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  DECIZIE  
din 18 octombrie 2019 

cauza nr. 193/19  
 

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 plângerea depusă de XXXXXX, conform celor descrise și au deliberat, 
în ședință închisă, cu privire la următoarele.  

 
I. Obiectul plângerii 

Petiționarul susține că statul i-a încălcat dreptul de proprietate asupra apartamentelor 
pe care le-a cumpărat în perioada anilor 1996-1998, aproximativ 15 locuințe. 
Petiționarul afirmă că persoanele de la care a cumpărat locuința, prin metode 
dolosive, au falsificat actele de vânzare-cumpărare a apartamentului, iar ulterior, sub 
motivul că bunul în care locuiește petiționarul a fost obținut ilegal, poliția a pătruns în 
interior și a ridicat toate actele care demonstrau că petiționarul este proprietar al 
locuinței. Petiționarul informează că a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu 
executare pentru că a instalat o ușă metalică la un apartament astfel încălcând 
dreptul de proprietate a adevăratului proprietar, faptă pe care petiționarul nu o 
recunoaște. Petiționarul menționează că odată ce a pierdut actele de proprietate, a 
încercat, prin intermediul notarului, Ministerului Justiției și altor autorități, să le 
perfecteze din nou, dar nu a reușit. Petiționarul consideră că este discriminat de către 
autoritățile publice din motiv că a cumpărat imobilele până la 1 iulie 1998. Respectiv, 
statul, deși avea obligația pozitivă să păstreze informația despre bunuri, a distrus-o, 
propunând să fie reînregistrare locuințele. De asemenea, petiționarul menționează 
criteriul de limbă în baza căruia a fost discriminat, deoarece nu poate primi copii ale 
materialelor cauzelor de judecată aflate în arhiva instanțelor Judecătoriei Chișinău, 
sediul Râșcani, Botanica și Buiucani, în limba rusă. Petiționarul s-a adresat organelor 
procuraturii în legătură cu posibila infracțiune privind bunurile sale, dar solicitarea lui a 
rămas nesoluționată. Petiționarul adaugă că sub protecția procurorilor, persoane care 
au dobândit ilegal unul dintre apartamentele lui, continuă să se folosească de 
locuință. În plus, petiționarul consideră că este victimizat prin faptul că cererile pe 
care le-a adresat procurorului, în timpul când se afla în detenție, nu au fost 
înregistrate și examinate.  

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, 
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 
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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 
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). 

2.2 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității probat 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. 

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 cunoştinţă de 
săvârșirea ei.  

3.2 Verificând admisibilitatea plângerii, Consiliul menționează că litigiile apărute în 
legătură cu înregistrarea bunurilor imobile și drepturile asupra lor nu țin de 
competența Consiliului. Instituția abilitată în sensul efectuării lucrărilor cadastrale este 
Agenția Servicii Publice cu structurile sale teritoriale. Procedura înregistrării 
drepturilor asupra bunurilor imobile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 
cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.  Potrivit art. 33 alin. (3) din legea 
prenotată, refuzul înregistrării drepturilor poate fi soluţionat prin acţiunea în rectificare 
dacă sunt prezente temeiurile indicate la art.505 şi 509 din Codul civil. În celelalte 
cazuri, decizia de refuz poate fi atacată în instanţa de judecată sau la registratorul 
Agenției Servicii Publice, iar decizia acestuia poate fi atacată în instanţa de judecată. 
Prin urmare, în cazul în care a fost lezat dreptul de proprietate asupra bunurilor 
imobile, inclusiv de către autoritățile abilitate, apărarea acestuia poate fi exercitată 
doar în condițiile legii, prin depunerea unei cereri în instanța de judecată competentă.  

3.3 Consiliul menționează că examinarea plângerilor în care se invocă săvârșirea faptelor 
care, în conformitate cu legea penală, constituie infracțiuni, nu ține de competența 
Consiliului. În plus, Consiliul observă că cele invocate se referă la evenimente care s-
au întâmplat în afara termenului de prescripție de un an în interiorul căruia trebuia 
depusă plângerea. 

3.4 Referitor la prezentarea informațiilor privind bunurile imobile și drepturile asupra lor de 
către Serviciul Arhivă al Ministerului Justiției, Agenția Servicii Publice, subdiviziunea 
organului cadastral, precum și accesul la materialele cauzei din arhiva instanței de 
judecată și efectuarea copiilor materialelor din aceste dosare în limba maternă, 
Consiliul constată că autoritățile enumerate au răspuns la aceste solicitări.  
Răspunsul a fost oferit în limba rusă. Consiliul reține prevederea art. 23 alin. (1) din 
Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație potrivit căreia, în cazul în care 
persoana care consideră că drepturile sau interesele legitime în ceea ce priveşte 
accesul la informaţie i-au fost lezate, precum şi în cazul în care nu este satisfăcută de 
soluţia dată de către conducerea furnizorului de informaţii sau de către organul 
ierarhic superior al acestuia, ea poate ataca acţiunile sau inacţiunile furnizorului de 
informaţii direct în instanţa de contencios administrativ competentă. Astfel, Consiliul 
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relevă că nu este competent să examineze cauzele în care se invocă încălcarea 
dreptului de acces la informație.  

3.5 Totodată, Consiliul notează că sesizarea altor autorități în privința intentării proceselor 
disciplinare persoanelor cu funcţii de răspundere se referă doar la cazurile când 
acestea au comis în activitatea lor fapte discriminatorii. Reieșind din considerentul că 
faptele invocate în plângere nu au permis instituirea prezumției de discriminare, 
Consiliul nu are temei de a interveni cu astfel de demersuri. 

 
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. c) din Regulamentul 
de activitate 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, sediu Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 

 
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/

