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  DECIZIE  
din 24 august 2021 

cauza nr. 146/21  
 

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, în ședință online, susținerile scrise și verbale ale 
petiționarei: SRL „Magazine Sociale”, reprezentată de avocatul XXXXX 
reclamatului: Consiliul comunal Florițoaia Veche, și  
 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 

Discriminare directă pe criteriul de apartenență politică în realizarea dreptului de 
desfășurare a activității de întreprinzător (la stabilirea taxelor locale). 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012 și nu ridică excepțiile 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. 
  

III. Susținerile părților   
        Alegațiile petiționarei 
3.1 Petiționara susține că, la data de 14.03.2018 și 07.05.2020, a depus în adresa Primăriei 

Florițoaia Veche, r-ul Ungheni, notificarea de inițiere a activității comerciale pe teritoriul 
comunei Florițoaia Veche (s. Florițoaia Veche, s. Florițoaia Nouă, s. Grozasca) cu 
anexarea ordinului de plată a taxei corespunzătoare.  

3.2 La data de 25.02.2021, Consiliul comunal Florițoaia Veche a emis Decizia nr. 1/3 prin 
care s-a decis modificarea anexei nr. 2 pct. 5 al Deciziei nr. 7/6 din 09.12.2020 cu privire 
la aprobarea și punerea în aplicare a cotelor taxelor locale pentru anul 2020, prin care a 
fost exclusă sintagma 15 000.00 lei și inclusă sintagma 150 000.00 lei, sumă ce 
constituie taxa locală pentru agentul economic SRL „Magazine Sociale” pentru 
amplasarea obiectelor comerciale pe teritoriul comunei Florițoaia Veche. 

3.3 Totodată, petiționara comunică că în conformitate cu notificările din data de 27.09.2018, 
28.09.2018, și 07.05.2020, depuse la Primăria Florițoaia Veche, genul de activitate al 
SRL „Magazine Sociale” este comerțul cu amănuntul a produselor alimentare efectuat 
prin stănduri, chioșcuri, Cod CAEM 47.81. Așadar, unitatea mobilă se deplasează prin 
localitate conform programului de lucru, o dată pe săptămână, și desfășoară activitatea 
de comerț direct din unitatea mobilă. SRL „Magazine Sociale” este agent economic care 
activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova, conform graficului convenit cu 
autoritățile publice locale, a câte o zi pe săptămână în fiecare localitate rurală. 

3.4 Petiționara susține că prin Decizia emisă la 25.02.2021 SRL „Magazine Sociale” este 
impusă artificial să se retragă de pe piața locală, considerând Decizia în cauză ilegală, 
abuzivă și discriminatorie. 
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3.5 Petiționara reiterează că la emiterea Deciziei nr. 1/3 din 25.02.2021 Consiliul comunal 
Florițoaia Veche nu a consultat părțile interesate, în special SRL „Magazine Sociale”, 
care este vizat direct în decizia emisă. Astfel, SRL „Magazine Sociale” a fost limitat în 
dreptul de a prezenta recomandările sale și dreptul de a participa la ședința Consiliului 
comunal Florițoaia Veche. În opinia acestuia, decizia nr. 1/3 din 25.02.2021, prin care a 
fost modificată taxa locală de la 15 000. 00 lei la 150 000. 00 lei pentru activitatea SRL 
„Magazine Sociale”, este contrară tuturor principiilor unei economii de piață și 
prevederilor constituționale. 

3.6 Circumstanțele declarate de petiționară țin de majorarea taxei locale pentru agentul 
economic SRL „Magazine Sociale”, or prin Decizia nr. 10/1 din 25.02.2021 cu privire la 
stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și 
taxele locale pentru anul 2020 pe teritoriul mun. Ungheni, taxa locală pentru unitățile 
comerciale (magazine care comercializează produse alimentare) până la 30m2, a 
constituit 4 800. 00 lei. 

3.7 Petiționara susține că Consiliul comunal la adoptarea deciziei nu a luat în considerație 
caracteristica întreprinderii, nu a făcut o analiză a activității acesteia, decizia având în 
fapt tentă politică și discriminatorie. Administrația publică locală trebuie să stabilească 
niște impozite rezonabile, niște impozite suportabile de agenții economici și atunci 
aceștia își vor desfășura activitatea lor, vor majora locurile de muncă, vor majora 
salariile, vor majora contribuțiile atât la stat, cât și la autoritățile publice locale.  

3.8 Petiționara notează că prevederile Deciziei nr. 1/3 din 25.02.2021 sunt vădit 
discriminatorii față de SRL „Magazine Sociale”, dat fiind faptul că pentru alți agenți 
economici din localitate au fost stabilite taxe locale de maxim 3 500.00 lei anual (ÎI 
„Ușurelu Ion”; ÎI „Cucu Nicolae”), întreprinderi care activează zilnic, pe când SRL 
„Magazine Sociale”, care activează o dată pe săptămână în localitatea dată, i-a fost 
stabilită taxa locale de 150 000 lei anual.  

3.9 Astfel, Consiliul comunal Florițoaia Veche intenționat și cu caracter discriminatoriu a 
stabilit taxa locală de 150 000 lei pentru SRL „Magazine Sociale” care are contract de 
parteneriat cu partidul politic „Șor”, taxă care este disproporțională față de ceilalți agenți 
economici care activează în localitate. În calitate de criteriu protejat de Legea cu privire 
la asigurarea egalității nr. 121/2012 petiționara indică apartenența politică. 
 
Poziția reclamatului  

3.10 Reclamatul susține că nu a înfăptuit discriminare politică față de petiționară magazinul 
social ”Merișor”, deoarece nu a încălcat taxa de plafonare de achitare a taxei locale 
pentru agenții economici care activează în teritoriu. 

3.11 De asemenea, menționează că locuitorii comunei nu doresc ca SRL „Magazine Sociale” 
să activeze pe teritoriul comunei și decizia supusă discuției (nr. 1/3 din 25.02.2021) a 
fost emisă luându-se în considerație părerea acestora. 

3.12 Reclamatul adaugă că celelalte magazine care activează pe teritoriul comunei au 
declarat că se vor închide dacă ”Șor” (SRL „Magazine Sociale”) va continua să activeze. 

3.13 În final, reclamatul a notat că SRL „Magazine Sociale” nu este disciplinată în achitarea 
taxelor și nu activează conform graficului. 
 

IV. Dreptul național și internațional relevant  
4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că 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. 53 alin. (1) prevede că persoana vătămată într-un drept al său de o 
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a 
unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi 
repararea pagubei; art. 58 alin. (1) stabilește că cetățenii au obligaţia sa contribuie, prin 
impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice; conform alin. (2) sistemul legal de impuneri 
trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale; conform alin. (3) orice alte prestaţii 
sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul legii este prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității 
tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, 
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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 definiția discriminării directe ca fiind 
tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puţin 
favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă; art. 3 stabilește că 
subiecți în domeniul discriminării sunt persoanele fizice și juridice din domeniul public și 
privat; art. 8 lit. a) prevede că este interzisă orice formă de discriminare privind accesul 
persoanelor la serviciile oferite de autoritățile publice; lit. g) interzice orice formă de 
discriminare a persoanelor la vânzarea sau închiriere de bunuri mobile sau imobile; art. 
12 alin. (1) lit. i) indică că Consiliul examinează plângerile persoanelor care se consideră 
a fi victime ale discriminării; art. 15 alin. (1) menționează că sarcina de a proba că faptele 
în cauză nu constituie instigare la discriminare revine persoanei despre care se presupune 
că a comis fapta discriminatorie; art. 15 alin. (4) notează că 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. 

4.3 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012 la pct. 56 
stipulează că 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; pct. 61 prevede că decizia este actul prin care Consiliul 
soluționează plângerea și constată existenta sau lipsa faptei discriminatorii. Decizia 
trebuie să cuprindă: data și locul adoptării; denumirea organului care a adoptat-o; numele 
și prenumele membrilor participanți la ședință; mențiunea despre caracterul public sau 
închis al ședinței; numele, prenumele și alte date de identificare ale petiționarului, 
reclamatului sau, după caz, ale persoanei interesate, explicațiile și obiecțiile acestora; 
dovezile prezentate; numele, prenumele persoanelor care reprezintă petiționarul sau 
reclamatul, explicațiile și obiecțiile acestora; descrierea faptelor constatate; concluzia 
Consiliului cu privire la existența sau lipsa faptei discriminatorii și argumentele ce stau la 
baza acesteia; recomandările formulate în vederea asigurării repunerii în drepturi a 
victimei discriminării și a prevenirii faptelor similare pe viitor; pct. 65 stabilește că decizia 
Consiliului poate fi contestată în instanța de contencios administrativ. Decizia rămasă 
definitivă este un act oficial, executoriu pentru subiecții vizați. 

4.4 Cod administrativ nr. 116/2018 stabilește la art. 10 alin. (1) că actul administrativ 
individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea 
publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul 
de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea 
raporturilor juridice de drept public; în acord cu art. 12 un act administrativ normativ este 
actul juridic subordonat legii adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică în baza 
prevederilor constituționale sau legale, care nu se supune controlului constituționalității și 
stabilește reguli de aplicare obligatorii pentru un număr nedeterminat de situații identice; 
specifică la art. 21 alin. (1) că autoritățile publice și instanțele de judecată competente 
trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative; alin. (2) exercitarea 
atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate; 
alin. (3) autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea 
exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres 
stabilite de lege; stabilește la art. 23 alin. (1) că autoritățile publice și instanțele de 
judecată competente acționează respectând principiul egalității și nediscriminării; alin. (2) 
autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să trateze în mod egal 
persoanele aflate în situații similare. Orice diferență de tratament trebuie justificată în mod 
obiectiv; alin. (3) atât în cadrul procedurii administrative, cât și în cadrul procedurii de 
contencios administrativ sau ca rezultat al acestora, nici o persoană nu poate beneficia 
de privilegii, nu poate fi dezavantajată, lipsită de drepturi sau scutită de obligații pe motiv 
de rasă, origini familiale, sex, limbă, cetățenie, apartenență etnică, religie, convingeri 
politice sau ideologice, educație, situație economică, condiție socială; conform art. 25 
autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să își exercite atribuțiile 
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legale în mod imparțial, indiferent de propriile convingeri sau interesele persoanelor care 
le reprezintă. 

4.5 Cod fiscal nr. 1163/1997 stabilește la art. 6 alin. (8) că impozitele şi taxele enumerate la 
alin.(5) şi (6) se bazează pe următoarele principii: a) neutralitatea impunerii – asigurarea 
prin legislația fiscală a condițiilor egale investitorilor, capitalului autohton şi străin; b) 
certitudinea impunerii – existența de norme juridice clare, care exclud interpretările 
arbitrare, claritate şi precizie a termenelor, modalităților şi sumelor de plată pentru fiecare 
contribuabil, permițând acestuia o analiză ușoară a influenței deciziilor sale de 
management financiar asupra sarcinii lui fiscale; c) echitatea fiscală – tratare egală a 
persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiții similare, în vederea asigurării unei 
sarcini fiscale egale; d) stabilitatea fiscală – efectuare a oricăror modificări şi completări 
ale prevederilor legislației fiscale nemijlocit prin modificarea şi completarea prezentului 
cod; e) randamentul impozitelor – perceperea impozitelor şi taxelor cu minimum de 
cheltuieli, cât mai acceptabile pentru contribuabili; art. 292 alin. (2) notează că cota 
concretă a taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în 
funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii; în acord cu art. 297 alin. (1) autoritatea 
deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele 
locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale; conform 
alin. (5) autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu este în drept să 
stabilească cotele concrete ale taxelor locale: a) nominal, pentru fiecare contribuabil în 
parte; b) diferenţiat, în funcţie de forma organizatorico-juridică de desfăşurare a activităţii; 
c) diferenţiat, în funcţie de genuri de activitate desfăşurate; d) diferenţiat, în funcţie de 
amplasament; conform alin. (6) al aceluiași articol prin derogare de la prevederile alin.(5), 
cotele concrete ale impunerii se vor stabili: a)  în cazul taxei pentru unităţile comerciale 
şi/sau de prestări servicii – în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale 
impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a 
serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate; 
în acord cu alin. (8) la stabilirea cotelor concrete ale taxelor locale prevăzute la art. 289 
alin.(2), autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să se conducă de 
următoarele criterii şi principii: a) previzibilitatea activităţii de întreprinzător – 
întreprinzătorii, pentru planificarea cheltuielilor, vor cunoaşte din timp şi vor fi consultaţi 
referitor la mărimea taxelor locale; b) principiul transparenţei decizionale – autorităţile 
administraţiei publice locale, în mod prioritar, vor informa şi vor asigura accesul liber la 
proiectele ce vizează mărimea preconizată a taxelor locale; c) principiul echitabilităţii 
(proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător – 
autorităţile administraţiei publice locale, la stabilirea mărimii taxelor locale, se vor 
încredinţa că este asigurată proporţionalitatea (echitabilitatea) între interesele colectivităţii 
locale şi ale întreprinzătorilor, inclusiv nu vor întreprinde acţiuni în exces sub pretextul 
atingerii scopurilor societăţii/colectivităţii locale. 

4.6 Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010 la art. 17 stabilește că pentru fiecare 
unitate comercială în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită 
taxă pentru unităţile comerciale şi pentru prestări de servicii în conformitate cu legislaţia 
fiscală. 

4.7 Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006 la art. 14 stabilește că pornind 
de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi 
stabilite la art. 4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează 
următoarele competenţe: a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele 
competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a 
acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar. 

4.8 Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008 prevede la art. 5 că 
transparenţa în procesul decizional se bazează pe următoarele principii: a) informarea, în 
modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi 
interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi despre consultarea publică pe marginea 
proiectelor de decizii respective; b) asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea 
cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate la 
procesul decizional; stabilește la art. 7 că autorităţile publice sunt obligate, după caz,  să 
întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, 
a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul 
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decizional, inclusiv prin: a) diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) 
anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin 
afişarea lor la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzarea lor în 
mass-media centrală sau locală, după caz; b) informarea, în modul stabilit, asupra 
organizării procesului decizional; c) instituţionalizarea mecanismelor de cooperare şi de 
parteneriat cu societatea; d) recepţionarea şi examinarea recomandărilor cetăţenilor, 
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, ale altor părţi interesate în scopul utilizării 
lor la elaborarea proiectelor de decizii; e) consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de 
examinarea proiectelor de decizii, conform prezentei legi; conform art. 9 alin. (1) după 
iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen de cel 
mult 15 zile lucrătoare, anunţul respectiv pe pagina web oficială, îl va expedia imediat prin 
intermediul poştei electronice părţilor interesate, îl va afişa la sediul său într-un spaţiu 
accesibil publicului şi/sau îl va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz; art. 
prevede la 11 alin. (1) că consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere 
cu legea, altor părţi interesate se asigură de către autoritatea publică responsabilă de 
elaborarea proiectului de decizie prin următoarele modalităţi: dezbateri publice, audieri 
publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, crearea 
grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile; 
stabilește la alin. (2) că consultarea se efectuează: a) la iniţiativa autorităţii publice 
responsabile de elaborarea proiectului de decizie; b) la iniţiativa unei alte autorităţi publice, 
conform competenţei; c) la propunerea cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere 
cu legea, altei părţi interesate; alin. (21) stabilește că în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), 
autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie nu poate refuza 
consultarea; conform alin. (22) anunţul privind organizarea consultărilor publice şi 
materialele aferente sunt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de 
definitivarea proiectului de decizie. 

4.9 Decizia Curții Constituționale nr. 13 din 29.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 
16g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a art. 2872 Cod fiscal  care la pct. 
19 stabilește că articolul 58 alin. (2) din Constituție prevede că sistemul legal de impuneri 
trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale, iar Curtea a stabilit în jurisprudența 
sa că normele constituționale menționate se referă la stabilirea justă a sarcinilor fiscale, 
dar nu la impozitarea egală (a se vedea HCC nr. 8 din 12 aprilie 2007).  Astfel, legislatorul 
trebuie să manifeste o grijă deosebită atunci când determină categoria de venit sau tipul 
de proprietate în privința căreia se instituie sarcina fiscală, suma concretă datorată și 
modul concret de calcul al sarcinii fiscale. 

4.10 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la art. 14 prevede că exercitarea drepturilor 
şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o 
deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice 
alte opinii, origine naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie.  

4.11 Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în art.1 stabilește că 
orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu 
poate fi lipsit de proprietatea sa decît pentru o cauză de utilitate publică în condițiile 
prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. Dispozițiile 
precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră 
necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau pentru 
a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau amenzilor”. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra existenței 

faptei de discriminare directă pe criteriul de apartenență politică în realizarea dreptului 
de desfășurare a activității de întreprinzător (la stabilirea taxelor locale).   

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) prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind 
discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când 
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petiționarul/petiționara prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un 
tratament discriminatoriu.  

5.3 Reieșind din natura specifică a alegațiilor, Consiliul le-a calificat ca raportându-se la 
elementele discriminării directe. Astfel, pentru a institui prezumția discriminării directe 
faptele invocate trebuie să caracterizeze cumulativ următoarele elemente:  

a) existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție 
etc.) în exercitarea unui drept/beneficiu 

b) aplicat în comparație cu altă persoană/ grup de persoane  
c) aflate în situație analogică sau comparabilă  
d) în baza unui criteriu protejat.   

5.4 Analizând alegațiile petiționarei, Consiliul a stabilit că prezumția discriminării directe pe 
criteriul de apartenență politică în realizarea dreptului de desfășurare a activității de 
întreprinzător (la stabilirea taxelor locale) a fost instituită. Consiliul reține că tratamentul 
diferit se manifestă prin impunerea petiționarei SRL „Magazine Sociale” a unei taxe 
locale mai mari în comparație cu alți agenți economici care practică același tip de 
activitate, tratament ce subminează așezarea justă a sarcinilor fiscale. Consiliul a 
prezumat că SRL „Magazine Sociale”, care desfășoară activitate de comerț, ar fi în 
situație comparabilă cu întreprinderile individuale care practică același tip de activitate, 
din perspectiva impozitelor achitate. Consiliul a luat act că acest tratament a fost 
determinat de criteriul de apartenență politică. 

5.5 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. Consiliul 
urmează să aprecieze existența unui justificări obiective și rezonabile a tratamentului 
diferențiat instituit și legătura de cauzalitate dintre acesta și criteriu invocat.  

5.6 În susținerea poziției sale reclamatul a indicat că nu a înfăptuit discriminare politică față 
de petiționară, deoarece la emiterea Deciziei nr. 1/3 din 25.02.2021 a ținut cont de 
părerea locuitorilor și a celorlalți agenți economici din localitate, adăugând că SRL 
„Magazine Sociale” nu este disciplinată în achitarea taxelor și în respectarea graficului 
de activitate. 

5.7 Consiliul analizând în contradictoriu pozițiile părților și raportând acestea la 
circumstanțele speței, constată următoarele.  

5.8 Consiliul observă că Decizia Consiliului comunal Florițoaia Veche nr. 1/3 din 25.02.2021 
instituie un tratament mai puțin favorabil pentru petiționară prin instituirea unei taxe locale 
de amplasare vădit disproporționată. În fapt, Codul fiscal indică că la stabilirea 
cuantumului taxei locale autoritățile publice locale urmează să se conducă de criterii 
obiective și determinabile, cum ar fi în cazul taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de 
prestări servicii – în funcție de genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale 
impunerii, locul amplasării, suprafața ocupată de unitățile de comerț şi/sau de prestare 
a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de 
activitate. Consiliul observă că Consiliul local Florițoaia a luat drept criteriu al impunerii, 
pentru agenții economici care își au sediul în sat, suprafața ocupată de unitatea de 
comerț, astfel stabilind pentru întreprinderile individuale cu suprafața de 21m2 o taxă 
egală în sumă de 3000 lei anul, iar pentru cea mai mare suprafață (40,6m2) suma de 
3500 lei. În timp ce pentru petiționara, deși, declară o suprafață de 4m2 și un regim de 
muncă redus ( o dată pe săptămână timp de câteva ore) i s-a stabilit taxa de 150 000 lei.  

5.9 Totodată, luând act de explicațiile scrise și verbale prezentate de reclamat pe marginea 
plângerii, Consiliu a stabilit că acesta asociază petiționara cu partidul politic „Șor”, 
utilizând expresiile magazinul social ”Merișor”, magazinul ”Șor”. În același timp, SRL 
„Magazine Sociale”, fiind în parteneriat cu Partidul politic ”Șor”, fapt mediatizat și 
cunoscut publicului larg, întreaga societate civilă percepe petiționara ca având 
apartenența politică a acestui partid.   

5.10 În cele ce urmează, Consiliul va examina existența unei justificări obiective și rezonabile 
a tratamentului diferențiat aplicat petiționarei. Sub acest aspect, fără a admite careva 
intervenții în activitatea decizională a autorităților publice locale, respectând principiului 
autonomiei locale, Consiliul subliniază că autonomia locală nu este una absolută, iar 
dreptul autorităților publice locale de a elabora, aproba și gestiona în mod autonom 
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bugetele proprii și dreptul de a stabili și pune în aplicare taxe și impozite locale se 
exercită în limitele legii, inclusiv și în limitele Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012. În această ordine de idei, se atestă existența unui tratament diferențiat din 
partea Consiliului comunal Florițoaia Veche față de SRL ”Magazine Sociale” în 
comparație cu ceilalți agenți economici care practică același tip de activitate, diferența 
de tratament constând în stabilirea cuantumului majorat al taxei locale pentru amplasare. 
Drept justificare rezonabilă, reclamatul invocă că prin măsura aplicării cuantumului 
majorat al taxei locale s-ar asigura protejarea activității economice ale agenților 
economici locali ale căror obiecte comerciale sunt amplasate în mod fix, petiționara 
dispunând de unitate mobilă (celelalte magazine care activează pe teritoriul comunei au 
declarat că se vor închide dacă ”Șor” (SRL „Magazine Sociale”) va continua să activeze). 
O altă justificare prezentată de reclamat constă în faptul că SRL „Magazine Sociale” nu 
este disciplinată în achitarea taxelor și în respectarea graficului de activitate. Nu în 
ultimul rând reclamatul invocă justificarea precum că locuitorii nu doresc ca SRL 
„Magazine Sociale” să activeze pe teritoriul comunei. 

5.11 Conform practicii CEDO în litigiile ce țin de discriminare, tratamentul diferențiat a 
persoanelor aflate în situații similare are o justificare obiectivă și rezonabilă dacă 
aplicarea unui asemenea tratament urmărește un obiectiv legitim sau dacă există o 
relație rezonabilă de proporționalitate între mijloacele întrebuințate și obiectivul avut în 
vedere (cauza Burden vs. Regatul Unit (cererea nr.13378/05) din 29 aprilie). În această 
ordine de idei, Consiliul apreciază ca fiind nejustificată diferența de tratament aplicată 
petiționarei de către reclamat la stabilirea cuantumului taxelor locale, întrucât obiectivele 
urmărite de reclamat la instituirea cuantumului majorat al taxelor locale nu s-au dovedit 
a fi legitime.  

5.12 Astfel, nu este legitim obiectivul urmărit de reclamat de a proteja activitatea comercială 
a agenților economici locali, ale căror obiecte comerciale sunt amplasate în mod fix, de 
o eventuală concurență din partea petiționarei care își desfășoară activitatea prin 
intermediul unei unități mobile. Un asemenea obiectiv vine în contradicție cu principiul 
protecției concurenței loiale, consfințit în art. 9 și art. 126 din Constituție, fiind, în același 
timp, interzis și de Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, potrivit căreia sunt interzise 
acţiunile sau inacţiunile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice locale de 
restrângere, împiedicare sau denaturare a concurenţei, în măsura în care acestea, prin 
deciziile emise sau prin actele adoptate, intervin pe piaţă, influențând direct sau indirect 
concurenţa (art.2, art. 12 din Legea nominalizată).  

5.13 De asemenea, Consiliul nu reține drept obiectivă nici justificarea adusă de reclamat, 
conform căreia locuitorii nu doresc ca SRL „Magazine Sociale” să activeze pe teritoriul 
comunei,  or și aceasta vine în contradicție cu principiul descris supra.    

5.14 Nu este legitim nici cel de-al doilea obiectiv invocat de reclamat – SRL „Magazine 
Sociale” nu este disciplinată în achitarea taxelor și în respectarea graficului de activitate, 
dat fiind existența altor pârghii de care ar dispune reclamatul în disciplinarea petiționarei, 
prin impunerea anumitor sancțiuni, penalități. Această acțiune din partea reclamatului ar 
contraveni principiului așezării juste a sarcinilor fiscale, consfințit de Constituția 
Republicii Moldova la art. 58 alin. (2). Totodată, din prevederile legislației fiscale - art. 
292 alin. (2) din Codul Fiscal, reiese că sarcinile fiscale urmează a fi stabilite doar în 
dependență de obiectul de impunere fiscală. În acest context, Consiliul reține că în speță 
se atestă intenția reclamatului de a include în cota taxei locale pentru petiționară și 
eventualele sancțiuni și/sau penalități pentru indisciplina manifestată prin neachitarea la 
timp a respectivelor taxe și nerespectarea graficului de activitate. Or, atât timp, cât nu se 
asigură principiul așezării juste a sarcinilor fiscale, o asemenea practică nu poate fi 
justificată.  

5.15 Acestea fiind expuse, Consiliul reiterează lipsa justificării obiective și rezonabile din 
partea reclamatului de a trata diferențiat petiționara în raport cu comparatorii. 
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 8, art. 15 alin. (4) din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul cu 
privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, 
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CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate reprezintă discriminare prin asociere cu criteriul de apartenență 
politică în realizarea dreptului de desfășurare a activității de întreprinzător (la stabilirea 
taxelor locale).   

2. În vederea repunerii în drepturi a petiționarei, Consiliul recomandă reclamatului să 
revizuiască mărimea taxei impuse SRL „Magazine Sociale” prin  Decizia nr. 1/3 din 
25.02.2021. 

3. Reclamatul va informa Consiliul, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
recepționarea prezentei decizii, privind acțiunile întreprinse și/sau planificate pentru 
implementarea recomandării formulate. 

4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
5. 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/

