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  DECIZIE  

din 20 martie 2020 

cauza nr. 14/20  

 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 

 

Ian FELDMAN – președinte 

Svetlana DOLTU – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Victorina LUCA – membră 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

au examinat plângerea depusă de XXX XXXX conform celor descrise și au deliberat, 

în ședință închisă, cu privire la următoarele.  

 

I. Obiectul plângerii 

Petiționarul susține că a înregistrat materiale video în care reprezentanți ai bisericii 

incită oamenii din localitate la ură, violență, discriminare. În legătură cu acest fapt, 

petiționarul menționează că a fost somat să nu intre în interiorul lăcașului de cult.   

 

II. Dreptul național relevant 

2.1 Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității 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, naţional itate, 

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 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. Plângerea poate fi depusă la 

Consiliu în termen de un an de la data săvârșirii faptei sau de la data la care se putea 

lua cunoștință de săvârșirea ei; art. 14 lit. b) prevede că, Consiliul va respinge 

plângerea dacă aceasta nu conține informația prevăzută la art. 13 alin. (2). 

2.2 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității aprobat 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 
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de prescripție; lit. c) nu țin de competența Consiliului; lit. d) au un obiect nefondat, prin 

raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalității. 

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 nr. 121/2012 cu privire la 

asigurarea egalității și sunt depuse cu respectarea termenului de prescripție de un an 

de la data săvârșirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoștință de săvârșirea 

ei.  

3.2 Verificând admisibilitatea plângerii, Consiliul menționează că faptele descrise nu permit 

instituirea prezumției de discriminare. Din informațiile prezentate în plângere, Consiliul 

nu a putut stabili momentul (data, luna, anul) când s-au consumat evenimentele 

descrise. De asemenea, petiționarul a omis să indice datele de contact complete ale 

responsabililor instituției despre care a susținut că nu îi permit accesul în interior. În 

plus, petiționarul nu a anexat nici un material probatoriu care să confirme alegațiile 

acestuia.  

3.3 Consiliul, în scopul colectării tuturor informațiilor și documentelor relevante necesare 

instituirii prezumției de discriminare, prin scrisoarea nr. 03/135 din 28 ianuarie 2020, 

expediată prin intermediul poștei electronice, a informat petiționarul despre necesitatea 

suplinirii plângerii cu informații adiționale care să asigure instituirea prezumției 

discriminării și determinarea admisibilității din perspectiva criteriilor de admisibilitate 

reglementate la pct. 42 din Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului aprobat 

prin Legea nr. 298/2012. Consiliul a acordat petiționarului un termen de 10 zile pentru 

prezentarea informației solicitate, informând, totodată, despre efectele neprezentării  

informațiilor solicitate. 

3.4 Consiliul a luat act de faptul că petiționarul, deși a transmis în adresa instituției copii a 

mai multor documente, nu a furnizat toată informația care i-a fost solicitată. Printre 

documentele prezentate Consiliului s-au regăsit copia statutului bisericii cu hramul „Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavriil” din com. Trușeni, mun. Chișinău, precum și copii ale 

sesizărilor depuse de petiționar în adresa poliției și răspunsurile autorităților. Din 

conținutul materialelor anexate, Consiliul a stabilit că între petiționar și o altă persoană 

există un conflict, iar la sesizarea petiționarului, poliția a intentat un proces-verbal de 

contravenție în baza art. 70 alin. (1) Cod contravențional, precum și a fost pornită o 

cauză contravențională sub aspectul comiterii contravenției prevăzute la art. 335 Cod 

contravențional.   

3.5 Consiliul notează că faptele prevăzute la art. 70 alin. (1) și art. 335 Cod contravențional 

se examinează de agenții constatatori din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În acest 

sens, Consiliul menționează că, odată ce petiționarul nu a oferit informația completă 

solicitată prin scrisoarea nr. 03/135 din 28 ianuarie 2020, informație care era necesară 

pentru a institui prezumția discriminării, nu a justificat omisiunea de a completa 

plângerea cu date și documente relevante, examinarea acesteia prin prisma Legii cu 

privire la asigurarea egalității nu este posibilă.  

3.6 În aceste circumstanțe, Consiliul declară plângerea inadmisibilă, deoarece aceasta nu 

conține informația prevăzută la art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea 

egalității nr. 121/2012, ceea ce duce la imposibilitatea instituirii prezumției discriminării. 

 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 13 alin. (2), art. 14 lit. b) din Legea nr. 121/2012 

cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 42 lit. a) din Regulamentul de activitate 
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al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat 

prin Legea nr. 298/2012,  

 

CONSILIUL DECIDE 

 

1. Plângerea se declară inadmisibilă. 

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

3. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria 

Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 

 

 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 

____________________________________________ 

Ian FELDMAN – președinte 

 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

 

____________________________________________ 

Victorina LUCA – membră 

 

____________________________________________ 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

http://www.egalitate.md/
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