciu pază, a fost transferat în funcția de manager de securitate, respectiv, 
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acesta exercita în continuare toate atribuțiile șefului serviciului de pază și coordona 
activitatea subalternilor șefului serviciului de pază care au fost transferați din funcția de 
inspector pază în funcția de inspector de securitate. Prin urmare, aceste acțiuni au dus la 
imposibilitatea petiționarului de a-și îndeplini efectiv atribuțiile de serviciu, iar hotărârea 
instanței de judecată a fost executată formal. 

3.3 Totodată, petiționarul notează că angajatorul a continuat să-i achite un salariu mai mic 
decât al altor angajați care îndeplinesc aceleași atribuții conform fișei de post, deși există 
decizia Consiliului care a constatat că aceste acțiuni reprezintă discriminare. Concomitent,  
angajatorul nu i-a oferit biroul pe care le-a deținut anterior concedierii. În aceste 
circumstanțe, la data de 19.07.2019, petiționarul a depus cerere de demisie.  
 
Susținerile reclamatului  

3.4 Din noțiunea de victimizare rezultă că, pentru a fi în prezenta acestei forme de discriminare,  
trebuie să fie întrunite 2 condiții și anume: existenţa acţiunilor/inacţiunilor care să se 
soldeze cu anumite consecinţe adverse, negative pentru petiţionar. A doua condiţie 
stabileşte că aceste acţiuni/inacţiuni trebuie să fie rezultatul depunerii de către petiţionar a 
unei plângeri sau înaintării unei acţiuni în instanţa de judecată în scopul asigurării aplicării 
prevederilor Legii nr. 121/2012 sau în scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor 
mărturii, care se referă la plângerea sau acţiunea înaintată de către o altă persoană. Prin 
urmare trebuie să existe o legătură de cauză-efect dintre înaintarea unei plângeri și 
consecințele negative survenite. În cazul petiționarului lipsesc ambele condiții. Petiționarul 
nu probează pretinsele fapte negative care au survenit drept consecință a depunerii 
plângerii la Consiliu, respectiv lipsesc și consecințele negative. 

3.5 Referitor la neacordarea biroului de serviciu, reclamatul explică că potrivit atribuţiilor şefului 
serviciului de pază a magazinului Velmart specificate în fişa de post, petiționarul nici nu are 
nevoie de cabinet. Mai mult ca atât, în cauza nr. 132/18, Consiliul s-a referit la situaţia cu 
biroul de serviciu în par. 5.16, stabilind că aceasta nu prezintă o faptă de discriminare. Cu 

toate acestea ÎCS „VISTARCOM” i-a oferit petiţionarului atât cabinet de muncă, cât şi 

calculator de serviciu, însă petiţionarul a refuzat neîntemeiat să le primească, fapt confirmat 
prin Actul de refuz de a semna actul de predare-primire a locului de muncă (anexat). Mai 
mult ca atât, petiţionarul a refuzat să semneze contractul individual de răspundere 
materială deplină şi formularul privind eliberarea cardului bancar salarial. 

3.6 Reclamatul notează că, potrivit legislaţiei în vigoare angajatorul nu este obligat să aducă la 
cunoştinţa salariaţilor statele de personal. Statele de personal conţin informaţii cu caracter 
personal, în special referitor la salariul tuturor funcţiilor din unitate, prin urmare ÎCS 

„VISTARCOM” nici nu era în drept să prezinte o astfel de informaţie, deoarece aceasta 

înseamnă încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanelor angajate în acele funcţii. 
3.7 Referitor la reducerea funcţiei de şef serviciu pază şi introducerea funcţiei de manager de 

securitate, reclamatul explică că funcţia de şef serviciu pază nu a fost redusă, iar 
modificările în statele de personal au fost necesare și planificate din timp. Aceste modificări 
au fost necesare, deoarece serviciul pază şi securitate avea în atribuţii doar ocrotirea 
valorilor materiale ale companiei, cum ar fi marfa şi alte bunuri ale companiei. În 
competenţa Direcţiei securitate economică, informaţională şi serviciu securitate şi pază 
intră atât ocrotirea valorilor materiale ale companiei, cât şi asigurarea securităţii economice 
şi a celei informaţionale. Conform fişei de post a managerului de securitate, atribuţiile 
acestuia sunt mai largi decât cele ale şefului serviciului de pază. Atribuţiile lui s-au lărgit în 
special în domeniul asigurării securităţii economice a unităţii comerciale. 

3.8 Procesul de trecere la o astfel de organizare a subdiviziunii de securitate a ÎCS 

„VISTARCOM” a început în luna octombrie 2018 prin crearea Direcției securitate 

economică, informaţională şi serviciu securitate şi pază, a doua acţiune în acest sens a fost 
modificarea locului de muncă a colaboratorilor serviciului de pază, şi anume s-a indicat în 
contractele individuale de muncă a colaboratorilor serviciului de pază că salariatul poate 
avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a companiei. 

3.9 Necesitatea de a trece la o astfel de organizare a subdiviziunii de securitate a ÎCS 

„VISTARCOM” a devenit mai mare după rezilierea contractului cu OPP ”LEON SECURITY” 

SRL. La data de 27.03.2019 au fost expediate notificările privind rezoluţiunea contractelor 
privind prestare serviciilor de pază. 

3.10 La data de 27.03.2019 către organul sindical al ÎCS „VISTARCOM” a fost adresată 
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Notificarea nr.71/1 prin care s-a informat organul sindical despre intenţia de a efectua 

modificarea structurii organizaţionale în cadrul ÎCS „VISTARCOM”. La data de 08.04.2019 

Organul sindical a răspuns la notificarea menţionată prin care a informat că este de acord 
cu intenţia de a efectua modificările în structura organizaţională a întreprinderii.  

3.11 La data de 10.04.2019, ÎCS „VISTARCOM” a emis Ordinul nr.77/1 din 10.04.2019 prin care 

s-a dispus demararea procesului de modificare a structurii organizaţionale a ÎCS 

„VISTARCOM”. La data de 31.05.2019 s-a emis ordinul nr. 87 din 31.05.2019 prin care s-a 

dispus introducerea modificărilor în structura organizaţională a Direcţiei securitate 
economică informaţională şi serviciu securitate şi pază. La fel s-a stabilit componenţa 
Direcţiei securitate economică informaţională şi serviciu securitate şi pază, precum şi 
componenţa Serviciului pază şi securitate. La aceeaşi dată a fost emis şi Ordinul nr. 88 din 
31.05.2019 prin care au fost aprobate fișele de post a colaboratorilor Direcţiei securitate 
economică informaţională şi ale Serviciu securitate şi pază. 

3.12 Petiţionarului nu i s-a propus funcţia de manager de securitate, deoarece litigiul cu privire la 
restabilirea petiţionarului la locul de muncă este pe rolul Curţii de Apel. Astfel, în cazul în 
care Curtea de Apel va casa Hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 
30.05.2019 va exista o neconcordanţă între Decizia Curţii de Apel şi actele interne ale 
companiei. Mai mult ca atât, funcţia de manager de securitate este o funcţie cu răspundere 
înaltă, având în competenţa controlul asupra întregii activităţi economice a unităţii 
comerciale.  

3.13 Funcţia de şef serviciu pază a fost păstrată în unitatea comercială Velmart situată în mun. 
Chişinău, str. C. Brâncuşi, 3, deoarece instanţa de judecată a dispus prin Hotărârea 
Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 30.05.2019 ca petiționarul să fie restabilit în 
funcţia de şef serviciu pază. Prin urmare funcţia de şef serviciu pază s-a păstrat pentru a 
respecta întocmai Hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru). Funcţia de şef al secţiei 
pază al serviciului pază şi securitate există în statele de personal ale Unităţii Comerciale nr. 
4 şi după demisia petiţionarului. La moment în funcţia de șef al secţiei pază al serviciului 
pază şi securitate a fost angajată o altă persoană.  

3.14 Referitor la pretinsa discriminare prin achitarea unui salariu inferior petiționarului în coraport 

cu alți angajați explică că plăţile au fost achitate de către ÎCS „VISTARCOM” în baza 

hotărârilor judecătoreşti. Hotărârea judecătorească se bucură de puterea lucrului judecat 
(res judecata), astfel chestiunile constatate şi stabilite de instanţa de judecată ţin locul de 
adevăr şi asupra lor se pot expune doar instanţele ierarhic superioare. Dispozitivul hotărârii 
fiind una dintre părţile componente ale hotărârii judecătoreşti la fel se bucură de puterea 
lucrului judecat şi este obligatoriu pentru părţi. Achitarea altei sume decât cea indicată în 
hotărârile instanţei de judecată ar fi un fapt ilegal. 

3.15 În cadrul ședinței de audieri, reprezentantul reclamatului a informat Consiliul că petiționarul 
s-a adresat în instanța de judecată cu o acțiune privind verificare legalități remunerării . Prin 
urmare, pretinsa discriminare prin achitarea salariului inferior este examinată și de către 
instanța de judecată, respectiv Consiliul urmează să respingă această parte din cerere 
pentru a nu încălca securitatea raporturilor juridice în cazul în care vor exista două soluții 
diferite.  

IV. Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede 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. 121/2012 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 victimizării care reprezintă orice acţiune sau 
inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca urmare a depunerii unei plângeri sau înaintării 
unei acţiuni în instanţa de judecată în scopul asigurării aplicării prevederilor prezentei legi 
sau în scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea 
sau acţiunea înaintată de către o altă persoană; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul 
discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 7 alin. (1) se 
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interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de 
prezenta lege, care au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau 
tratament la angajare sau concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională. 
Interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală se va aplica în domeniul angajării în 
muncă şi al ocupării forţei de muncă; alin. (2) se consideră  discriminatorii următoarele 
acţiuni ale angajatorului: lit. d) remunerarea inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de 
muncă. 

4.3 Codul Muncii al RM nr. 154 din 28.03.2003 la art. 1 prevede noțiunea de demnitate în 
muncă – climat psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă ce exclude orice formă 
de comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariaţi care 
poate aduce atingere integrităţii morale şi psihice a salariatului; art. 8 alin. (1) în cadrul 
raporturilor de muncă acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice 
discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, culoare a 
pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, dizabilitate, infectare cu 
HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de 
calităţile sale profesionale, este interzisă; art. 10 alin. (2) lit. d) să ofere salariaţilor munca 
prevăzută de contractul individual de muncă; lit. f6) să asigure respectarea demnităţii în 
muncă a salariaţilor; lit. g) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală. 

4.4 Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale, şi culturale la art. 2 
alin. (2) menționează că statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că 
drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, 
sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, 
naştere sau orice altă împrejurare; art. 6 prevede că statele părţi la prezentul Pact recunosc 
dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine posibilitatea 
să-şi câştige existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite 
pentru garantarea acestui drept.  

4.5 Convenţia ONU privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și 
exercitării profesiei nr. 111 din 25.06.1958 la art.1 lit. a) stipulează că prin termenul 
discriminare se înţelege ca fiind orice diferenţiere, excludere sau preferinţă întemeiată pe 
rasă, culoare, sex, religie, convingeri politice, ascendenţă, naţională sau origine socială, 
care are ca efect să suprime sau să ştirbească egalitatea de posibilităţi sau de tratament în 
materie de ocupare a forţei de muncă şi de exercitare a profesiei; lit. b) orice altă 
diferenţiere, excludere sau preferinţă având ca efect suprimarea sau ştirbirea egalităţii de 
posibilităţi sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a 
profesiei, trebuie specificată de către statul membru interesat după consultarea 
organizaţiilor reprezentative ale celor care angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, dacă 
acestea există, precum şi a altor organisme competente. 

 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra existenței 
faptei de victimizare în câmpul muncii. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.1 şi art. 19 din Legea cu privire 
la asigurarea egalității nr. 121/2012), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului 
(printre multe altele, a se vedea cauza Dordevic c. Croaţia par. 82-84, par.177, cauza 
Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) stabilesc o regulă 
specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei 
trece la reclamat atunci când petiționara/petiționarul prezintă dovezi din care se poate 
prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Pentru a institui prezumția victimizării, 
petiționarul urma să descrie faptele care să caracterizeze următoarele elemente:  

a) acţiunea sau inacţiune, soldată cu consecinţe adverse,  
b) ca urmare a depunerii unei plângeri în scopul asigurării aplicării Legii cu privire la 

asigurarea egalității nr.121 din 25.05.2012 sau în scopul furnizării unor informaţii, 
inclusiv a unor mărturii care se referă la plângerea, sau acţiunea înaintată de 
către o altă persoană.  

5.3 Analizând materialele dosarului, Consiliul stabilește că prezumția victimizării a fost instituită. 
Consiliul a luat act că, urmare a depunerii plângerii privind acțiunile discriminatorii ale 
angajatorului, petiționarul a resimțit anumite consecințe adverse. Din alegațiile 
petiționarului, Consiliul a reținut următoarele acțiuni/inacțiuni ale angajatorului: modificarea 
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statelor de personal, achitarea unui salariu mai mic prin comparație cu ceilalți colegi care 
exercitau aceleași atribuții; neoferirea biroului deținut anterior restabilirii în funcție. Consiliul 
a luat act că aceste acțiuni/inacțiuni ale angajatorului i-au creat petiționarului disconfort la 
locul de muncă, reținând drept potențiale consecințe adverse faptul că activitatea 
petiționarului a fost una formală, condițiile de muncă și salarizare nu au fost 
corespunzătoare funcției.   

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţi nr. 121/2012, sarcina de 
a proba că faptele în cauză nu constituie victimizare revine persoanei/instituției despre care 
se presupune că a comis fapta respectivă. Consiliul urmează să aprecieze existența 
legăturii de cauzalitate dintre faptul depunerii plângerii și survenirea consecințelor 
deplânse. 

5.5 În susținerea poziției sale, reclamata a notat că acțiunile savârșite în privința petiționarului 
au fost întreprinse în vederea executării hotărârii instanței de judecată, prin care acesta a 
fost restabilit la locul de muncă, subliniind că acestea nu au nici o legătură cu faptul că 
petiționarul s-a plâns anterior de discriminare.  

5.6 Consiliul, examinând în contradictoriu susținerile părților, precum și probele anexate la 
dosar, a stabilit că modificarea statelor de personal în cadrul întreprinderii a fost inițiată 
înaintea restabilirii în funcție a petiționarului. De asemenea, Consiliul a stabilit că funcția de 
șef serviciu pază a fost păstrată doar în unitatea comercială în care petiționarul a fost 
restabilit, în celelalte unități, atribuțiile șefului serviciului de pază au fost transferate 
managerului de securitate. Respectiv, toți șefii de pază au fost transferați, în mod automat, 
în funcțiile de manager de securitate, fără a se efectua o evaluare a capacităților sau 
aptitudinilor. Necesitatea menținerii funcției de șef serviciu pază în unitatea în care a fost 
restabilit petiționarul, reclamatul a motivat-o prin faptul că instanța de judecată a dispus 
restabilirea petiționarului anume în funcția de șef serviciu pază. Consiliul desconsideră 
acest argument și subliniază că instanța de judecată a dispus restabilirea petiționarului în 
câmpul muncii, însă nu a obligat să mențină sau restabilească funcția în cazul în care 
întreprinderea se afla în proces de modificare a statelor de personal. Cu toate acestea, 
Consiliul nu poate accepta că acest fapt (menținerea funcției de șef de serviciu pază) i-a 
cauzat petiționarului consecințe adverse prin raportare la situația petiționarului dinaintea 
depunerii plângerii. Consiliul observă că acesta a fost restabilit în funcția pe care activase 
anterior și cu același salariu.  

5.7 Cu toate acestea, Consiliul a luat act că atribuțiile dintre managerul de securitate și șeful de 
pază, în unitatea comercială în care a fost restabilit petiționarul, nu au fost delimitate. 
Această inacțiune a angajatorului a condus la situația în care petiționarul, deși de iure a fost 
restabilit în funcția deținută anterior, de facto nu avea aceleași atribuții, activitatea acestuia 
devenind una pur formală. Mai mult, Consiliul reține că petiționarul, fiind șef nu avea în 
subordine nici un angajat, fapt confirmat de către reclamat în ședința de audieri. Consiliul 
notează că această stare a lucrurilor, dincolo de orice îndoială rezonabilă, poate fi 
considerată drept o restabilire pur formală. Consiliul, analizând consecutivitatea logică a 
acțiunilor angajatorului care au condus la crearea acestei situații, stabilește acea legătura 
de cauzalitate dintre faptul că petiționarul și-a valorificat dreptul la nediscriminare și situația 
în care petiționarul activa formal. Consiliul este de opinia că funcția de șef serviciu de pază 
a fost menținută deliberat cu scopul de a răspunde petiționarului pentru incomoditățile 
generate de acțiunile intentate de petiționar atât la Consiliu, cât și în instanță.  

5.8 Referitor la remunerarea petiționarului, Consiliul notează că principiul plată egală pentru 
muncă de valoare egală se aplică în condițiile în care spectrul atribuțiilor și 
responsabilităților funcțiilor sunt comparabile. În situația examinată, Consiliul stabilește că 
atribuțiile managerului de securitate sunt mai vaste, preluând și atribuțiile șefului serviciului 
pază. Astfel, Consiliul nu le reține drept funcții comparabile.  

5.9 Cât privește alegația petiționarului referitoare la neoferirea biroului, Consiliul a explicat că 
angajatorul este în drept să dispună de spațiile pe care le deține în dependență de 
necesitățile pe care le are întreprinderea. Mai mult, Consiliul reține că petiționarului i-a fost 
propus un birou de serviciu individual, însă acesta a refuzat să semneze actul de predare-
primire a bunurilor, respectiv nu a putut beneficia de acest birou din acest motiv, dar nu din 
considerentul că depusese plângere la Consiliu.  
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Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 și art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la 
asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 al Legii cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298/2012, 
 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele referitoare la restabilirea formală a petiționarului reprezintă victimizare. 
2. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria 

Chișinău, sediu Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 

 
 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 
 

 

http://www.egalitate.md/

