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DECIZIE 
din 23 decembrie 2022 

cauza nr. 151/22 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarului: XXXX în interesul fiului YYYY 
reclamaților: Comisia de recrutare-încorporare care a activat la 18.07.2022,  

Centrul militar al municipiului Chişinău reprezentat de ZZZZ,  
Unitatea militară Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din mun. 
Bălți reprezentată de KKKK, și  
Ministerul Apărării al Republicii Moldova reprezentat de QQQQ și  

au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 

(I) Pretinsa discriminare directă la recrutarea, încorporarea și executarea serviciul militar în 
termen pe criteriile de religie, convingeri și limbă. 

(II) Pretinsa hărțuire și instigare la discriminare în timpul executării serviciului militar în termen 
pe criteriile de religie și convingeri. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

2.1 Plângerea corespunde parțial cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității 
nr. 121/2012 și ridică anumite excepții de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 
Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. Alegațiile privind pretinsa hărțuire 
și instigare la discriminare în timpul executării serviciului militar în termen pe criteriile de 
religie și convingeri, Consiliul le declară inadmisibile (a se vedea pct. 5.24). 

2.2 Consiliul a stabilit prezumția discriminării directe în partea plângerii ce privește recrutarea, 
încorporarea și executarea serviciul militar în termen pe criteriile de religie, convingeri și 
limbă. 

 
III. Susținerile părților 

Alegațiile petiționarului 
3.1 Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la data de 

19 august 2022, a primit spre examinare plângerea depusă de dl XXXX în interesul fiului 
YYYY privind pretinsa discriminare. 

3.2 Petiționarul susține că, fiul său YYYY este membru al Bisericii Creştinilor Credinței 
Evanghelice „Maranata”, ce face parte din Comunitatea Religioasă a Bisericilor 
Penticostale din RM și în conformitate cu Legea nr. 156/2007 cu privire la organizarea 
serviciului civil (de alternativă), are dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu 
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serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine religiei 
sale și convingerii de a nu lua arma în mâini. 

3.3 Petiționarul afirmă că contrar prevederilor Legii nr. 156/2007 cu privire la organizarea 
serviciului civil (de alternativă), la 25 iulie 2022, în ziua când YYYY a mers la Centrul 
militar al municipiului Chișinău să prezinte certificatul confirmativ din 21 iulie 2022, 
eliberat de autoritățile bisericești, acesta nu a fost recunoscut de Comisie și, în aceiași 
zi, fără ai fi acordată posibilitatea să se întoarcă la domiciliu, a fost încorporat în serviciul 
militar în termen, a fost privat de telefonul său mobil și ulterior a fost transportat la 
poligonul militar din mun. Bălți (fapt care este considerat de petiționar ca răpire a fiului). 

3.4 Petiționarul afirmă că încălcările prevederilor Regulamentului cu privire la încorporare din 
partea angajaților Centrului militar au fost evidente, deoarece fiul nu a primit preventiv 
ordinul de încorporare, ci a fost telefonat de câteva ori de ei. Petiționarul remarcă că fiul 
său YYYY a informat verbal despre voința de a îndeplini serviciul civil și a prezentat 
angajatei CCM Chișinău, care a activat în biroul 50 certificatul confirmativ nr. 3 eliberat 
la 04 aprilie 2022 de autoritățile bisericești.. Angajata respectivă, folosindu-se de faptul 
că el e vorbitor de limba rusă și nu a înțeles până la urmă conținutul documentului, l-a 
convins să semneze careva acte în limba română pentru înlocuirea serviciului militar în 
termen cu serviciul civil (ulterior s-a dovedit a fi cererea să efectueze serviciul militar în 
mun. Chișinău). . 

3.5 Petiționarul reiterează că fiul său se află ilegal la poligonul militar din Bălți și mai afirmă 
că fiul său YYYY și-a exprimat dorința să-i reprezinte interesele în fața autorităților pentru 
apărarea drepturilor sale legitime. 

3.6 Reieșind din cele relatate, petiționarul solicită Consiliului examinarea plângerii și 
expunerea poziției asupra situației descrise. 

3.7 Totodată, YYYY în scrisorile sale remise părinților și organelor competente a relatat că, 
aflându-se la poligonul militar din Bălți, se confruntă cu presiuni psihologice din partea 
ofițerilor superiori care nu-i permit să viziteze punctul medical, îl forțează să ia arma în 
mâini și să depună jurământul, folosind un limbaj necenzurat și afirmând că „la sigur va 
fi așa cum doresc ei”, iar după ce a refuzat să depună jurământul pe data de 26 august 
2022, ceilalți militari au fost trimiși în concediu pe un termen de cinci zile în perioada  27 
– 31 august 2022, iar lui nu i s-a acordat concediu și respectiv a fost nevoit să rămână în 
unitatea militară din mun. Bălți. 

 
Susținerile reclamaților 
 
Centrul militar al municipiului Chișinău 

3.8 În susținerea poziției, Centrul Militar al municipiului Chișinău (CMM Chişinău) a remis în 
adresa Consiliului scrisoarea nr. 2179 din 28.09.2022 (cu anexa copiilor documentelor 
rămase din dosarul personal nr. 32 al recrutului YYYY) în care au fost relatate 
următoarele fapte. 

3.9 Reclamatul afirmă că fișa de evidență a fost transmisă către unitatea militară la momentul 
încorporării recrutului YYYY. 

3.10 Reclamatul susține că nu dispune de înregistrarea video-audio ce reflectă momentele 
vizitei efectuate de către YYYY la CMM Chişinău, deoarece monitorizarea, înregistrarea 
video-audio în cadrul comisiei recrutare-încorporare nu se efectuează. 

3.11 Reclamatul menționează că în calitate de dovezi ce confirmă faptul că recrutul s-a 
prezentat la CMM Chişinău și a fost informat despre scopul vizitelor, fiind anexate copiile 
recipiselor semnate de YYYY în care au fost indicate data și ora prezentării recrutului la 
CMM Chişinău. 

3.12 Reclamatul mai afirmă că în cadrul Comisiei de recrutare-încorporare dlui YYYY i s-a 
adus la cunoștință verbal prevederile art. 11 din Legea nr. 156/2007 cu privire la 
organizarea serviciului civil (de alternativă). 

3.13 Reclamatul susține că recrutul YYYY nu a fost obligat verbal sau fizic să scrie cerere sau 
alt act prin care ar demonstra dorința de a îndeplini serviciul militar, acest fapt fiind unul 
benevol și la alegere. 

3.14 Reclamatul indică că la moment în biroul 50 al CMM Chişinău activează, lt.col. AAAA, 
maior BBBB, fr. CCCC, fra. DDDD. 
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3.15 Reclamatul afirmă că pe teritoriul CMM Chişinău nu au avut loc acțiuni legate de 
deposedarea de lucruri personale, inclusiv telefoane mobile sau alte bunuri ce le dețin 
recruții la momentul încorporării. 

3.16 Reclamatul explică faptul că scopul vizitei al Comandantului CMM Chişinău colonel 
EEEE la Centrul de instruire a unității militare Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată 
„Moldova” din mun. Bălți a fost familiarizarea cu condițiile de trai a tinerilor încorporați în 
serviciul militar în termen și aducerea la cunoștința militarilor a modalității încadrării în 
serviciul militar prin contract şi posibilitatea încadrării în serviciul militar prin contract după 
îndeplinirea a 6 luni de serviciu militar în termen (conform Legii cu privire la statul 
militarilor), avantajele şi beneficiile și totodată li s-a atras atenţia tinerilor despre 
îndeplinirea conștiincioasă a serviciului militar, respectarea regulamentelor militare şi 
disciplinei militare. 

3.17 Reclamatul menționează că pe cazul lui YYYY, de către CMM Chişinău au fost 
întreprinse mai multe acțiuni și a prezentat în calitate de probe copiile documentelor din 
dosarul personal nr. 32 al recrutului YYYY printre care se regăseşte şi certificatul nr. 8 
din 21.07.2022 ce confirmă faptul că YYYY este membru al Bisericii Creștinilor Credinței 
Evanghelice „Maranata”. 
 
Comisia de recrutare-încorporare care a activat la 18.07.2022 

3.18 Reclamata a declarat că nu dispune de înregistrarea video-audio ce reflectă momentele 
vizitei efectuate de către YYYY la CMM Chişinău, deoarece monitorizarea, înregistrarea 
video-audio în cadrul comisiei recrutare-încorporare nu se efectuează. 

3.19 Reclamata afirmă că în cadrul Comisiei dlui YYYY i s-a adus la cunoştinţă verbal 
prevederile art. 11 din Legea nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de 
alternativă). 

3.20 Reclamata susține că YYYY nu a prezentat comisiei recrutare-încorporare nici un 
document care atestă înregistrarea cererii depusă la reprezentantul serviciului civil de 
înlocuire a serviciului militar în termen cu serviciul civil și nu a fost prezentat nici un 
document care atestă statutul de membru al unui cult religios, respectiv în urma studierii 
dosarului personal a recrutului nu a fost depistat nici un motiv legal de a adopta hotărârea 
privind încorporarea în serviciul militar civil. 

 
Unitatea militară Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din mun. Bălți 

3.21 Reclamata a declarat că militarul in termen YYYY nu a fost deposedat de telefon mobil, 
ci a predat telefonul său mobil benevol, iar unitatea militară se conduce de ordinul 
Ministrului Apărării nr. 54 din 04.02.2022 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind 
procesarea informației, asigurarea securității informațiilor secrete, cu caracter personal 
și cele care reflectă activitatea militara, în cadrul Ministerului Apărării si Armatei 
Naționale”. 

3.22 Reclamata menționează că ordinea de folosire a telefoanelor mobile pentru militarii in 
termen este stipulată in ordinul Ministrului Apărării nr. 54 din 04.02.2022. 

3.23 Reclamata afirmă că cetățeanului YYYY concediul de 5 zile i-a fost acordat in perioada 
10.09.2022— 14.09.2022. 

3.24 Totodată reclamata menționează că prezentarea registrului vizitării punctului medical de 
către militarii incorporați in perioada 26 iulie 2022 - luna septembrie 2022, este imposibila 
deoarece, vizează mai multe persoane, iar conform art. 5 alin. (1) al Legii nr. 133 din 
08.04.2011 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrarea datelor cu caracter 
personal se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal. 

3.25 Reclamata mai susține că, plângeri din partea cet. YYYY privind faptele de umilire și 
înjosire din partea militarilor unității, nepermiterea vizitării punctului medical, nu au 
parvenit. 

3.26 Reclamata menționează că plângerea depusă de către YYYY privind apartenența 
religioasă și refuzul de a depune jurământul militar a fost examinată de conducerea 
unității și cazul respectiv a fost raportat eșalonului superior. 

3.27 În final, reclamata a mai menționat că, în baza ordinului comandantului Brigăzii nr. 1 
Infanterie Motorizata nr. 243 din 23.09.2022, militarul în termen YYYY a fost exclus din 
lista nominală a unității militare. 
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Ministerul Apărării al Republicii Moldova  

3.28 Reclamatul a remis în adresa Consiliului scrisoarea nr. 11/1322 din 06.10.2022, cu anexa 
copiilor materialelor relevante cazului pe 87 file. 

3.29 Totodată reclamatul a declarat că faptele descrise in plângerea petiționarului nu 
constituie discriminare în sensul Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, 
deoarece toți recruții și militarii sunt tratați egal fără deosebire de rasa, culoare, 
naționalitate, origine etnica, limba, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, 
apartenență politică sau orice alt criteriu similar. 

3.30 Referitor la consecințele refuzului depunerii jurământului militar de către recruții 
încorporați reclamatul a menționat că, în conformitate cu prevederile art. 56 al Constituției 
Republicii Moldova, devotamentul față de țară este sacru, iar cetățenii cărora le sunt 
încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de îndeplinirea cu credință a 
obligațiilor ce le revin și, in cazurile prevăzute de lege, depun jurământul cerut de ea. 
Totodată reclamatul a menționat că cadrul legal nu prevede careva consecințe pentru 
recruții care refuză să depună jurământul militar. 

3.31 În ceia ce privește necesitatea deposedării recruților de telefoane mobile atât în 
momentul încorporării, cât și în timpul aflării lor în Brigadă, reclamatul a comunicat că 
informația relevantă este prevăzută în pct. 23 al Instrucțiunii privind procesarea 
informațiilor, asigurarea securității informațiilor secrete, cu caracter personal și cele care 
reflectă activitatea militară în cadrul Ministerului Apărării și Armatei Naționale, aprobată 
prin Ordinul Ministrului apărării nr. 54 din 04.02.2022. 

3.32 Reclamatul a mai declarat că în baza deciziei președintelui Comisiei de Stat pentru 
încorporare cu nr. 04-78-9070 din 16.09.2022, a fost suspendata hotărârea comisiei de 
recrutare-încorporare a municipiului Chișinău, prin care recrutul YYYY a fost încorporat 
in serviciul militar in termen, până la emiterea unei hotărâri de către Comisia de recrutare-
incorporare a mun. Chișinău, soldatul clasa III YYYY fiind retrocedat (întors acasă) din 
unitatea militara pe data de 23.09.2022. 

 
IV. Dreptul relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova, art. 16 alin. (2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt 
egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială; art. 
56 „Devotamentul față de țară” alin. (1) Devotamentul față de țară este sacru; alin. (2)  
Cetățenii cărora le sânt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de 
îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în cazurile prevăzute de lege, depun 
jurământul cerut de ea; art. 57 alin. (2) Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forțelor 
militare, destinate apărării naționale, pazei frontierei și menținerii ordinii publice, în 
condițiile legii. 

4.2 Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, art. 18 alin. (1) Oricine 
are dreptul la libertatea de conștiință, gândire și religie. Acest drept include libertatea de 
a-și manifesta credința sau convingerile individual sau în comun cu alții, în mod public sau 
în privat prin rugăciuni, asistare la servicii religioase, practici și învățături. 

4.3 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), 
art. 9 alin. (1) Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie; 
acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile, precum și libertatea 
de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în 
particular, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor; alin. (2) Libertatea de 
a-și manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele 
prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru 
siguranța publică, protecția ordinii, a sănătății, a moralei publice, a drepturilor și a 
libertăților altora; art. 14 Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta 
convenție trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, 
culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională și socială, 
apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.  

4.4 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, art. 1 alin. (1) Scopul legii este 
prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității tuturor persoanelor 
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aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 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 discriminare – orice deosebire, excludere, restricție ori preferință în 
drepturi și libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, precum și susținerea 
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau 
pe criterii presupuse; discriminare directă – tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre 
criteriile prohibitive în manieră mai puțin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o 
situație comparabilă; hârțuire – orice comportament nedorit care conduce la crearea unui 
mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect 
lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; instigare la 
discriminare – orice comportament prin care o persoană aplică presiuni sau afișează o 
conduită intenționată în scopul discriminării unei terțe persoane pe baza criteriilor stipulate 
de prezenta lege; art. 3 Subiecți în domeniul discriminării sunt persoanele fizice și juridice 
din domeniul public și privat; art. 6 Orice formă de discriminare este interzisă. Promovarea 
unei politici sau efectuarea unor acțiuni sau inacțiuni care încalcă egalitatea în drepturi a 
persoanelor trebuie să fie înlăturate de autoritățile publice competente și sancționată 
conform legii; art. 12 alin. (1) lit. i) Consiliul examinează plângerile persoanelor care se 
consideră a fi victime ale discriminării; art. 15 alin. (1) Sarcina de a proba că faptele în 
cauză nu constituie o discriminare revine persoanei despre care se presupune că a comis 
fapta discriminatorie; alin. (3) Toate datele, informaţiile şi documentele legate de acţiunile 
sau comportamentul discriminatoriu la care se referă plîngerea urmează să fie puse la 
dispoziţia Consiliului în termen de 10 zile. Neprezentarea nejustificată a informaţiilor 
solicitate de Consiliu se sancţionează conform legislaţiei în vigoare şi este interpretată de 
Consiliu în defavoarea persoanei care nu prezintă datele solicitate; alin. (4) În urma 
examinării plângerii, Consiliul adoptă o decizie motivată cu majoritatea voturilor membrilor 
săi. Decizia Consiliului include și recomandări în vederea asigurării repunerii în drepturi a 
victimei și a prevenirii faptelor similare pe viitor. 

4.5 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012, pct. 52 
Membrul raportor întocmește un raport asupra plângerii, pe care îl prezintă spre 
examinare celorlalți membri ai Consiliului cu cel puțin 5 zile până la data stabilită pentru 
ședința de examinare a plângerii de către Consiliu. Raportul conține opinia membrului 
raportor atât asupra admisibilității, cât şi a fondului plângerii; pct. 56 Petiționarul sau, după 
caz, persoana interesată trebuie să prezinte fapte și eventuale probe care susțin 
plângerea, iar reclamatului îi revine sarcina de a proba că faptele nu constituie 
discriminare; 

4.6 Legea cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și la 
statutul juridic al organizațiilor lor nr. 382 din 19 iulie 2001, art. 12 alin. (1) Persoanele 
aparținând minorităților naționale au dreptul de a se adresa în instituţiile publice oral şi în 
scris, în limba moldovenească sau rusă, şi de a primi răspuns în limba în care au formulat 
adresarea. 

4.7 Legea privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr. 546 
din 19.12.2003, capitolul I Limba rusă care, în conformitate cu legislația în vigoare, are 
statutul de limbă de comunicare interetnică se aplică și ea în diverse domenii ale vieții 
statului și societății. Politica națională trebuie să fie orientate spre neadmiterea 
restrângerii sferei de folosire a limbii ruse în diverse domenii ale vieții statului și societății. 

4.8 Hotărârea Guvernului nr. 1464 din 10.12.2016 privind aprobarea Strategiei de 
consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027,  pct. 
1.2 Limba rusă este utilizată pe teritoriul Republicii Moldova în decursul unei perioade 
îndelungate în diferite domenii ale vieții socio-economice a statului, iar o parte 
semnificativă a populației cunoaște și vorbește limba rusă. Pe teritoriul Republicii Moldova 
limba rusă are statut de limbă de comunicare interetnică 

4.9 Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei nr. 1245/2002, art. 
1 „Obiectul reglementării și sfera de aplicare a legii” alin. (3) Cetățenii care, din motive de 
conștiință, se eliberează de la îndeplinirea obligațiunii militare (a serviciului militar sub 
arme) execută serviciul civil, ce înlocuiește serviciul militar, în modul stabilit de lege. 
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Serviciul civil poate fi executat și de alți cetățeni, în conformitate cu legislația; art. 6 
„Comisiile de recrutare și încorporare în serviciul militar și în cel civil” alin. (1) Pentru 
organizarea recrutării cetățenilor și încorporării lor în serviciul militar și în cel civil, în 
unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și în unitățile teritoriale autonome cu 
statut special se instituie comisii teritoriale de recrutare și încorporare în serviciul militar 
și în cel civil (denumite în continuare comisii de recrutare-încorporare). În caz de 
necesitate, pot fi create comisii de recrutare-încorporare de sector, alin. (2) În scopul 
coordonării activității comisiilor de recrutare-încorporare se creează Comisia de Stat 
pentru Încorporare; art. 29 „Comisia de recrutare-încorporare” alin. (1) Comisia de 
recrutare-încorporare se creează prin decizia consiliului unităţii administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea, a organului executiv al unităţii teritoriale autonome cu statut special; alin. 
(2) Comisia de recrutare-încorporare este compusă din: lit. a) preşedinte – locţiitorul 
conducătorului autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, locţiitorul 
guvernatorului unităţii teritoriale autonome cu statut special; lit. b) locţiitori ai 
preşedintelui: - comandantul centrului militar; - reprezentantul serviciului civil; lit. c) 
membri: - reprezentantul  organelor afacerilor interne, - reprezentantul Inspectoratului 
General de Carabinieri, - preşedintele comisiei medico-militare; lit. d) secretar – 
reprezentantul centrului militar. În componenţa comisiei de recrutare-încorporare pot fi 
incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice, instituţii şi organizaţii; alin. (5) Comisia 
de recrutare-încorporare examinează rezultatele examenului medical, aptitudinile 
profesionale şi calităţile morale ale recruţilor, nivelul de studii şi starea familială a acestora 
şi adoptă, referitor la fiecare recrut, una din următoarele hotărîri: lit. a) încorporarea în 
serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în cel civil şi repartizarea la locurile 
de îndeplinire a serviciului; lit. b) amînarea încorporării în serviciul militar în termen, în cel 
cu termen redus sau în cel civil; lit. c) scutirea de serviciul militar sau de cel civil; lit. d) 
excluderea din evidenţa militară; art. 44 alin. (2) Primăriile (preturile) sînt obligate: lit. f) 
să înmîneze ordinele de chemare la încorporare, la concentrare sau la mobilizare ori 
pentru clarificarea situaţiei militare, organizînd expedierea recruţilor şi rezerviştilor la data, 
ora şi locul stabilit de centrele militare. 

4.10 Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156/2007, art. 2 
Serviciul civil este un serviciu de stat, social util și benevol, reprezentând o alternativă 
pentru cetățenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, 
umanitare și din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen; art. 2 
Cetățenii Republicii Moldova au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu 
serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine 
convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare și în alte cazuri similare; 
art. 4 „Persoanele care pot fi încorporate în serviciul civil” alin. (1) În serviciul civil sânt 
încorporați cetățeni ai Republicii Moldova în vârstă de la 18 până la 27 de ani, care au 
dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, au depus personal o 
cerere la reprezentantul serviciului civil, în legătură cu acest fapt fiind luată decizia de 
rigoare; art. 9 ”Competența reprezentantului serviciului civil” Reprezentantul serviciului 
civil: lit. a) aduce la cunoștință recruților informația despre existența serviciului civil și 
despre posibilitatea încorporării în el, despre drepturile și obligațiile ce le revin; lit. b) 
primește cereri motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în 
termen și încorporarea în serviciul civil, verifică veridicitatea motivelor invocate și 
înștiințează despre aceasta comisiile teritoriale de recrutare și încorporare în serviciul 
militar și cel civil, denumite în continuare comisii de recrutare-încorporare; art. 11 
„Cererea de înlocuire a serviciului militar în termen cu serviciul civil” alin. (1) Cetăţeanul 
care doreşte să fie scutit de serviciul militar în termen şi să fie încorporat în serviciul civil 
depune personal o cerere motivată reprezentantului serviciului civil în termen de 2 luni 
pînă la desfăşurarea încorporării curente în serviciul militar în termen, în serviciul cu 
termen redus sau în serviciul civil; alin. (2) În cerere se indică motivele şi circumstanţele 
care au determinat cetăţeanul să solicite înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul 
civil; alin. (3) Reprezentantul serviciului civil eliberează cetăţeanului un document care 
atestă înregistrarea cererii. 

4.11 Instrucțiunea privind procesarea informațiilor, asigurarea securității și informațiilor 
secrete, cu caracter personal și cele care reflectă activitatea militara in cadrul 
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Ministerului Apărării și Armatei Naționale, aprobată prin Ordinul Ministrului apărării 
nr. 54 din 04 februarie 2022, pct. 23 Comandanții marilor unități și unităților militare, care 
au în subordine efectiv militar in termen: 1) vor interzice folosirea neautorizata a 
telefoanelor mobile, aparatelor foto/video de către efectivul militarilor in termen ai Armatei 
Naționale, pe teritoriul unităților militare; 2) vor lua sub control minuțios efectivul militarilor 
destinat pentru executarea serviciului de garnizoana, serviciului de garda, interior, in 
vederea deținerii și folosirii dispozitivelor cu capacitate de captare foto/video, precum și 
utilizarea mijloacelor de telefonie mobila; 3) vor organiza primirea prin înregistrarea in 
registru și păstrarea temporara a telefoanelor mobile ale militarilor in termen, in safeuri 
încuiate și sigilate, iar la necesitate le vor elibera numai in timpul plecării militarilor in 
învoire sau concediu; 4) vor stabili ordinea de folosire a telefoanelor pentru militarii in 
termen, in timpul liber prevăzut de programul zilnic al unității militare și in zilele de odihna; 
5) vor asigura utilizarea raționala si echitabila a telefoanelor mobile din dotarea unităților 
militare, distribuite in cadrul subunităților din subordine, in timpul liber prevăzut de 
programul zilnic al unităților și in zilele de odihna.  

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra existenței 
faptelor de: 

(I) pretinsa discriminare directă la recrutarea, încorporarea și executarea serviciul 
militar în termen pe criteriile de religie, convingeri și limbă; 

(II) pretinsa hărțuire și instigare la discriminare în timpul executării serviciului militar în 
termen pe criteriile de religie și convingeri. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121/2012), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (printre multe altele, a se vedea cauza D. H. și alții c. Republicii Cehe par. 82-84, 
par. 177, cauza Chassagnou și alții c. Franței par. 91-92, cauza Timishev c. Rusiei par. 57) 
prevăd o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: 
sarcina probei trece la reclamat atunci când petiționarul/petiționara prezintă dovezi din care 
se poate prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. 
 

(I) Cu referire la alegațiile privind pretinsa discriminare directă la recrutarea, 
încorporarea și executarea serviciul militar în termen pe criteriile de religie, 

convingeri și limbă 

5.3 Pentru a institui prezumția discriminării directe, petiționarul urma să prezinte fapte și probe 
care să indice cumulativ asupra următoarelor elemente constitutive: 

a) existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție etc.) în 
exercitarea unui drept recunoscut de lege  

b) aplicat în comparație cu alte persoane (un grup de persoane)  
c) cu care se află în situație comparabilă  
d) în baza unui criteriu protejat.  

5.4 Analizând alegațiile petiționarului și probele anexate la dosar, Consiliul instituie prezumția 
discriminării directe la recrutarea, încorporarea și executarea serviciul militar pe criteriile de 
religie, convingeri și limbă. Consiliul a reținut drept tratament mai puțin favorabil 
încorporarea lui YYYY în serviciul militar în termen contrar voinţei lui şi refuzul Comisiei de 
recrutare-încorporare din cadrul Centului militar al municipiului Chişinău (în continuare 
CMM Chişinău) de a satisface cerințele lui YYYY la înlocuirea serviciului militar în termen 
cu serviciul civil (de alternativă), neacordarea concediului pe un termen de cinci zile de rând 
cu ceilalți militari după depunerea jurământului de credinţă faţă de Patrie și nepermiterea 
vizitării punctului medical. Consiliul de asemenea a reținut faptul că YYYY se compară cu 
alți recruți care au fost încorporați în serviciul militar în termen. Consiliul a luat act că, acest 
tratament a fost determinat/generat de criteriile de religie și convingeri. În acest sens, 
petiționarul a prezentat în calitate de probă copiile certificatelor de membru al Bisericii 
Creștinilor Credinței Evanghelice „Maranata”, ce face parte din Comunitatea Religioasă a 
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Bisericilor Penticostale din RM și care conform alegațiilor petiționarului au fost prezentate 
CMM Chişinău. 

5.5 Totodată conform alegațiilor petiționarului cu referire la criteriul invocat de limbă, Consiliul 
a reținut ca tratamentul mai puțin favorabil s-a manifestat prin prezentare spre semnare 
recrutului YYYY, vorbitor de limba rusă, a actelor întocmite în limba română.   

5.6 În conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei/instituției 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. În continuare, Consiliul 
urmează să stabilească dacă între acțiunile reclamatului și criteriile protejate invocate a 
existat o legătură de cauzalitate. 

5.7 În susținerea poziției, reclamații au afirmat că nu au comis careva fapte discriminatorii în 
raport cu fiul petiționarului YYYY. Reprezentantul Comisiei de recrutare-încorporare din 
cadrul CMM Chişinău în cadrul ședinței de audieri a reiterat afirmațiile anterioare expuse 
în corespondența anexată la dosar, declarând că angajații CMM Chişinău și membrii 
Comisiei de recrutare-încorporare i-au adus la cunoştinţă verbal în limba rusă dlui Maxim 
Baranov prevederile art. 11 din Legea nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil 
(de alternativă). Reclamatul totodată a susținut că YYYY nu a prezentat Comisiei recrutare-
încorporare nici un document care atestă înregistrarea cererii depuse la reprezentantul 
serviciului civil de înlocuire a serviciului militar în termen cu serviciul civil și nu a fost 
prezentat nici un document care atestă statutul de membru al unui cult religios, respectiv 
în urma studierii dosarului personal a recrutului nu a fost depistat nici un motiv legal de a 
adopta hotărârea privind încorporarea în serviciul militar civil (de alternativă). În cadrul 
ședinței de audieri reclamații au afirmat că consideră conflictul aplanat, deoarece la data 
de 18 octombrie 2022 în cadrul ședinței Comisiei recrutare-încorporare a CMM Chişinău, 
de către reprezentantul serviciului civil a fost prezentată spre examinare cererea motivată 
a lui Maxim Baranov privind înlocuirea serviciului militar în termen cu cel civil și, ca urmare, 
a fost adoptată decizia de încorporare în serviciul civil. 

5.8 Consiliul, analizând în contradictoriu pozițiile verbale și scrise ale părților și raportându-le 
la circumstanțele speței, constată că angajații Centului militar al municipiului Chişinău și 
membrii Comisiei recrutare-încorporare au cunoscut faptul apartenenței religioase a lui 
YYYY și a convingerilor lui.  

5.9 Consiliul menţionează că Ordinul de chemare a dlui YYYY privind prezentarea la CMM 
Chişinău la data de 14 martie 2022 şi confirmarea înmînării acestuia nu au fost prezentate 
Consiliului. În plus, pe prima Recipisă din 14 martie 2022 nu este indicată data înmânării 
acesteia lui YYYY și nici nu e semnată de el, ceea ce indică faptul că acesta nu a luat 
cunoștință de acest document înainte de prima sa vizită la CMM Chișinău din 14 martie 
2022. Prin urmare, Consiliul acceptă afirmația petiționarului potrivit căreia fiul său a fost 
chemat la CMM Chișinău prin telefon. Consiliul atrage atenţia că chemarea la Centrele 
Militare se efectuează prin ordinul de chemare, ci nu prin telefon fapt care contravine art. 
44 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea 
Patriei. 

 
5.10 Petiţionarul a susținut că YYYY a prezentat la CMM Chişinău două certificate de la biserică: 

certificatul nr. 3 din 04.04.2022 privind frecventarea bisericii și certificatul nr. 8 din 

Nr. 
Numărul 
recipisei 

Data și ora următoarei 
prezentări la CMM Chișinău 

Data primirii și 
semnării de recrutul 

Maxim Baranov 

1. recipisă nr. 
(numărul nu se 
vede) 

ora 8, data de 14 martie 2022 data nu este indicată; 
nu a fost semnată de 
Maxim Baranov  

2. recipisă nr. 1396 ora 8.30, data de 28 martie 2022 15 martie 2022 

3. recipisă nr. 1414 ora 8.00, data de 04 aprilie 2022 28 martie 2022 

4. recipisă nr. 1423 ora 10, data de 20 mai 2022 05 aprilie 2022 

5. recipisă nr. 1543 ora 8, data de 18 iulie 2022 20 mai 2022 

6. recipisă nr. 1622 ora 8.00, data de 25 iulie 2022 18 iulie 2022 
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21.07.2022 privind botezul său în apă la 10.07.2022 și apartenența sa la biserică. Consiliul 
constată că aceste certificate au fost eliberate de biserică înainte de vizitele lui YYYY la 
CMM Chișinău din 05 aprilie 2022 și 25 iulie 2022, după cum rezultă din datele Recipiselor 
semnate și din materialele cauzei. În plus, Consiliul apreciază critic declarațiile făcute de 
CMM Chișinău potrivit cărora dl YYYY nu a prezentat niciun certificat privind apartenență 
sa religioasă și că acesta nu a cunoscut despre apartenență lui religioasă și convingerile 
lui. Consiliul a luat act de faptul că niciunul dintre documentele conținute în copia dosarului 
personal al lui YYYY, prezentate de CMM Chișinău, nu aveau mențiunile de primire și 
înregistrare a acestor documente de către CMM Chișinău. Acest fapt arată că documentele 
de la recruți sunt acceptate la CMM Chișinău fără nici-o înregistrare sau evidență. În 
consecință, se creează o situație în care recruții nu primesc nicio confirmare din partea 
CMM Chișinău cu privire la lista documentelor depuse, iar CMM Chișinău nu poate dovedi 
ce documente au fost sau nu primite de la recruți. Prin urmare, Consiliul constată că sarcina 
probei a fost inversată către CMM Chișinău și acesta nu a reușit să o combat, deoarece nu 
au fost prezentate dovezi că YYYY nu a prezentat la CMM Chișinău certificatele nr. 3 din 
04.04.2022 și nr. 8 din 21.07.2022 eliberate de biserică. Respectiv Consiliul reţine 
declaraţiile petiţionarului potrivit cărora ambele certificate au fost depuse la CMM Chişinău 
pe data de 05 aprilie 2022 și pe data de 25 iulie 2022. 

5.11 Consiliul a reținut declarațiile făcute în cadrul ședinței de audieri de reprezentantul CMM 
Chișinău dl ZZZZ precum că la data de 18 iulie 2022 în cadrul şedinţei  Comisiei de 
recrutare-încorporare a informat recrutul YYYY despre necesitatea prezentării certificatului 
ce confirmă că este membru al unui cult religios. Respectiv, Consiliul concluzionează că dl 
YYYY la data de 18 iulie 2022 a informat adiţional CMM Chișinău și Comisia de recrutare-
încorporare despre apartenența sa la cultul religios și dorința de a efectua serviciul civil.   

5.12 Mai mult ca atât, Consiliul, examinând dosarul personal nr. 32 al recrutului YYYY, remis de 
către CMM Chişinău, a constatat existenţa certificatului nr. 8 din 21.07.2022 ce confirmă 
că YYYY este membru al Bisericii Creștinilor Credinței Evanghelice „Maranata” ce face 
parte din Comunitatea Religioasă a Bisericilor Penticostale din Republica Moldova. 
Consiliul apreciază critic declarațiile făcute în cadrul ședinței de audieri de dl ZZZZ, precum 
că certificatul în cauză a apărut în dosar împreună cu petițiile depuse ulterior de părinții lui 
YYYY, adică după încorporarea lui la data de 25.07.2022 în serviciul militar în termen, 
deoarece în dosar nu au fost anexate careva petiții depuse de părinții lui YYYY. Mai mult 
decât atât, în nota informativă semnată de Comandantul CMM Chişinău EEEE nr. 2001 din 
05.09.2022 este clar indicat că în data de 25.07.2022, recrutul YYYY a prezentat cărte 
CMM Chișinău „o confirmare că este membru al bisericii creștinilor credinței evanghelice”. 
Consiliul notează că certificatul în cauză a fost regăsit şi în urma verificării efectuate de 
Ministerul Apărării, prin urmare reiese că YYYY personal a adus acel certificat la data de 
25.07.2022.  

5.13 Reieșind din cele analizate și constatate mai sus, Consiliul a ajuns la concluzia că angajaţii 
CMM Chişinău și membrii Comisiei recrutare-încorporare au cunoscut cel puțin din luna 
aprilie 2022 faptul apartenenței religioase a recrutului YYYY şi au neglijat acest fapt. 
Consiliu remarcă acțiunile consecvente întreprinse de YYYY în vederea informării 
reclamaților în acest sens, cum ar fi: declarațiile verbale și prezentarea certificatelor de 
apartenență religioasă, care dovedesc faptul că YYYY inițial a refuzat să facă serviciul 
militar în termen, care prevede purtarea și folosirea armelor, din motivul că acțiunile ce i se 
impun contravin religiei și convingerilor sale. 

5.14 De asemenea, Consiliul apreciază critic declarațiile CMM Chișinău precum că recrutul 
YYYY de sine stătător a depus cererea de executare a serviciului militar în termen. Consiliul 
a luat act de declarațiile lui YYYY că el a fost convins de angajații CMM Chișinău să scrie 
și să depună cererea menționată. În acest sens Consiliul concluzionează că cererea 
contravine vădit religiei, convingerilor și tuturor acțiunilor întreprinse pentru efectuarea 
serviciului civil (de alternativă). Examinînd materialele dosarului personal al recrutului 
YYYY, prezentat de CMM Chișinău, Consiliul a atras atenția că în Caracteristica completată 
de Liceul ”B.P. Hașdeu” la data de  04.11.2019, YYYY a fost caracterizat ca un elev cu 
nivel mediu de educație, prietenos și receptiv cu elevii și profesorii, îndeplinește sarcinile 
date de dirigintele clasei, cu frică de Dumnezeu, ușor de rănit moral, respectuos față de cei 
mai în vârstă, politicos (”ученик среднего уровня образования”, ”доброжелателен и 
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отзывчив с учениками и учетилями, выполняет поручения классного руководителя”, 
”богобоязнненый, ранимый”, ”уважение к старшим, вежлив”). Adițional în Caracteristica 
social-psihologică a recrutului YYYY, completată de angajatul CMM Chișinău la data de 
05.04.2022, nivelul lui de dezvoltare intelectuală a fost caracterizat ca „inteligență de nivel 
mediu slabă”. Totodată, Consiliul a atras atenția că cererea menționată a fost semnată la 
data de 20.05.2022 cînd YYYY era minor (la 12.07.2022 urma să atingă majoratul) și, 
totodată, în ziua următoarei vizite la CMM Chișinău după prezentarea certificatului din 
biserică nr. 3 din 04.04.2022. Reieșind din cele relatate Consiliul concluzionează că 
angajații CMM Chișinău au convins recrutul YYYY să depună cererea pentru executarea 
serviciului militar în termen, profitînd de calitățile lui vulnerabilele (minor, credul, respectuos 
față de cei mai în vârstă și cu o inteligenta de nivel mediu slabă) și pentru a submina 
posibilitatea de executare a serviciului civil, fapte care în consecință au contribuit la 
recrutarea și încorporarea lui YYYY în serviciul militar în termen contrar voinței lui.  

5.15 Consiliul notează că din explicaţiile date de petiţionar în cadrul şedinţei de audieri ceilalţi 
doi fii ai lui (frații mai mari a lui YYYY) anterior au depus şi ei actele necesare la CMM 
Chişinău fiind ajutaţi de către o doamnă angajată a CMM Chişinău şi în consecinţă au 
exercitat serviciului civil (de alternativă). Respectiv petiționarul și fiul său YYYY au avut 
așteptări rezonabile că recrutul YYYY la fel va fi ajutat de personalul CMM Chișinău în 
vederea înlocuirii serviciului militar în termen cu serviciul civil (de alternativă).  

5.16 Prin urmare, Consiliul remarcă că neinformarea corespunzătoare a recrutului YYYY de 
către angajații Centului militar Chişinău, de către membrii Comisiei recrutare-încorporare, 
precum și ignorarea prezentării certificatelor de apartenența religioasă a dus la situaţia 
creată şi la consecinţele nedorite de petiţionar, la recrutarea și încorporarea lui YYYY în 
serviciul militar în termen contrar religiei şi convingerilor lui. 

5.17 Cu referire la acţiunile comandantului Unităţii militare Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată 
„Moldova” din mun. Bălți (Brigada nr. 1), care au fost stabilite la examinarea materialelor 
cauzei şi în cadrul şedinţei de audieri, de neacordare lui YYYY a concediului pe un termen 
de cinci zile de rând cu ceilalți militari după depunerea jurământului de credinţă faţă de 
Patrie și nepermiterea vizitării punctului medical la solicitarea dlui YYYY. Consiliul a stabilit 
că lui YYYY nu i s-a acordat concediu în perioada 27 – 31 august 2022 de rând cu ceilalți 
militari, deoarece a refuzat să depună jurământul pe data de 26 august 2022 pe motiv de 
religie (membru al Bisericii Creștinilor Credinței Evanghelice „Maranata”) și de convingere 
(de a nu lua arma în mâini). Consiliul notează că concediul respectiv a fost acordat abia în 
perioada 10-14 septembrie 2022 și doar în urma depunerii de către petiționar a plângerii la 
procuratură. Prin urmare, Consiliul consideră acțiunile reclamatului în raport cu YYYY ca 
fiind discriminatorii pe motivul de religie și determinate de convingerile lui YYYY de a nu 
lua arma în mâini. Deși a fost solicitată o justificare obiectivă în acest sens, Consiliul 
remarcă lipsa acesteia.  

5.18 Totodată, Consiliul constată că Brigada nr. 1 nu a prezentat la solicitarea Consiliului 
Registrul vizitării punctului medical de către militarii încorporaţi în perioada 26 iulie - 
septembrie 2022, invocând necesitatea protecţiei datelor cu caracter personal. În acest 
sens, Consiliul menţionează că este autoritate publică, una din atribuţiile căreia, prevăzută 
în mod expres în art. 12 al Legii cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121/2012, este 
examinarea plângerilor persoanelor care se consideră a victime ale discriminării. În cadrul 
exercitării acestei atribuţii, Consiliul are dreptul să solicite date şi informaţii relevante de la 
persoanele, care se presupune că au comis fapte discriminatorii (art. 15 din Legea nr. 
121/2012). În conformitate cu art. 5 alin. (5) lit. b) şi d) din Legea privind protecţia datelor 
cu caracter personal nr. 133/2011 la prelucrarea datelor cu caracter personal nu este cerut 
consimţământul pentru îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii şi 
la exercitarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de 
autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele 
cu caracter personal. Mai mult ca atât, Consiliu subliniază că nu a solicitat categorii speciale 
de date cu caracter personal, iar pretinsele informații cu caracter personal ce vizează alți 
militari, puteau fi depersonalizate de către reclamată.  Luând în consideraţie cele expuse, 
precum şi prevederile art. 15 alin. (3) din Legea nr.121/2012, care stipulează că 
neprezentarea nejustificată a informațiilor solicitate de Consiliu este interpretată în 
defavoarea persoanei care nu prezintă datele solicitate, Consiliul constată că prin 
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neoferirea informațiilor solicitate reclamata nu a exercitat sarcina probei, fapt care este 
interpretat în defavoarea reclamatei. Respectiv, Consiliul constată discriminarea recrutului 
YYYY în acces la serviciile de asistență medicală (nepermiterea vizitării punctului medical 
la solicitare).  

5.19 Totodată Consiliul nu poate trece cu vederea fapta deposedării de telefoane mobile a 
recruților, inclusiv a recrutului YYYY, din cadrul Unităţii militare Brigada nr. 1 Infanterie 
Motorizată „Moldova” din mun. Bălți. 

5.20 Consiliul salută pașii întreprinși și actele emise de către Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova în vederea asigurării accesului la telefoanele publice pentru soldați în toate 
unitățile Armatei Naționale. În această privință Consiliul constată implementarea parțială a 
recomandărilor Consiliului din dispozitivul deciziei din 11 februarie 2022 emisă în cauza nr. 
274/211 prin aprobarea Ordinul Ministrului Apărării nr. 54 din 04.02.2022. Totuși, din 
explicațiile părților, Consiliul a stabilit că în Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată din mun. 
Bălți, la fiecare etaj din incinta încăperilor în care se află militarii este câte o persoană de 
serviciu la care se află un telefon mobil din dotarea unității militare și pentru utilizarea lui 
militarii urmează să-l solicite și să comunice persoanei de serviciu cine va fi apelat. În 
context Consiliul reaminteşte că anterior în conformitate cu Ordinul şefului Marelui Stat 
Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, nr. 20/2012 „Cu privire la 
modalitatea de folosire/utilizare a telefoniei mobile, aparatelor foto şi video în unităţile 
militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării” în unităţile militare a fost 
asigurat accesul la telefoanele publice (cartofoane) pentru militarii în termen fără 
necesitatea de a solicita permisiunea folosirii lor.  

5.21 Din explicațiile părților reiese că pe un etaj pot să se afle aproximativ 100 militari și timpul 
de convorbire este stabilit de 2-3 minute pentru fiecare. Consiliul constată că un telefon 
nu este suficient pentru acoperirea necesității de comunicare și pentru acordarea 
posibilității tuturor să se folosească de acel telefon. Respectiv, Consiliul concluzionează că 
accesul la telefon este limitat nejustificativ de doi factori: (i) dorința superiorilor (persoana 
de serviciu de la etaj) de a oferi telefonul, și (ii) numărul insuficient și mic de telefoane 
mobile comparativ cu numărul de militari. Consiliul reiterează că această situație restrânge 
în mod nejustificat dreptul la viață privată (posibilitatea de a comunica cu rudele și alte 
persoane, de a se adresa pentru consiliere și asistență), ceea ce poate avea consecințe 
deosebit de grave pentru persoanele aparținând grupurilor minoritare și vulnerabile. 
Consiliul constată că militarul YYYY a fost limitat în posibilitatea de a comunica cu părinții 
săi cu scopul de a solicita ajutorul și a se apăra împotriva acțiunilor discriminatorii ale 
reclamaților examinate în această cauză. 

5.22 Examinând „Instrucțiunea privind procesarea informației, asigurarea securității informațiilor 
secrete, cu caracter personal si cele care reflecta activitatea militara, in cadrul Ministerului 
Apărării si Armatei Naționale” aprobată prin Ordinul Ministrului Apărării nr. 54 din 
04.02.2022, Consiliul observă că în cadrul măsurilor întreprinse pentru asigurarea 
securităţii informaţiilor interzicerea folosirii de către militari a telefoanelor ţine de prevenirea 
fotografierii, filmării şi transmiterii informaţiei secrete şi nu pentru interzicerea comunicării. 
Respectiv, Consiliul observă lipsa justificării nepermiterii folosirii de către militari a 
telefoanelor personale fără camere video. 

5.23 Referitor la faptele discriminatorii pe criteriu de limbă invocate de petiţionar și anume 
existența actelor în limba română, care din afirmațiile petiționarului, au fost semnate de 
către YYYY, vorbitor de limba rusă, Consiliul constată ca dl YYYY a completat și a semnat 
o cerere nu în limba română, dar în limba rusă și alte dovezi în acest sens nu au fost 
prezentate. Respectiv, Consiliul nu poate constata faptele discriminatorii pe criteriul de 
limba. 
 

(II) Cu referire la alegațiile privind pretinsa hărțuire și instigare la discriminare 
în timpul executării serviciului militar în termen pe criteriile de religie și 

convingeri 

 
1 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/274_21_Decizie-constatare_votat_depers.pdf 
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5.24 Referitor la faptele de hărțuire și instigare la discriminare invocate de către petiţionar în 
privința unor ofițeri din Unitatea militară Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată în timpul 
executării serviciului militar în termen, Consiliul stabilește că plângerea nu a fost însoțită 
de careva probe, care i-ar permite să prezume că un astfel de comportament ar fi avut loc. 
Deşi petiţionarul a făcut promisiuni verbale că va prezenta probe şi va atrage martori în 
procesul examinării plângerii în cadrul ședinței de audieri, ulterior acesta a confirmat lipsa 
probelor concludente şi a declarat că martorii au refuzat să depună mărturii. În aceste 
circumstanţe, dat fiind că faptele invocate nu permit instituirea prezumţiei discriminării, 
Consiliul declară acest capăt al plângerii inadmisibil. 
 

 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 13 alin. (2), 14 și art. 15 alin. (4) din Legea 
nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 42 lit. a), 61 din Regulamentul 
de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 
aprobat prin Legea nr. 298/2012,  

CONSILIUL DECIDE 

1. Faptele constatate reprezintă discriminare directă la recrutarea, încorporarea și 
executarea serviciul militar în termen pe criteriile de religie şi convingeri. 

2. Faptele constatate în pct. 5.23 nu reprezintă discriminare directă la recrutarea și 
încorporarea în serviciului militar în termen pe criteriul de limbă. 

3. Alegațiile privind pretinsa hărțuire și instigare la discriminare în timpul executării serviciului 
militar în termen, efectuat în Unitatea militară Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată, pe 
criteriile de religie și convingeri, se declară inadmisibile (pct. 5.24).  

4. În vederea prevenirii pe viitor a situațiilor similare, Consiliul recomandă reclamaților: 
a. Centrul militar al municipiului Chișinău:  

i. neadmiterea acțiunilor de discriminare împotriva recruților membri ai 
confesiunilor religioase; 

ii. aducerea prezentei decizii la cunoștința tuturor angajaților Centrului militar 
al municipiului Chișinău; 

iii. introducerea procedurii de înregistrare a tuturor actelor recepţionate de la 
recruţi;  

iv. informarea recruţilor în scris (cu eliberarea materialelor informative pe 
suport de hîrtie), cel puțin în limbile română și rusă, și sub semnătură, 
despre posibilitatea executării serviciului civil (de alternativă) în procesul 
luării în evidenţa militară și/sau încorporării în serviciul militar în termen. 

b. Unitatea militară Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din mun. Bălți:  
i. aducerea prezentei decizii la cunoștința tuturor angajaților Brigăzii nr. 1; 
ii. solicitarea de la Ministerul Apărării al Republicii Moldova a unui număr de 

telefoane mobile în măsură să acopere necesitățile de comunicare a tuturor 
recruților și militarilor.   

c. Ministerul Apărării al Republicii Moldova:  
i. aducerea prezentei decizii la cunoștința conducerii Ministerului Apărării, 

organelor administrativ-militare teritoriale și unităților Armatei Naționale;  
ii. obligarea centrelor militare în vederea introducerii procedurii de înregistrare 

a tuturor actelor recepţionate de la recruţi; 
iii. obligarea centrelor militare în vederea informării recruţilor în scris (cu 

eliberarea materialelor informative pe suport de hîrtie), cel puțin în limbile 
română și rusă, și sub semnătură, despre posibilitatea executării serviciului 
civil (de alternativă) în procesul luării în evidenţa militară și/sau încorporării 
în serviciul militar în termen; 

iv. asigurarea accesului (fără solicitarea permisiunii de la militarii de serviciu / 
ofiţeri / comandament) la numărul suficient de telefoane mobile în măsură 
să acopere necesitățile de comunicare a tuturor recruților și militarilor în 
termen în toate unitățile Armatei Naționale, și examinarea posibilității de 
folosire a telefoanelor personale (fără camere) pentru militarii în termen în 
toate unitățile Armatei Naționale. 
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5. Reclamații vor informa Consiliul, în termen de 30 de zile calendaristice de la recepționarea 
prezentei decizii, privind acțiunile întreprinse și/sau planificate pentru implementarea 
recomandărilor formulate.  

6. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md.  
7. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, direct la 

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, fără 
respectarea procedurii prealabile. 

 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

