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  DECIZIE  
din 21 martie 2019 

cauza nr. 48/19  
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat plângerea depusă de XXXX, conform celor descrise și au deliberat, în 
ședință închisă, cu privire la următoarele.  

 
I. Obiectul plângerii 

Petiționarul afirmă că în urma unei altercații în incinta unui market cu o persoană aflată 
în stare de ebrietate, i-a fost deteriorat telefonul mobil. Petiționarul declară că s-a 
adresat la poliție cu o plângere, însă, din considerentul că tatăl persoanei implicate în 
conflict este colaborator al MAI, acesteia i-a fost aplicată amendă și nu i-a plătit 
despăgubirile pentru bunul stricat.  
 

II. Dreptul național relevant 
2.1 Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității la art. 1 alin. (1) stabilește că 

scopul prezentei legi 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. 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) stipulează 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 adoptat 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. 
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III. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
3.1 Consiliul notează că este competent 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. Totodată, potrivit prevederilor pct. 56 Regulamentul de 
activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012, petiţionarul trebuie să prezinte fapte și 
eventuale probe care susțin plângerea, respectiv, să instituie prezumţia existenţei unui 
fapt de discriminare. Acest fapt presupune că persoana care se consideră victima 
discriminării trebuie să arate că în privința sa a fost aplicat un tratament mai puțin 
favorabil, și anume (i) diferențiat prin comparație cu alte persoane aflate în situație 
similară și că acest tratament diferențiat a fost determinat de un criteriu protejat 
împotriva discriminării, ori (ii) să arate că a fost tratată similar deși se afla în situație 
total diferită și ar fi trebuit să se bucure de un tratament acomodat conform necesităților 
sale specifice. 

3.2 Consiliul, studiind materialele dosarului, stabilește că petiționarul este nemulțumit de 
modalitatea cum poliția a examinat incidentul în care a fost implicat și care s-a soldat 
cu deteorarea telefonului său mobil. Consiliul menționează că nu este competent să 
verifice activitatea poliției și nici nu este în drept să emită decizii privind repararea 
daunelor materiale cauzate unei persoanei. Consiliul vă informează că pentru 
recuperarea prejudiciilor materiale vă puteți adresa în instanța de judecată. Astfel, 
plângerea se consideră nefondată prin raportare la domeniul de aplicare al Legii cu 
privire la asigurarea egalității.  

Astfel, conducându-se de prevederile pct. 42 lit. d) din Regulamentul de activitate al Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității adoptat 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 este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform 

prevederilor pct. 65 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012 și Legii 
contenciosului administrativ nr. 793/2000. 

 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 

 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

http://www.egalitate.md/

