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DECIZIE        
din 08 octombrie 2019 

cauza nr. 160/19 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
părții interesate: XXXXX 
reclamatei: „City Imobil” SRL, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii  
Utilizarea imaginilor sexiste în scopul promovării unui serviciu.  
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
Reclamata consideră că partea interesată, la momentul depunerii plângerii, nu a respectat 
procedura legală de semnare a plângerii, și anume cerințele legale stabilite pentru un 
document electronic în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) lit. e) și 76 alin. (2) Cod 
administrativ. 
Consiliul, analizând argumentele invocate, le respinge ca nefondate. Consiliul subliniază 
că persoana interesată, prin plângerea depusă, invocă fapta de discriminare sub forma de 
hărțuire, manifestată prin producerea și distribuirea publicității care lezează demnitatea 
feminină. Potrivit art. 1 alin. (3) din Constituție, demnitatea omului reprezintă una din 
valorile supreme garantate. De asemenea, Consiliul notează că plângerea a fost depusă 
prin intermediul site-ului instituției cu ajutorul unui instrument special creat pentru 
depunerea plângerilor. Totodată, Consiliul menționează că plângerea este însoțită de 
dovezi (trimitere la link-ul publicității, precum și screenshot de pe rețelele de socializare) și 
în conținutul acesteia este indicat momentul când persoana a aflat despre săvârșirea 
faptei. Prin urmare, Consiliul notează că plângerea depusă corespunde cerințelor art. 13 
alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012. 
 

III. Susţinerile părţilor   
Alegaţiile persoanei interesate 

3.1 Partea interesată indică că „City Imobil” SRL a utilizat o publicitate pe o rețea de 
socializare pe care o consideră ofensatoare și sexistă. Partea interesată invocă că în 
societatea noastră există probleme cu stereotipurile sexiste, iar acest gen de publicitate 
înrăutățește situația, prezentând femeia într-o manieră umilitoare. 

 
Poziția reclamatei 

3.1 Reclamata susține că în imaginea utilizată, întru popularizarea serviciilor prestate de către 
companie, sunt prezentate două persoane de sex diferit, fără aluzii directe și indirecte la 
eventuale ipoteze, precum:  

 umilirea drepturilor persoanei de un gen sau altul; 

 subestimarea importanței responsabilităților și a rolurilor sociale ale persoanei în 
dependență de gen; 

 propagarea stereotipurilor negative privind rolurile biologice și de gen ale bărbaților și 
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ale femeilor; 

 propagarea umilinței sexuale sau/și a violenței; 

 propagarea cultului violenței și cruzimii, răspândirea informației care umilește 
demnitatea persoanei; 

 folosirea expresiilor neclare, care pot fi tratate jignitor de persoană de un gen sau altul; 

 declarații și prezentări vizuale, care pot influența negativ sau să încalce normele sociale 
și morale, care sunt considerate de majoritatea consumatorilor (cititori, spectatori, 
cumpărători, vizitatori ș.a.) produsului promovat; 

 nu conține materiale vizuale, textuale cu caracter sexual care pot fi umilitoare pentru 
bărbați și/sau femei; 

 ostilă față de un gen anume; 

 nu sunt scene cu modele nude prezentate în mod umilitor, provocator sau ofensator 
sexual. 

3.2 Reclamata consideră că nu au fost încălcate prevederile art. 11 alin. (1) al Legii nr. 1227 
din 27.06.1997 cu privire la publicitate, întrucât imaginea nu prezintă femeia sau bărbatul 
drept obiect sexual, în situații umilitoare sau degradante, violente și care ofensează 
demnitatea umană şi nu promovează stereotipuri sexiste în scop discriminatoriu, cu 
menținerea percepției tradiționale asupra femeii drept o ființă slabă, vulnerabilă şi 
dependentă, având o poziție socială inferioară. 

3.3 Reclamata informează că sexismul poate fi definit ca o serie de „comportamente, reguli, 
practici, politici, limbaj, norme, legi care exprimă un tratament inegal, defavorabil față de un 
individ sau un grup, datorat apartenenței acestuia la un anume sex/gen. Cu toate că atât 
femeile, cât și bărbații pot fi victime ale sexismului, termenul se referă mai ales la femei – 
cele majoritar supuse acestei forme de discriminare” (Grunberg, 2011, p. 212). În acest 
sens, la examinarea multiaspectuală a circumstanțelor reflectate de către partea 
interesată, reclamata notează că nu sunt întrunite condițiile unei reclame sexiste prin care 
să se regăsească tentativa discriminării în bază de gen și nu face presupuneri stereotipice 
sau generalizări despre oameni, în baza genului acestora. În acest caz, consumatorul nu este 
indus în eroare pentru a lua o decizie care implică un gen al personajelor vizate în poză. 

3.4 Reclamata susține că imaginea prezentată, în calitate de publicitate a serviciilor 
companiei, redă gradul de satisfacție în valorificarea potențialului companiei de către 
consumatori. De asemenea, reclamata o consideră nediscriminatorie, întrucât nu este 
condiționată de unul din criteriile protejate de lege, mai exact: rasă, culoare, naționalitate, 
origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență 
politică sau orice alt criteriu similar. Prezența ambelor sexe, în aceeaşi ipostază, fără a 
atenta la criteriile publicității sexiste, se poate considera o publicitate gândită echidistant 
față de valorile și drepturile femeilor și bărbaților. 

3.5 Reclamata informează că publicitatea a fost preluată dintr-o publicitate anterioară 
promovată de către Bayerische Motoren Werke Actiengesellschaft (producător marca 
BMW), la nivel internațional. În acest caz, publicitatea producătorului enunțat nu a făcut 
obiectul examinărilor, sub aspect de nerespectare a prevederilor legislative, de către nici 
una din autoritățile publice cu atribuții de protecție împotriva discriminării, asigurarea 
egalității și restabilirea în drepturi a tuturor persoanelor discriminate. 

3.6 Totodată, reclamata informează că publicitatea examinată a fost plasată doar pe pagina 
companiei de pe una din rețelele de socializare, având un impact minim scontat, drept 
urmare, aceasta a fost exclusă din strategia de comunicare cu publicul.  
 

IV. Dreptul național și internațional relevant 
 
4.1 Constituția Republicii Moldova prin 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, 
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origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă 
politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția hărțuirii ca orice comportament 
nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 
ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor 
stipulate de prezenta lege; instigare la discriminare este acel 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. 3 stabilește că subiecţi în 
domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. 

4.3 Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați nr. 05/2006 la 
art. 8 alin.(2) stipulează că orice discursuri și materiale publice care prezintă imaginea 
femeilor sau a bărbaţilor în manieră de umilință a demnității lor se consideră inadmisibile 
şi se contracarează în conformitate cu prezenta lege. 

4.4 Legea cu privire la publicitate nr. 1227/1997 la art. 111 alin. (1) menționează că se 
consideră sexistă publicitatea care: a) prezintă femeia sau bărbatul drept obiect sexual, în 
situații umilitoare sau degradante, violente și care ofensează demnitatea umană; b) 
promovează stereotipuri sexiste în scop discriminatoriu, cu menținerea percepției 
tradiționale asupra femeii drept o ființă slabă, vulnerabilă și dependentă, având o poziție 
socială inferioară; alin. (2) menționează că publicitatea sexistă este interzisă;  

4.5 Recomandarea Comitetului de Miniştri către Statele membre privind egalitatea de 
gen şi mass-media CM/Rec(2017)9 la anexa 1 capitolul I pct. 3 lit. e) menționează că 
statele membre trebuie să asigure promovarea imaginilor non-stereotipice și să combată 
publicitatea sexistă, limbajul și conținutul acestora care ar putea duce la discriminare pe 
bază de sex, la incitare la ură și la violența de gen. 

4.6 Rezoluția Adunării Parlamentare privind imaginea femeii în publicitate 1557(2007)1 
la pct. 12.3.1 recomandă statelor membre să adopte o legislație corespunzătoare, astfel 
încât, instigarea la discriminare prin intermediul publicității să fie sancționată. 

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra 
caracterului sexist al materialului publicitar indicat de către partea interesată. 

5.2 Consiliul notează că faptele discriminatorii pot să îmbrace diferite forme, în funcție de 
acțiunile sau comportamentele aplicate. Consiliul, examinând circumstanțele speței, a 
instituit prezumția discriminării sub formă de hărțuire, și anume comportamentul umilitor 
care lezează demnitatea persoanelor în baza sexului. În acest sens, Consiliul a reținut că, 
în spațiul public (pe o rețea de socializare) în scopul promovării serviciilor imobiliare, a 
fost distribuită o imagine prin care se prezintă relații sexuale. Consiliul a stabilit că atât 
femeia, cât și bărbatul, din imaginea publicitară analizată, sunt utilizate drept obiecte 
sexuale pentru atragerea clienților. Consiliul, de asemenea, a reținut că expunerea unei 
astfel de relații, în contextul publicitar este de natură să lezeze demnitatea umană, 
reținând criteriul de sex.  

5.3 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121/2012, sarcina 
de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei despre care se 
presupune că a comis fapta discriminatorie. 

5.4 Reclamata, în cadrul şedinţei de audieri, a notat că nu a comis fapta intenționat și nu a 
urmărit în nici un caz scopul de a leza demnitatea persoanelor, notând că aceasta a fost  
distribuită doar pe rețeaua de socializare și, ținând cont că aceasta a avut un impact 
redus față de cel scontat, publicitate a fost eliminată.  

5.5 Consiliul subliniază că publicitatea este produsă cu scopul de a influența publicul să 
opteze pentru serviciul sau produsul promovat. Astfel, ceea ce este redat prin publicitate, 
se reflectă asupra modului în care se percep acele imagini, mesaje sau roluri conturate. 
Faptul că imaginea femeii sau a bărbatului sunt folosite drept instrumente în industria 
publicitară din simplul motiv ca să atragă atenția publicului, dincolo de orice îndoială, 
lezează demnitatea acestora.  

5.6 Consiliul reamintește prevederile art. 111 alin. (2) din Legea cu privire la publicitate nr. 
1227/1997 care interzic publicitatea sexistă. În sensul acestor prevederi, se consideră 
sexistă publicitatea care prezintă femeia sau bărbatul drept obiect sexual, în situații 
umilitoare care ofensează demnitatea umană sau care promovează stereotipuri 
discriminatorii care susțin percepția că femeia este o ființă slabă, vulnerabilă și 
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dependentă, având o poziție socială inferioară. Raportând aceste prevederi la materialul 
publicitar disputat, Consiliul constată că acesta are un caracter sexist. În primul rând, 
Consiliul notează că imaginea femeii nu are nici o legătură directă cu serviciul promovat 
(servicii imobiliare). În al doilea rând, Consiliul reține că imaginea analizată a fost 
distribuită împreună cu mesajul "Чтобы мечта исполнилась, нужно мечтать, 
мечтать и мечтать". Astfel, ținând cont de contextul social, și anume disparitatea 
salarială, Consiliul este de opinia că distribuirea acestui mesaj împreună cu imaginea ce 
prezintă femeia visând la un apartament în timpul unui act sexual, susține ideea că 
femeile își pot îndeplini visurile doar prin întreținerea relațiilor sexuale. Consiliul notează 
că această stare a lucrurilor contribuie la perpetuarea percepției conform căreia rolul 
femeii în societate este unul inferior, ceea ce lezează demnitatea umană și nu ar trebui să 
se regăsească în materialele publicitare. 

5.7 Consiliul subliniază că, pentru evitarea producerii publicității sexiste, Asociaţia Agenţiilor 
de Publicitate „AAPM” în colaborare cu Programul ONU „Femeile în Politică” şi Ministerul 
Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a elaborat Ghidul de evaluare a publicității sexiste1. 
Consiliul notează că acest instrument conține o serie de criterii de care trebuie să se țină 
cont atunci când se creează orice material publicitar.  

5.8 Totodată, Consiliul apreciază faptul că reclamata a eliminat materialul publicitar până la 
adoptarea prezentei decizii, stopând astfel fapta de discriminare.   

 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3 și art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la 
asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Legea cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298/2012,  

 
CONSILIUL DECIDE: 

 
1. Materialul publicitar examinat are un caracter sexist și lezează demnitatea femeilor. 
2. Reclamații vor depune toată diligența pentru a nu admite situații similare în viitor.  
3. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
4. 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: 
 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 

                                                           
1 http://www.aapm.md/rom/rukovodstvo-po-otcenke-seksizma-v-reklame.html 

http://www.egalitate.md/

