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  DECIZIE  

din 07 iunie 2019 

cauza nr. 111/19  

 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 

 

Ian FELDMAN – preşedinte 

Svetlana DOLTU – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

au examinat plângerea depusă de SRL ”Kohav Simha”, conform celor descrise și au 

deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.  

 

I. Obiectul plângerii 

Administrația SRL ”Kohav Simha” susține că a fost discriminată de către instanța de 

judecată prin faptul că aceasta nu a asigurat citarea corespunzătoare în ședință. 

Petiționara menționează că nici pe portalul web al instanței de judecată, nici prin alt 

mijloc nu a fost informată despre data ședinței de judecată. Administrația SRL ”Kohav 

Simha” notează că astfel li s-a încălcat dreptul de acces liber la justiție, egalitatea 

părților, principiul contradictorialității și dreptul la un proces echitabil și liber, fiind 

emisă o hotărâre prin care au fost admise pretențiile oponentului, care este autoritate 

publică. Astfel, petiționara indică că instanța de judecată a acționat diferențiat în baza 

statutului social.   

II. Dreptul național relevant 

2.1 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.  

2.2 Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității 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. 13 alin. (2) stabilește că 

plângerea cu privire la fapta de discriminare se prezintă Consiliului. Plângerea trebuie 

să conţină o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc 
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această încălcare, faptele şi eventualele dovezi care susţin plângerea, numele şi 

adresa persoanei care o depune. Plângerea poate fi depusă la Consiliu în termen de 

un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoştinţă de 

săvârşirea ei; art. 14 lit. b) prevede că, Consiliul, va respinge plângerea dacă 

aceasta nu conţine informaţia prevăzută la art. 13 alin. (2). 

2.3 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012 la pct. 42 

prevede că se declară inadmisibile plângerile care: lit. a) cad sub incidența art. 14 din 

Legea cu privire la asigurarea egalității; lit. b) au fost depuse cu încălcarea termenului 

de prescripție; lit. c) nu ţin de competenta Consiliului; lit. d) au un obiect nefondat, prin 

raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii; pct. 56 

petiţionarul sau, după caz, persoana interesată trebuie să prezinte fapte şi eventuale 

probe care susţin plângerea, iar reclamatului îi revine sarcina de a proba că faptele 

nu constituie discriminare. 

2.4 Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178/2014 la art. 4 

alin. (1) lit. g) stipulează că încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a 

termenelor de îndeplinire a acţiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare 

a hotărârilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor acestora participanţilor la proces, 

dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la proces sau ale altor 

persoane constituie abatere disciplinară.  

 

III. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

3.1 Consiliul notează că poate să examineze în fond doar acele fapte, care pot fi 

încadrate într-o formă de discriminare, prevăzută de art. 2 din Legea cu privire la 

asigurarea egalității nr. 121/2012. Totodată, potrivit prevederilor pct. 56 Regulamentul 

de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012, petiţionarul/a trebuie să prezinte fapte și 

eventuale probe care susțin plângerea, respectiv, să instituie prezumţia existenţei 

unui fapt de discriminare. Acest fapt presupune că persoana care se consideră 

victima discriminării trebuie să arate că în privința sa a fost aplicat un tratament mai 

puțin favorabil, și anume (i) diferențiat prin comparație cu alte persoane aflate în 

situație similară și că acest tratament diferențiat a fost determinat de un criteriu 

protejat împotriva discriminării, ori (ii) să arate că a fost tratată similar deși se afla în 

situație total diferită și ar fi trebuit să se bucure de un tratament acomodat conform 

necesităților sale specifice.  

3.2 Consiliul, analizând materialele dosarului, stabilește că prezumția discriminării nu a 

fost instituită. Din cele comunicate, Consiliul nu poate reține, dincolo de orice îndoială 

rezonabilă, existența unui tratament diferențiat în modalitatea de citare. Consiliul 

subliniază că neindicarea datei și orei ședinței de judecată pe portalul web al instanței 

de judecată, dezavantajează în egală măsură ambele părți. Totodată, Consiliul 

notează că statutul social în sensul Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 

121/2102 se referă la statutul persoanei fizice, în special la poziția ocupată de 

aceasta în societate, respectiv, criteriul invocat nu este aplicabil persoanei juridice.  

3.3 Consiliul notează că potrivit art. 386 alin.(1) lit. d) din Codul de procedură civilă 

hotărârea primei instanţe se casează sau se modifică de instanţa de apel dacă 

normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat. 

3.4 Consiliul, de asemenea, ia act că pe marginea faptelor invocate pot fi incidente 

prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a 
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judecătorilor nr. 178/2014, în care se stipulează că încălcarea, din motive imputabile 

judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acţiunilor de procedură, inclusiv a 

termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor 

acestora participanţilor la proces, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile 

participanților la proces sau ale altor persoane constituie abatere disciplinară. 

Consiliul notează că examinarea cauzelor privind răspunderea disciplinară a 

judecătorilor ține de competența exclusivă a Colegiului disciplinar al judecătorilor.  

3.5 Acestea fiind explicate și constatate, Consiliul notează că faptele invocate au un 

obiect nefondat prin raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea 

egalității și țin de competența altei instituții.  

 

Astfel, conducându-se de prevederile pct. 42 lit. c) și d) din Regulamentul de activitate al 

Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, adoptat 

prin Legea nr. 298/2012,  

CONSILIUL DECIDE 

 

1. Plângerea se declară inadmisibilă. 

2. Decizia se comunică petiționarei și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 

3. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform 

prevederilor pct. 65 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și 

eliminarea discriminării și asigurarea egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012 și 

Codului administrativ nr. 116/2018. 

 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 

____________________________________________ 

Ian FELDMAN – preşedinte 

 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

 

____________________________________________ 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

http://www.egalitate.md/

