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DECIZIE 
din 16 noiembrie 2017 

cauza nr. 121/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
  
au examinat plângerea depusă de dl L.H., conform celor descrise și au deliberat, în 
ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Petiționarul invocă pretinsa discriminare pe criteriul de limbă și naționalitate, 
manifestată prin refuzul executorului judecătoresc N. N. de a executa trei titluri 
executorii. Pe alt capăt al plângerii, petiționarul invocă pretinsa discriminare pe criteriul 
de naționalitate, manifestată prin refuzul Ministerului Justiției de a intenta o acțiune de 
regres față de N. N.. 
 

II. Dreptul național relevant 
2.1 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 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 
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. 13 alin. (2) prevede că plângerea trebuie să conţină o 
descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această 
încălcare, faptele şi eventualele dovezi care susţin plângerea, numele şi adresa 
persoanei care o depune; art. 14 Consiliul va respinge plângerea dacă aceasta: a) nu 
conţine datele de identificare a persoanei care a depus-o; b) nu conţine informaţia 
prevăzută la art. 13 alin. (2); c)  este o plângere repetată care nu conţine informaţii şi 
dovezi noi. 

2.2 Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 la pct. 42 prevede că se 
declară inadmisibile plângerile care (a) cad sub incidenţa art. 14 din Legea cu privire la 
asigurarea egalităţii; (b) au fost depuse cu încălcarea termenului de prescripţie; (c) nu 
ţin de competenţa Consiliului; (d) au un obiect nefondat, prin raportare la domeniul de 
aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii;   
  

III. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
3.1 Consiliul notează că poate reține spre examinare doar acele plângeri din care pot fi 

deduse fapte ce permit instituirea unei prezumții a discriminării.  
3.2 Analizând materialele cauzei, Consiliul stabilește că pretențiile față de activitatea 

executorului judecătoresc N.N. au constituit obiectul plângerii similare examinate în 
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cauza nr. 482/16. Stabilind că plângerea nu conține informații și dovezi noi, Consiliul 
încetează examinarea acestor pretenții și le respinge în temeiul art. 14 lit. c) din Legea 
cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012. 

3.3 În ceea ce privește pretențiile față de Ministerul Justiției, în afară de criteriile protejate 
petiționarul nu indică nici un element constitutiv al unui fapt de discriminare. Prin 
urmare, nu instituie o prezumție a discriminării. 

3.4 Prin scrisoarea nr. 03/1118 din 10.10.2017, Consiliul a adus la cunoștința petiționarului 
aceste aspecte și a sugerat completarea plângerii, astfel încât să corespundă cerințelor 
art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012. 
Petiționarul nu a dat curs solicitării de a completa plângerea cu informații și probe 
esențiale, și anume să indice prin ce s-a manifestat tratamentul mai puțin favorabil în 
comparație cu alte persoane, pe motiv de naționalitate sau limbă, și să informeze când 
executorul judecătoresc ultima dată i-a refuzat prestarea serviciilor. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalității 
nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 42 lit. a) din Legea cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012,  
 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Plângerea se declară inadmisibilă.  
2. Decizia se comunică petiționarului 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 Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 și Legii 
contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 

 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Oxana GUMENNAIA – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 

http://www.egalitate.md/

