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  DECIZIE  

din 10 februarie 2019 

cauza nr. 247/19  

 

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 către XXXXXXXX, conform celor descrise și au 

deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.  

 

I. Obiectul plângerii 

Petiționara, parte vătămată în cadrul dosarului penal privind determinarea la 

sinucidere, consideră că a fost discriminată pe criteriu de sex de către procurorul care 

a instrumentat cazul. Petiționara susține că a fost tratată diferențiat comparativ cu 

învinuitul în acces la justiție și protecție egală din partea legii, din considerentul că nu 

i s-a asigurat egalitatea de tratament în acces la justiție și în realizarea drepturilor 

procesuale. În susținerea acestor afirmații, petiționara explică că organul de urmărire 

penală, de la început, a fost părtinitor față de bănuit și a condus o investigație 

ineficientă. Petiționara susține că a solicitat să fie audiați mai mulți martori, cerere 

care i-a fost refuzată, considerând că prin această acțiune i s-ar fi pus pe umerii ei 

probarea vinovăției. De asemenea, susține că s-a refuzat administrarea probelor 

relevante care ar demonstra vinovăția învinuitului, însă s-au acumulat probe 

irelevante, iar investigația s-a desfășurat cu încălcarea normelor de procedură și a 

drepturilor victimei. Petiționara, notează că procurorul s-a bazat pe declarațiile 

învinuitului care au avut un caracter de apărare, astfel ajungând la o concluzie 

contrară cu cea a expertizei judiciare, iar motivele pentru care învinuitul a fost scos de 

sub urmărire penală au fost subiective și contrare legii. Petiționara a menționat că 

infracțiunea prevăzută de art. 150 CP este una formală și pentru a fi atras la 

răspundere nu trebuie să existe consecința sinuciderii, așa cum a concluzionat 

procurorul în ordonanță.  

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 



 

 

2 

 

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 săvârşirii faptei 

sau de la data la care se putea lua cunoştinţă de săvârşirea ei. 

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 

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. 

2.3 Cod penal la art. 150 alin. (1) determinarea sau înlesnirea intenţionată a sinuciderii, 

inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, soldată cu sinuciderea se 

pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani; alin. (2) lit. b) acţiunile prevăzute la alin.(1), 

săvârșite asupra unei persoane care se află într-o dependenţă materială sau altă 

dependenţă faţă de făptuitor se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 12 ani. 

2.4 Cod de procedură penală la art. 1 alin. (2) procesul penal are ca scop protejarea 

persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi 

societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor 

legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvârșite, astfel ca orice persoană 

care a săvârșit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană 

nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată; art. 8 alin. (2) 

nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa; alin.  (3) concluziile despre 

vinovăţia persoanei de săvârșirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. 

Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condiţiile prezentului 

cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului; art. 9 alin. (1) 

toţi sunt egali în faţa legii, a organelor de urmărire penală şi a instanţei de judecată 

fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice altă 

opinie, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 

naştere sau orice altă situaţie; art. 10 alin. (1) Toate organele şi persoanele 

participante la procesul penal sunt obligate să respecte drepturile, libertăţile şi 

demnitatea persoanei; art. 19 alin. (3)  Organul de urmărire penală are obligaţia de a 

lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă 

şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atât circumstanţele care 

dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât şi cele care îl 

dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează 

răspunderea; art. 21 alin. (1) Nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori 

împotriva rudelor sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei sau să-şi 

recunoască vinovăţia; art. 23 alin. (2) Victima unei fapte care constituie componentă 

de infracţiune este în drept să ceară, în condiţiile prezentului cod, pornirea unei cauze 

penale, să participe la procesul penal în calitate de parte vătămată şi să-i fie reparate 

prejudiciile morale, fizice şi materiale; art. 24 alin. (3) Părţile participante la judecarea 

cauzei au drepturi egale, fiind învestite de legea procesuală penală cu posibilităţi 



 

 

3 

 

egale pentru susţinerea poziţiilor lor; art. 27 alin. (1) Judecătorul şi persoana care 

efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria lor 

convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate; art. 51 alin. (3) 

La exercitarea atribuţiilor sale în procesul penal, procurorul este independent şi se 

supune numai legii. El, de asemenea, execută indicaţiile scrise ale procurorului 

ierarhic superior privind înlăturarea încălcărilor de lege şi omisiunilor admise la 

efectuarea şi/sau la conducerea urmăririi penale. 

 

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 și care corespund criteriilor de admisibilitate 

reglementate la pct. 42 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea 

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

Totodată, potrivit prevederilor pct. 56 din Regulamentul sus indicat, petiţionarul/a 

trebuie să prezinte fapte și eventuale probe care susțin alegațiile din plângere, astfel 

încât acestea să permită instituirea prezumţia existenţei unui fapt de discriminare. 

Aceasta presupune ca persoana care se consideră victimă a discriminării trebuie să 

descrie faptele și să prezinte probe astfel încât să caracterizeze cumulativ fiecare 

element al formei de discriminare aplicabile situației particulare. 

3.2 Din cele invocate de petiționară, Consiliul reține că aceasta invocă discriminare 

directă, susținând că fost tratată diferențiat comparativ cu învinuitul în acces la justiție 

și protecție egală din partea legii pe criteriul de sex. Verificând admisibilitatea 

plângerii, Consiliul ajunge la concluzia că faptele şi argumentele descrise nu permit 

instituirea prezumției discriminării.  

3.3 Consiliul nu a stabilit existența unui tratamentul diferit în exercitarea drepturilor 

invocate. Consiliul observă că toate argumentele aduse în susținerea acestei afirmații 

vizează dezacordul petiționarei în privința motivării ordonanței procurorului prin care 

învinuitul a fost scos de sub urmărire penală. Consiliul, prin cazuistica sa, a subliniat 

că, deși persoana care efectuează urmărirea penală este îndreptățită să aprecieze 

probele în conformitate cu propria sa convingere, aceasta are și obligația de a 

respecta demnitatea părților și diligența de a nu face uz în această privință de 

stereotipuri sau prejudecăți. Consiliul poate reține spre examinare situațiile când din 

remarcile/formulările acestora este evident că acțiunile/inacțiunile au fost determinate 

de anumite stereotipuri și prejudecăți (precum ar fi că, din cauza dizabilității, nu 

realizează ce spune). În speță, Consiliul nu întrevede prezența unor astfel de 

circumstanțe. 

3.4 Consiliul a luat act atât de motivarea ordonanței procurorului prin care învinuitul a fost 

scos de sub urmărire penală, cât și de poziția petiționarei. Astfel, Consiliul nu 

identifică prezența unui tratament diferențiat, ci prezența opiniilor contrare referitoare 

la calificarea infracțiunii, pertinența probelor administrate și relevanța audierii 

martorilor. Consiliul notează că, și în situația în care procurorul greșit a calificat 

infracțiunea, constatarea acestui fapt nu ține de competența Consiliului, or acesta nu 

verifică acțiunile procurorilor.  Consiliul a explicat mai sus, sub ce aspect se poate 

expune și în prezența căror circumstanțe.  

3.5 Mai mult, Consiliul nu poate accepta comparabilitatea situației în procesul penal al 

părții vătămate cu cea a învinuitului. Consiliul recunoaște că toţi sunt egali în faţa 

legii, a organelor de urmărire penală şi a instanţei de judecată, însă comparabilitatea 

în cazurile de discriminare nu se evaluează într-un context abstract, ci trebuie 
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evaluată prin raportare la măsura contestată (aici modalitatea cum procurorul a 

apreciat declarațiile părților și ce probe). Consiliul reține că organul de urmărire 

penală are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub 

toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atât 

circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât şi 

cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau 

agravează răspunderea. Din această perspectivă, ipoteza comparabilității situațiilor 

decade.  

3.6 Respectiv, Consiliul nu a putut prezuma aplicabilitatea criteriului invocat, sexul 

petiționarei, ca fiind determinant situației deplânse. Consiliul explică că sexul se 

referă la caracteristicile biologice, anatomice și fiziologice care definesc bărbații și 

femeile. Astfel, Consiliul, raportând acest criteriu la situațiile invocate de petiționară 

ca fiind comparabile (comparativ cu învinuitul) și ținând cont de dreptul invocat, și 

anume acces la justiție și protecție egală din partea legii, ajunge la concluzia că este 

inaplicabil.  

3.7 Acestea fiind explicate și conducându-se de regula specială referitor la sarcina probei 

în litigiile privind discriminarea, precum că sarcina probei trece la reclamat atunci 

când petiționarul/petiționara prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat 

un tratament discriminator, Consiliul nu trece la examinarea pe fond, dat fiind faptul 

că prezumția discriminării nu a fost instituită.  

 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 121/2012 cu privire la 

asigurarea egalității, coroborat cu pct. 42 lit. d) 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 petiționarei 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 – preşedinte 

 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

 

____________________________________________ 

Victorina LUCA – membră 

 

____________________________________________ 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

