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DECIZIE  
din 10 februarie 2020 

cauza nr. 25/20 
 

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 plângererile depuse de către XXXXXXXX, conform celor descrise și au 
deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.  

 
I. Obiectul plângerii 

Petiționarul contestă mesajele unei broșuri, distribuită de către organizația religioasă 
"Martorii lui Iehova", invocând că acestea instigă la discriminare pe criteriu de 
convigeri. Petiționarul consideră că mesajele din broșură îndeamnă la schimbarea 
regimului democrat în teocrație, în special prin afirmația precum că regatul lui 
Dumnezeu va distruge toate guvernele omenești. De asemnea, petiționarul contestă 
conținutul broșuri și în partea ce ține de afirmația precum că capul familiei trebuie să fie 
bărbatul, specificând că această expresie susține discriminarea pe criteriu de sex.   
 

II. Dreptul național relevant 

2.1 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 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, apartenență 
politică sau orice alt criteriu similar; alin. (2) lit. c) prevederile legii nu se extind asupra 
şi nu pot fi interpretate ca aducând atingere cultelor religioase şi părţilor lor 
componente în partea ce ţine de convingerile religioase;  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 prevede că plângerea se respinge dacă (a) nu 
conţine datele de identificare a persoanei care a depus-o (b) nu conţine informaţia 
prevăzută la art. 13 alin. (2), sau (c) este o plângere repetată care nu conţine informaţii 
şi dovezi noi. 

2.2 Regulamentul cu privire la activitatea 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 (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. 
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III. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

3.1 Consiliul reține că petiționarul solicită examinarea mesajelor dintr-o publicație cu un 
caracter religios, prin prisma elementelor instigării la discriminare, pe criteriu de 
convingeri și sex.  

3.2 Consiliul notează că poate să examineze în fond doar acele fapte care pot fi încadrate 
în domeniul de aplicare și într-o formă de discriminare, astfel precum prevede art. 1 și 
art. 2 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, precum 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.  

3.3 Astfel, studiind circumstanțele invocate, Consiliul stabilește că mesajele disputate se 
încadrează în sfera libertății de manifestare a convingerile religioase de către o 
organizație religioasă. Prin urmare, ținând cont de reglementările art. 1 alin. (2) lit. c) 
din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, Consiliul nu este competent 
să aprecieze legitimitatea convingerilor religioase sau modul în care acestea sunt 
exprimate și nu poate să se pronunțe cu privire la principiile și cerințele convingerilor, 
pe care reprezentanții cultelor religioase şi părţilor lor componente, trebuie să posede 
și să le distribuie.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1 alin. (2) lit c) din Legea cu privire la asigurarea 
egalității nr. 121/2012, 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 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 – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 

     ___________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

