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   DECIZIE  
din 25 mai 2020 
cauza nr. 82/20  

 
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 XXXXX, conform celor descrise și au deliberat, 
în ședință închisă, cu privire la următoarele.  

 
I. Obiectul plângerii 

Petiționarul notează că, mai bine de 13 ani, atât el cât și soția sa și cei doi copii minori 
sunt discriminați de către persoanele publice (polițiști, procurori, judecători și avocați). 
Petiționarul afirmă că o persoană a pătruns și s-a instalat cu traiul în casa familiei sale 
fără permisiune, iar organele de drept nu întreprind nicio măsură în vederea apărării 
dreptului de proprietate, ignorând îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu. De asemenea, 
declară că, la data de 18 mai 2008, expertul care a făcut poze la traumele de pe corpul 
lui, refuză să-i ofere pozele. Petiționarul solicită să fie vizitat la locul de detenție și familia 
sa, pentru desfășurarea verificărilor împreună cu procurorii și organele de drept. 
Petiționarul susține că achitarea sumelor exorbitante din contul bugetului de stat și al 
contribuabililor în urma hotărârilor emise de către CtEDO, constituie o discriminare față 
de cetățenii Republicii Moldova. Petiționarul declară că actualul Guvern este mai rău 
decât conducerea de pe timpul lui Vlad Plahotniuc, iar acțiunile acestora îl discriminează 
pe petiționar și încă pe aproximativ 8000 de deținuți care sunt privați de dreptul de a fi 
eliberați de executarea pedepsei înainte de termen, ceea ce constituie o discriminare și 
o încălcare gravă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, 
petiționarul susține că au fost eliberați din serviciu mai multe cadre medicale, care 
deserveau sistemul medical din penitenciare, iar deținuții au fost privați de hrană 
dietetică, ceea ce constituie o încălcare gravă al drepturilor acestora. Petiționarul 
menționează că din anul 1994, s-a modificat legea penală prin care a fost abolită 
pedeapsa cu moartea și înlocuită cu detențiunea pe viață. Din anul 1994 și până în 
prezent condițiile de detenție nu s-au îmbunătățit, iar persoanele deținute sunt 
discriminate de către organele statale, care nu adoptă nicio atitudine privind 
îmbunătățirea condițiilor de detenție. Petiționarul susține că din cauza că nu au fost luate 
anumite măsuri pozitive și de acomodare rezonabilă, persoanele din detenție sunt 
discriminate, segregate, discriminate prin asociere, hărțuite. Totodată, petiționarul 
declară că Prim-ministrul Republicii Moldova, Președintele Consiliului Superior al 
Procurorilor și Procurorul General refuză să-i satisfacă cererile adresate de către acesta. 
Acesta susține că petițiile lui sunt redirecționate către alte structuri care, la rândul lor, tot 
nu le satisfac.  

 
II. Dreptul național relevant 

2.1 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul prezentei legi este prevenirea și combaterea discriminării, precum şi asigurarea 
egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 
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economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, 
naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 
apartenență politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definițiile discriminării ca 
fiind orice deosebire, excludere, restricție ori preferință în drepturi şi libertăți a persoanei 
sau a unui grup de persoane, precum şi susținerea comportamentului discriminatoriu 
bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse; 
discriminare prin asociere, care reprezintă orice faptă de discriminare săvârșită 
împotriva unei persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane 
identificată potrivit criteriilor stipulate de prezenta lege, este asociată cu una sau mai 
multe persoane aparținând unei astfel de categorii de persoane; segregarea rasială ca 
fiind orice acţiune sau inacţiune care conduce direct sau indirect la separarea ori 
diferenţierea persoanelor pe baza criteriilor de rasă, culoare, origine naţională sau 
etnică; hărţuirea reprezintă orice comportament nedorit care conduce la crearea unui 
mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect 
lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; 
victimizarea este orice acţiune sau inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca urmare a 
depunerii unei plângeri sau înaintării unei acţiuni în instanţa de judecată în scopul 
asigurării aplicării prevederilor prezentei legi sau în scopul furnizării unor informaţii, 
inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea sau acţiunea înaintată de către o altă 
persoană; victimizarea este reprezentată prin orice acţiune sau inacţiune soldată cu 
consecinţe adverse ca urmare a depunerii unei plângeri sau înaintării unei acţiuni în 
instanţa de judecată în scopul asigurării aplicării prevederilor prezentei legi sau în scopul 
furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea sau acţiunea 
înaintată de către o altă persoană; măsurile pozitive fiind acţiuni speciale provizorii luate 
de autorităţile publice în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei 
comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii 
acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi; art. 13 
alin. (2) plângerea trebuie să conțină o descriere a încălcării dreptului persoanei, 
momentul în care a avut loc această încălcare, faptele şi eventualele dovezi care susțin 
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. 

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 țin de competenta Consiliului; lit. d) au un obiect nefondat, prin 
raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii; pct. 56 
petiționarul sau, după caz, persoana interesată trebuie să prezinte fapte şi eventuale 
probe care susțin 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 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. 

3.2 Totodată, potrivit prevederilor pct. 56 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru 
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat 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. 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. 

3.1 Verificând admisibilitatea plângerii, Consiliul a stabilit că faptele prezentate nu permit 
instituirea prezumției nici a unei forme de disciminare din cele invocate. Consiliul notează 
că simpla invocare a unei forme de discriminare nu înseamnă instituirea prezumției 
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comiterii faptei de discriminare. Consiliul menționează că, pentru a putea fi raportate la 
domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalității, circumstanțele relatate 
trebuie să aibă o legătură interdependentă dintre toate elementele formei de discriminare 
invocate. Totodată, în procesul de verificare a admisibilității, Consiliul observă că unele 
fapte s-au consumat până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la asigurarea egalității 
nr. 121/2012, ceea ce duce la imposibilitatea aplicării acesteia, în scopul respectării 
principiului neretroactivităţii legii. De asemenea, Consiliul stabilește că unle alegații, 
precum nesoluționarea petițiilor, nu țin de competența instituției, or astfel de litigii se 
soluționează de către instanțele judecătorești. În egală măsură, aspectele ce țin de 
condițiile de detenție, țin de competența altor autorități. În acest sens, Consiliului 
recomandă petiționarului să se adreseze Oficiului Avocatului Poporului sau instanței de 
judecată. 
 

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. b), lit. c) și 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 – președinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 

 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
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