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                 DECIZIE 
    din 24 octombrie 2018 

     cauza nr. 93/18 
 

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 și verbale ale 
petiționarului: Alexandr Roșco, prim-vice președinte al Partidului Politic Casa Noastră 
Moldova 
reclamaților: „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A și „Mobiasbancă – Groupe Societe 
Generale” S.A. 
părții interesate: Comisia Electorală Centrală (CEC) 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 

I. Obiectul plângerii 

Discriminare pe criteriu de apartenență politică 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 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  

       Alegaţiile petiţionarului 
3.1 Petiționarul notează că la începutul perioadei electorale partidul care participă la alegeri 

trebuie să deschidă un cont “Fond electoral” prin care să efectueze toate cheltuielile 
financiare în timpul campaniei electorale. După ce Consiliului electoral de circumscripție 
Chișinău a înregistrat în calitate de candidat al Partidului Politic Casa Noastră Moldova 
pe dl Alexandr Roșco, partidul s-a adresat la banca „EXIMBANK - Gruppo Veneto 
Banca” S.A pentru deschiderea contului “Fond electoral”. Cererea a fost depusă la 
17.04.2018 și în aceiași zi respinsă de către bancă. Drept motiv invocat a servit faptul că 
cererea nu a fost semnată de persoana împuternicită conform Statutului, verbal s-a 
menționat că pe lângă faptul că cererea trebuie semnată de către președintele partidului, 
acesta urmează să se prezinte personal pentru depunerea documentelor, în caz contrar 
contul “Fond electoral” nu va fi deschis. Petiționarul declară că de către „EXIMBANK -
 Gruppo Veneto Banca” S.A la data de 04.05.2018 pentru alt concurent electoral, într-un 
termen rezonabil și fără careva obstacole, a fost deschis un cont bancar cu mențiunea 
“Fond electoral”. 
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3.2 Petiționarul menționează că, pe data de 26.04.2018, a fost depusă o cerere similară la 
banca „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. Banca a primit cererea dată, însă 
mai bine de două săptămâni nu a deschis contul solicitat și nici nu a prezentat careva 
explicații scrise în acest sens. Reprezentanții băncii în mod verbal au comunicat că 
trebuie să analizeze activitatea partidului și a persoanelor care se află în fruntea 
acestuia, iar după aceasta vor lua o decizie. 
 

       Susținerile „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A 
3.3 La data de 17.04.2018 banca a recepționat cererea de deschidere a contului bancar 

prezentată de către Partidul Politic Casa Noastră Moldova. În urma examinării acesteia 
s-a stabilit că aceasta nu este completă, nefiind semnată de către persoana 
împuternicită conform Statutului partidului politic. Astfel, dat fiind faptul că cererea de 
deschidere a contului a fost semnată de către prim-vicepreședintele partidului, care 
potrivit statutului nu este împuternicit să semneze astfel de cereri, deschiderea contului 
bancar nu a fost posibilă. Cererea urma a fi semnată de către președintele partidului sau 
de către o altă persoană împuternicită legal, cu prezentarea documentelor necesare. 
Reclamatul confirmă că banca a deschis un cont cu mențiunea “Fond electoral” pentru 
un alt concurent electoral. Aceste cont a fost deschis conform prevederilor legale în 
vigoare, iar cererea de deschidere a contului a fost semnată de către președintele 
executiv al partidului, care este persoană împuternicită în acest sens. 
 
Susținerile „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. 

3.4 La 27.04.2018 Partidul Politic Casa Noastră Moldova a depus la bancă o cerere pentru 
deschiderea unui cont bancar “Fond electoral”. La 16.05.2018, banca a expediat 
solicitantului o scrisoare prin care a informat că banca nu mai oferă serviciul de 
deschidere a conturilor bancare de tip “Fond electoral”. În perioada alegerilor locale din 
2018, banca nu a deschis nici un cont bancar de tip “Fond electoral”, deși, au mai fost 
depuse mai multe cereri în acest sens. Cu privire la tergiversarea oferirii unui răspuns 
notează că decizia băncii de a nu oferi în general serviciul de deschidere a conturilor 
bancare “Fond electoral”, urma a fi formalizată pe intern. După aceasta sucursala băncii 
a oferit solicitantului răspunsul pe caz. 
 

      Susținerile Comisiei Electorale Centrale (CEC) 
3.5 CEC notează că în perioada alegerilor electorale locale din 2018, la CEC a parvenit un 

demers din 17 aprilie 2018 de la concurentul electoral Partidul Politic Casa Noastră 
Moldova cu privire la refuzul Eximbank-Gruppo Veneto Bancă de a i se deschide cont 
bancar cu mențiunea “Fond electoral”. În acest sens, la 20 aprilie 2018 CEC a solicitat 
Eximbank-Gruppo Veneto Bancă să comunice în termeni restrânși motivele refuzului de 
a deschide concurentului electoral contul cu mențiunea “Fond electoral”. La 26 aprilie 
2018 Eximbank-Gruppo Veneto Bancă a comunicat Comisiei că deschiderea contului 
bancar cu mențiunea “Fond electoral” nu a fost posibilă, deoarece cererea de 
deschidere a contului a fost semnată de către prim-vicepreședintele partidului politic, 
care potrivit propriului statut nu avea împuternicirea să semneze astfel de cereri. 
Totodată, CEC a solicitat atenția concurentului electoral asupra obligației de a prezenta 
documentele necesare în vederea deschiderii contului cu respectarea tuturor cerințelor 
impuse de bancă. Prin aceiași scrisoare, Comisia i-a comunicat concurentului electoral 
despre posibilitatea de a se adresa la o altă bancă.  

3.6 La 04 mai 2018, la CEC a parvenit o altă scrisoare prin care concurentul electoral a 
comunicat despre nedeschiderea unui cont bancar cu mențiunea “Fond electoral” de 
către „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. La data de 06 mai 2018 CEC s-a 
adresat către „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A cu solicitarea de a informa 
despre procedura de examinare a cererii concurentului electoral. La data de 14 mai 
2018, banca făcând trimitere la prevederile art. 5 din Legea cu privire la prevenirea și 
combaterea săpării banilor și finanțării terorismului, a notat că în cazul în care nu este 
posibilă conformarea la cerințele de aplicare a măsurilor de precauție prevăzute de lege, 
banca este obligată să nu stabilească nici o relație de afaceri cu asemenea clienți. Pe 
parcursul examinării actelor prezentate de către Partidul Politic Casa Noastră Moldova s-
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a constata că aplicarea măsurilor de precauție prevăzute de lege nu este posibilă, 
inclusiv din motivul necorespunderii între semnătura președintelui partidului de pe 
buletinul său cu cea de pe procura emisă dlui Alexandr Roșco. La 16 mai 2018, CEC a 
comunicat dlui Alexandr Roșco poziția băncii, totodată, a menționat lipsa competențelor 
Comisiei de a interveni în activitățile și procedurile interne ale instituției bancare, or 
concurenții electorale sunt obligați să se conformeze regulilor impuse de către instituția 
bancară.  

 

IV.  Dreptul național 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 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. 4 formele grave ale 
discriminării: lit. e) discriminarea săvârşită de două sau mai multe persoane; art. 8 lit. d) 
serviciile bancare şi financiare. 

4.3 Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997 la art. (2) notează că finanţarea directă şi/sau 
indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale 
concurenţilor electorali de către persoane fizice sau juridice se efectuează cu 
respectarea următoarelor condiţii:  lit. a) concurentul electoral deschide la bancă un cont 
cu menţiunea „Fond electoral”, transferând în el mijloace financiare proprii, precum şi 
alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii de la persoane fizice cetăţeni ai Republicii 
Moldova ori de la persoane juridice din ţară şi anunţă Comisia Electorală Centrală 
despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul). Candidaţii în alegeri nu pot 
fi desemnaţi trezorieri; lit. b) contul cu menţiunea „Fond electoral” poate fi deschis şi 
până la înregistrarea concurentului electoral, cu condiţia ca orice încasări şi cheltuieli de 
pe acest cont să se facă doar după înregistrarea concurentului electoral; lit. c) 
concurentul electoral care nu-şi deschide un cont la bancă cu menţiunea „Fond 
electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală şi desfăşoară doar 
activităţi de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare. 

4.4 Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului nr. 208 din 22.12.2017 la art. 5 alin. (2) măsurile de precauție privind 
clienții cuprind: lit. a) identificarea și verificarea identității clienților în baza actelor de 
identitate, precum și a documentelor, datelor sau informațiilor obținute dintr-o sursă 
credibilă și independentă; lit. b) identificarea beneficiarului efectiv și adoptarea de 
măsuri adecvate și bazate pe risc pentru verificarea identității acestuia, astfel încât 
entitatea raportoare să aibă certitudinea că cunoaște cine este beneficiarul efectiv, 
inclusiv adoptarea unor măsuri rezonabile pentru a înțelege structura proprietății și 
structura de control ale clientului; lit. c) înțelegerea scopului și a naturii dorite a relației 
de afaceri și, dacă este necesar, obținerea și evaluarea informației privind acestea; lit. 
d) monitorizarea continuă a relației de afaceri, inclusiv examinarea tranzacțiilor încheiate 
pe toată durata relației respective, pentru a se asigura că tranzacțiile realizate sunt 
conforme cu informațiile deținute de entitățile raportoare referitoare la client, la profilul 
activității și la profilul riscului, inclusiv la sursa bunurilor, și că documentele, datele sau 
informațiile deținute sunt actualizate; alin. (3) în cazul în care nu este posibilă 
conformarea la cerințele prevăzute la alin. (2) lit. a)–c), entitățile raportoare sunt obligate 
să nu efectueze nici o activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu 
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stabilească nici o relație de afaceri ori să termine o relație de afaceri existentă și să aibă 
în vedere transmiterea formularelor speciale privind raportarea activităților sau 
tranzacțiilor suspecte Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în 
conformitate cu prevederile art. 11. În acest caz, entitățile raportoare sunt în drept să nu 
explice clientului motivul refuzului. 

4.5 Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale aprobat prin Hotărârea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 04.05.2015 la pct. 3 noțiunea de fond 
electoral ca fiind un cont deschis la bancă cu mențiunea ”Fond electoral” destinat în 
exclusivitate virării mijloacelor financiare proprii ale concurentului electoral şi cele primite 
de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară, în scopul finanţării campaniei electorale a 
respectivului concurent electoral; pct. 4 indică că pentru inițierea finanțării campaniei 
electorale, concurentul electoral urmează să respecte următoarele condiții: subpt. 1) să 
deschidă la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral” în care vor fi virate mijloace 
financiare proprii şi cele primite de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară, în scopul 
finanţării campaniei electorale. Contul cu mențiunea „Fond electoral” poate fi deschis și 
până la înregistrarea concurentului electoral, cu condiția ca orice încasări și cheltuieli de 
pe acest cont să se facă doar după înregistrarea în calitate de concurent electoral. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra 
existenței faptei de discriminare pe criteriu de apartenență politică în acces la servicii 
bancare.  

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și 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 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, pentru a institui o prezumție de discriminare directă, petiționarul urma să prezinte 
fapte care a permite întrunirea cumulativă a următoarelor elemente: 

a) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, refuz etc.) în exercitarea 
unui drept recunoscut de lege 

b) aplicat persoanelor aflate în situație analogică 
c) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Examinând circumstanțele cauzei, Consiliul notează că prezumția discriminări a fost 
instituită. Consiliul a reținut că petiționarul, candidat electoral, a intervenit pe lângă două 
bănci comerciale, solicitând să-i fie deschis un cont bancar cu mențiunea "Fond 
electoral". Consiliul a stabilit că cererile petiționarului nu au fost satisfăcute, respectiv 
petiționarul nu a putut beneficia de un serviciu bancar disponibil publicului. Consiliul a 
reținut că impedimentele în accesarea acestui serviciu s-ar fi datorat apartenenței politice 
a acestuia. 

5.4 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 
persoanelor/instituțiilor despre care se presupune că au comis fapta discriminatorie. 
Consiliul urmează să aprecieze existenta unei justificări obiective și rezonabile a 
tratamentul discriminator instituit. 

5.5 Consiliul a luat act de poziția „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. prin care se 
susține că refuzul de a presta petiționarului serviciul solicitat nu s-a datorat apartenenței 
politice, ci de faptul că setul de documente prezentat a fost incomplet. EXIMBANK -
 Gruppo Veneto Banca” S.A. notează că cererea de deschiderea a contului bancar nu a 
fost semnată de către persoana împuternicită conform Statutului partidului politic. De 
asemenea, din probele acumulate la dosar, Consiliul stabilește că EXIMBANK - Gruppo 
Veneto Banca” S.A. a prestat un astfel de serviciu altor candidați electorali. 

5.6 În ședința de audieri, petiționarul a susținut că a înlăturat aspectele atenționate de către 
EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A., însă banca nu a deschis contul solicitat. Dat 
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fiind faptul că aceste afirmații au fost expuse verbal în ședința de audieri, Consiliul a 
solicitat petiționarului să probeze corespunzător faptul că și-a îndeplinit toată diligența și 
a prezentat totalitatea actelor solicitate. Consiliul a luat act de înscrisurile anexate de 
către petiționar și anume de copia proceselor verbale ale ședințelor biroului permanent 
al Partidului Politic Casa Noastră Moldova din 10.04.2018 și respectiv din 23.04.2018 
prin care petiționarul a fost împuternicit să deschidă și să gestioneze contul bancar 
"Fond electoral" și copia cererii de deschidere a contului semnată de președintele 
executiv al partidului. Consiliul, însă, notează că existența unor astfel de acte nu 
probează faptul că acestea au fost prezentate băncii. Astfel, Consiliul stabilește că deși 
„EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. a aplicat față de petiționar un tratament 
diferențiat (a refuzat deschiderea contului bancar) prin comparație cu alte persoane cu 
care acesta se află în situație analogică (alți concurenți electorali cărora li s-au deschis 
conturi), acesta nu a fost determinat de criteriul protejat (apartenența politică), ci de alte 
circumstanțe obiective reținute mai sus.  

5.7 Consiliul constată că poziția prezentată de „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” 
S.A. în cadrul ședinței de audieri, diferă de cea prezentată la CEC.  

5.8 Consiliul a examinat explicația prezentată de către „Mobiasbancă – Groupe Societe 
Generale” S.A. la CEC. Din conținutul acesteia, Consiliul reține că „Mobiasbancă – 
Groupe Societe Generale” S.A., făcând trimitere la prevederile art. 5 din Legea cu privire 
la prevenirea și combaterea săpării banilor și finanțării terorismului, a notat că în cazul în 
care nu este posibilă conformarea la cerințele de aplicare a măsurilor de precauție 
prevăzute de lege, banca este obligată să nu stabilească nici o relație de afaceri cu 
asemenea clienți. De asemenea, Consiliul reține că în timpul examinării actelor 
prezentate de către Partidul Politic Casa Noastră Moldova au constatat că semnătura 
președintelui partidului de pe buletinul său nu corespunde cu cea de pe procura emisă 
petiționarului. Consiliul notează, că în prezența acestor circumstanțe bine documentate, 
banca era îndreptățită să refuze, iar refuzul nu poate fi considerat discriminator în 
această situație.  

5.9 În ședința de audieri, „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. a susținut că 
banca nu a aplicat un tratament diferențiat față de petiționar, ci unul similar tuturor 
persoanelor care se regăseau în aceeași situație, subliniind că la nivel intern s-a decis că 
banca nu va presta un astfel de serviciu (deschiderea conturilor bancare cu 
mențiunea "Fond electoral").  

5.10 Ținând cont de aceste circumstanțe, Consiliul a reținut că „Mobiasbancă – Groupe 
Societe Generale” S.A. refuză prestarea unui serviciu bancar disponibil publicului din 
cauza apartenenței politice a persoanei, or deschiderea unui cont bancar cu mențiunea 
"Fond electoral" va fi solicitat doar de un candidat electorat. Consiliul notează că în 
procedura deschiderii unui cont bancar candidatul electoral se află în situație similară cu 
orice altă persoană care solicită prestarea unui astfel de serviciu. Refuzul băncii de a 
presta acest serviciu doar candidaților electorali constituie un tratament diferențiat aplicat 
persoanelor care se află în situație similară. Consiliul subliniază că refuzul, dincolo de 
orice îndoială, este bazat pe un criteriu protejat, apartenența politică.  

5.11 Consiliul a luat act și de prevederile art. 5 din Legea cu privire la prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care stipulează în ce circumstanțe 
entitățile raportoare sunt obligate să nu efectueze nici o activitate sau tranzacție. Consiliul 
reține că în cazul în care nu se cunoaște cine este beneficiarul, nu se înțelege scopul și 
natura tranzacțiilor, informațiile nu provin dintr-o sursă credibilă și independentă, ar fi 
obiectiv să se refuze prestarea serviciului solicitat. Raportând aceste situații la 
circumstanțele cazului, Consiliul notează că nici una din acestea nu este aplicabilă. Or, 
beneficiarul, fiind înregistrat de către CEC în calitate de concurent electoral era 
identificabil, iar scopul era de finanţare a campaniei electorale a respectivului concurent 
electoral. 

5.12 Consiliul nu a putut stabili existența unei rațiuni obiective a unui astfel de refuz. Consiliul 
reține că fiecare operațiune de virarea a sumelor bănești în contul concurentului electoral 
urmează a fi raportată către CEC de către candidat. Astfel, Consiliul nu stabilește 
existența unor impedimente sau riscuri emergente care ar putea justifica decizia 
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„Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A de a refuza candidaților electorali 
prestare unui serviciu bancar disponibil publicului.  

5.13 Consiliul subliniază că apartenența politică este un criteriu protejat împotriva discriminării 
la același nivel ca și celelalte criterii, respectiv, orice tratament diferențiat alimentat de 
acest criteriu trebuie încetat și evitat pe viitor. Tolerarea și admiterea unui refuz arbitrar 
de a presta un serviciu disponibil publicului, doar din considerentul că nu dorim să 
interacționăm cu candidații electorali va diminua din importanță acestui criteriu și poate 
constitui un semnal negativ că dacă s-a cedat azi în fața la un criteriu, mâine putem să 
cedăm și în fața la alte criterii.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 8 lit. d)  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 constatate în privința „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. nu reprezintă 

discriminare pe criteriu de apartenență politică în acces la servicii bancare.  
2. Faptele constatate în privința „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. reprezintă 

discriminare pe criteriu de apartenență politică în acces la servicii bancare. 
3. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. își va adapta procedurile interne astfel 

încât să nu admită  situații similare pe viitor.  
4. Decizia se remite Băncii Naționale pentru introducerea în cadrul regulator specific 

obligația băncilor de a deschide conturi bancare cu mențiunea "Fond electoral" pentru 
candidații electorali cu scopul de a preveni situații similare în viitor - până la finele anului 
2018 ca să fie aplicabili pentru candidați electorali care vor participa în alegerile 
Parlamentare din februarie 2019. 

5. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. va informa Consiliul, în termen de 10 
zile de la recepționarea prezentei decizii, despre măsurile întreprinse sau planificate 
pentru implementarea recomandării formulate în decizie. 

6. Banca Națională va informa Consiliul, în termen de 30 zile de la recepționarea prezentei 
decizii, despre măsurile întreprinse sau planificate pentru implementarea recomandării 
formulate în decizie. 

7. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
8. 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 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

