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DECIZIE 

din 07 august 2018 
cauza nr. 31/18 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte  

Svetlana DOLTU – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV - membru 

 
au examinat, în ședință închisă, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarului: XXXXXX, reprezentat de către avocatul Dumitru Sliusarenco 
reclamaților: ZZZZ și ZZZZ, angajați ai Inspectoratul de Poliție Anenii Noi  

         au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii  

Profilare rasială în activitatea poliției.   
 

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 excepţiile 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. Susținerile părților  

  Alegațiile petiționarului 
3.1 Petiționarul indică că este rom și se identifică cu această etnie. Petiționarul declară că, la data de 

YYYY a fost supus discriminării, profilării rasiale și hărțuirii de către colaboratorii IP Anenii Noi. 

Petiționarul notează că, la data YYYY, a fost contactat telefonic de către  XXXXXX, verișorul 

acestuia, care la fel este de etnie romă și care i-a comunicat că trebuie să meargă împreună la 
sectorul de poliție pentru a răspunde la câteva întrebări în legătură cu un furt de la un magazin. 
Petiționarul menționează că s-a prezentat la sectorul de poliție, unde doi polițiști (identificați 

ulterior ca fiind ZZZZ și ZZZZ) i-au arătat o imagine cu un rucsac militar și a fost întrebat dacă îl 

recunoaște. Petiționarul susține că nu a recunoscut obiectul din imagine, iar pentru acest fapt ar 
fi fost înjurat și agresat fizic. Petiționarul menționează că acest tratament s-a datorat faptului că 
este de etnie romă și stereotipurilor legate de etnia sa, or conform materialelor cauzei penale 
polițiștii bănuiau de comiterea acestui furt membrii echipei de fotbal din localitate. Totuși, aceștia 
au decis să chestioneze doar petiționarul și verișorul acestuia ambii de etnie romă. Modul în care 
au acționat angajații IP Anenii Noi a dus la sfidarea drepturilor procesuale ale acestuia inclusiv a 
prezumției de nevinovăție, a dreptului la asistență juridică, a dreptului la informare și demnitate 
umană. 

3.2 De asemenea, petiționarul informează că a depus o plângere la Procuratură pentru aplicarea 
torturii.  
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      Susținerile reclamaților 
 

3.3 Reclamatul nu este de acord cu plângerea petiționarului și indică că toate persoanele sunt 
egale în fața legii, a organelor de urmărire penală și a instanței de judecată fără deosebire de 
sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau 
socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație. Potrivit 
prevederilor art. 273 alin. (1) Cod de procedură penală, poliţia este un organ de constatare 
pentru infracţiunile ce îi sunt date prin lege în competenţa. Conform alin. (2) același articol 
organele menţionate la alin.(1) au dreptul, în condiţiile prezentului cod, să reţină făptuitorul, să 
ridice corpurile delicte, să solicite informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea 
infracţiunii, să citeze persoane şi să obţină de la ele declaraţii, să procedeze la evaluarea 
pagubei şi să efectueze orice alte acţiuni care nu suferă amânare, cu întocmirea proceselor-
verbale în care se vor consemna acţiunile efectuate şi circumstanţele constatate. Colaboratorii 
de poliție ai Inspectoratului de Poliție Anenii Noi ZZZZ, ZZZZ și ZZZZ, având la examinare 
sesizarea despre comiterea infracțiunii în limita probelor pe care le dețineau, au desfășurat, 
conform competențelor, activități de constatare a infracțiunii.  

3.4 Cât privește pretinsele acțiuni de tortură se indică că la data de YYYY în Procuratura r-lui Anenii 
Noi a fost înregistrată plângerea petiționarului, precum că la data de YYYY aproximativ la orele 
10.30 în s. Telița, r-nul Anenii Noi, a fost maltratat și înjosit de către colaboratorii de poliție IP 
Anenii Noi. Cererea sa a fost examinată de Procuratura r-nul Anenii Noi, în ordinea art. 274 Cod 
de procedură penală, sub aspectul existenței sau lipsei elementelor infracțiunii prevăzute de art. 
1661 Cod penal în acțiunile colaboratorilor Inspectoratul de Poliție Anenii Noi. La YYYY 
Procuratura a refuzat pornirea urmăririi penale și a clasat procesul penal, din motivul că faptele 
expuse în plângere nu s-au adeverit. La data de YYYY petiționarul a înaintat la Judecătoria 
Anenii Noi o plângere cu privire la anularea ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale.  

IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toți cetățenii Republicii Moldova 

sunt egali în fața legii şi a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială; art. 21 orice 
persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită 
în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile 
necesare apărării sale; art. 26 alin. (1) dreptul la apărare este garantat; alin. (2) fiecare om are 
dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăților 
sale. 

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; hărţuire – 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; art. 3 stabilește că subiecţi în 
domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; hărţuire – 
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; art. 4 formele grave ale discriminării: lit. a) promovarea sau 
practicarea discriminării de către autoritățile publice; lit. e) discriminarea săvârșită de două sau 
mai multe persoane; art. 6 orice formă de discriminare este interzisă. Promovarea unei politici 
sau efectuarea unor acţiuni sau inacţiuni care încalcă egalitatea în drepturi a persoanelor trebuie 
să fie înlăturată de autorităţile publice competente şi sancţionată conform legislaţiei. 

4.3 Codul de procedură penală nr. 122 din 14.03.2003 la art. 8 alin. (1) persoana acuzată de 
săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu-i va fi 
dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi 
vor fi asigurate toate garanţiile necesare apărării sale, şi nu va fi constatată printr-o hotărâre 
judecătorească de condamnare definitivă; art. 9 alin. (1) toţi sunt egali în faţa legii, a organelor 
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de urmărire penală şi a instanţei de judecată fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, 
opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate 
naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie; art. 10 alin. (1) toate organele şi persoanele 
participante la procesul penal sunt obligate să respecte drepturile, libertăţile şi demnitatea 
persoanei; alin. (2) limitarea temporară a drepturilor şi libertăţilor persoanei şi aplicarea de către 
organele competente a măsurilor de constrângere faţă de ea se admit numai în cazurile şi în 
modul strict prevăzute de prezentul cod; alin. (3) în desfăşurarea procesului penal, nimeni nu 
poate fi supus la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante, nimeni nu poate 
fi deţinut în condiţii umilitoare, nu poate fi silit să participe la acţiuni procesuale care lezează 
demnitatea umană; art. 11 alin. (9) în timpul desfăşurării procesului penal, nimeni nu poate fi 
maltratat fizic sau psihic şi sânt interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru viaţa 
şi sănătatea omului, chiar şi cu acordul acestuia, precum şi pentru mediul înconjurător. 
Persoana reţinută, arestată preventiv nu poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau unor 
metode care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile; art. 21 alin. (1) 
nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a 
soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia. 

4.4 Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr. 320 din 27.12.2012 la art. 4 
alin. (1) indică că activitatea Poliţiei se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în 
interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, pentru apărarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane, prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor 
omului, în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, 
în Codul european de etică al poliţiei şi în alte acte internaţionale, în conformitate cu principiile 
legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi 
nediscriminării, controlului ierarhic permanent, răspunderii personale şi profesionalismului, 
transparenţei, respectării secretului de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată; 
alin. (2) poliţia nu aplică, nu încurajează şi nu tolerează tortura, tratamentul inuman sau 
degradant; alin. (3) aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armelor de foc se admite doar 
în strictă conformitate cu legea şi în cazul în care metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea 
atribuţiilor Poliţiei; art. 26 alin. (1) poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi 
în sprijinul persoanei, comunităţii şi al instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, 
fiind obligat: lit. a) să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile omului şi demnitatea umană, să 
aibă comportament demn şi respectuos pentru persoane, o atitudine fermă faţă de cei care 
încalcă legile. 

4.5 Recomandarea de politică generală Nr. 11 a ECRI din 29 iunie 2007 recomandă guvernelor 
Statelor membre să definească şi să interzică profilajul rasial pe cale legislativă, prezentând 
următoarea definiție utilizarea de către poliţie, fără justificare obiectivă şi rezonabilă, a unor 
astfel de motive ca rasa, culoarea, limba, religia, naţionalitatea sau originea naţională sau etnică 
în activităţile de control, de supraveghere sau de investigare; (pct. 7) poliţia trebuie să fie 
conştientă de faptul că activităţile de discriminare rasială şi comportamentele ei abuzive cu 
conotaţie rasistă nu vor fi tolerate; (pct.8) implementarea mecanismelor de sprijin şi de 
consultanţă acordate victimelor discriminării rasiale şi ale comportamentelor abuzive cu motivaţii 
rasiste din partea poliţiei. 

4.6 Recomandarea de politică generală Nr. 7 a ECRI din 13 decembrie 2002 definește noțiunea 
de rasism ca fiind credința că un motiv precum rasa, culoarea, limba, religia, naționalitatea sau 
originea națională sau etnică justifică desconsiderarea unei persoane sau unui grup de persoane 
sau justifică noțiunea de superioritate a unei persoane sau a unui grup de persoane. 

4.7 Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială art. 1 
stabilește că prin expresia „discriminare rasială” urmează a se înțelege: „orice deosebire, 
excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională 
sau etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa 
sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în 
domeniile politic, economic, social şi cultural sau în oricare alt domeniu al vieţii publice.  

4.8 Concluziile și observațiile asupra Republicii Moldova nr. 2087 (CERD/C/SR.2087) din 10 
martie 2011, Comitetul, reamintind recomandarea sa generală nr. 31 (2005) privind prevenirea 
discriminării rasiale în administrarea şi funcţionarea sistemului de justiţie penală, recomandă: 
(pct. 10) să asigure implementarea corectă a dispoziţiilor anti-discriminare existente și 
investigarea şi persecutarea eficace a infracţiunilor pe motiv rasial; să asiste în mod activ 
victimele discriminării rasiale care caută căi de atac şi să informeze publicul cu privire la căile de 
atac legale în domeniul discriminării rasiale; (pct. 11) să introducă instruirea obligatorie pentru 
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poliţişti, procurori şi judecători cu privire la aplicarea legislaţiei anti-discriminare şi a Convenţiei 
ONU; (pct.17) să-şi sporească eforturile, în domeniile de predare, educaţie, cultură şi informare, 
pentru combaterea prejudecăţilor, inclusiv în rândul funcţionarilor publici, împotriva minorităţilor 
etnice și romilor.  
 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra existenţei 
faptei de profilare rasială în activitatea poliției. 

5.2 Consiliul notează profilarea rasială  se referă la practicile discriminatorii utilizate de către ofițerii 
de aplicare a legii prin care selectează persoanele fizice, suspecte de săvârșirea unei 
infracțiune, pe baza rasei, etnicității, religiei sau originii naționale. 

5.3 Astfel, 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 (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. 

5.4 Consiliul menționează că faptele expuse în plângere caracterizează elementele constitutive ale 
hărțuirii, un comportament discriminator interzis. Astfel, pentru a institui o prezumție a hărțuirii 
argumentele și probele aduse trebuie să indice asupra următoarelor elemente constitutive, și 
anume:  

a) comportamentul nedorit,  
b) care a condus la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 

ofensator 
c) scopul sau efectul comportamentului a fost să lezeze demnitatea  
d) pe baza unui criteriu stipulat de lege. 

5.5 Analizând materialele dosarului, Consiliul notează că angajații IP Anenii Noi, din moment ce au 
fost sesizați referitor la un furt, au chemat pentru chestionare două persoane de etnie romă. 
De asemenea, Consiliul reține argumentul petiționarului că aceste acțiuni au creat un mediu 
umilitor, lezându-i demnitatea petiționarului care este de etnie romă. Prin urmare Consiliul 
stabilește că  prezumția hărțuirii a fost instituită.  

5.6 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei/instituției 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să aprecieze 
existenta/lipsa unei justificări obiective și rezonabile a comportamentului deplâns, precum și 
legătura de cauzalitate dintre acesta și criteriul invocat. 

5.7 Reclamatul, ZZZZ (celălalt s-a concediat), a confirmat că petiționarul a fost citat telefonic prin 
intermediul vărului său de a se prezenta la sectorul de poliție pentru a răspunde la întrebări 
referitor la furtul rucsacului. De asemenea, reclamatul susține că activitățile de constatare a 
infracțiunii au fost desfășurate conform competențelor legale și în conformitate cu prevederile 
legii.  

5.8 Consiliul, examinând materialele dosarului, reține că furtul ar fi avut loc în timpul meciului de 
fotbal jucat în localitate și că de acest furt erau bănuite trei persoane. De asemenea, Consiliul 
reține că la sectorul de poliție au fost chemate doar două persoane de etnie romă, care joacă în 
echipa de fotbal. În cadrul ședinței de audieri, Consiliul a încercat să stabilească în baza căror 
criterii, informații sau indicii au acționat angajații IP Anenii Noi atunci când au decis să 
interogheze doar persoanele vizate. Reclamații nu au oferit aceste informații, invocând secretul 
anchetei, or investigarea furtului nu s-a finalizat. 

5.9 Examinând critic argumentarea adusă de reclamați, Consiliul reține că pentru a combate 
prezumpția discriminării, reclamații urmau să justifice în baza căror criterii au decis să 
interogheze doar două persoane de etnie romă în condițiile în care numărul de suspecți a fost 
mai mare, fapt confirmat de reclamați în ședința de audieri. Referitor la secretul anchetei invocat 
de reclamați, Consiliul reamintește că potrivit legii are obligația de a asigura confidențialitatea 
informațiilor recepționate, respectiv reclamații puteau să ofere informațiile solicitate (inclusiv 
audierile martorilor anexate la proces). Mai mult decât atât, în opinia Consiliului informațiile 
privind criteriile de identificare a suspecților nu pot prejudicia mersul anchetei. În aceste 
circumstanțe, Consiliul deduce că decizia de a interoga doar persoanele de etnie romă a fost 
luată exclusiv în temeiul prejudecăților față de Romi. 
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5.10 Acestea fiind stabilite, Consiliul stabilește că reclamatul a aplicat o practică discriminatorie care 
a constat în utilizarea etniei persoanei în activitatea de investigare, fără justificare obiectivă şi 
rezonabilă. Consiliul reamintește că în conformitate cu pct. 7 din Recomandarea de politică 
generală Nr. 11 a ECRI din 29 iunie 2007 poliţia trebuie să fie conştientă de faptul că activităţile 
de discriminare rasială şi comportamentele ei abuzive cu conotaţie rasistă nu trebuie să fie 
tolerate. 

 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 și art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la 
asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității al Legii nr. 298 din 21.12.2012, 
 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate reprezintă hărțuire pe criteriu de etnie. 
2. Decizia se remite Inspectoratului General de Poliție pentru a întreprinde măsuri de prevenire a 

faptelor similare pe viitor. 
3. Decizia se remite Inspectoratului de Politie Anenii Noi pentru a fi adusă la cunoștința tuturor 

angajaților întru neadmiterea faptelor similare pentru viitor.   
4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
5. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor pct. 

65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității și ale Legii contenciosului administrativ nr. 793 
din 10.02.2000. 

 
 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 

____________________________________________ 

Ian FELDMAN – preşedinte 

 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

 

____________________________________________ 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV - membru 
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