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DECIZIE 
din 14 iunie 2021 
cauza nr. 37/21 

 
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 publică, susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarei: XXXXXX  
reclamatei: YYYYYYY,  
martorului: Oleg Brega 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele 
 

I. Obiectul plângerii 
Instigare la discriminarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii  

       Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012 şi nu ridică excepţii de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Regulamentul 
cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 

 
III.  Susținerile părților 

       Alegațiile petiționarei 
3.1 Petiționara, consilieră a Consiliului comunal zzzzzz, membră şi secretară a comisiei 

administrative, deplânge faptul că timp îndelungat este hărţuită şi victimizată din cauza 
că a semnat hotărârile comisiei emise pe marginea plângerilor depuse către Consiliul 
comunal zzzzzz. Petiţionara explică că reclamata a numit-o nebună în incinta primăriei 
zzzzzz.  

3.2 Petiţionara afirmă că reclamata a solicitat în şedinţa de judecată să dobândească 
confirmare de la medic şi declară live pe Facebook precum că ea ar fi bolnavă şi ar 
comite fărădelegi şi ar purta-o prin instanţe neîntemeiat. 

3.3 Petiţionara completează că reclamata nu-i este colegă, ci a depus plângeri la primăria 
zzzzzz şi poliţie pe faptul neînţelegerilor între ea şi vecina sa, care nu-i permite să 
sădească copaci multianuali la hotarul grădinii sale. Plângerile sale au fost examinate 
de Consiliul local şi primar, au fost întocmite decizii care au fost semnate de primar şi 
petiţionară-consilieră independentă în Consiliul local. 

3.4 Petiţionara explică că reclamata, nefiind de acord cu deciziile, a numit-o nebună în 
incinta primăriei, menţionând că face legi de doi bani şi adună un sat de nebuni.  

3.5 Petiţionara completează că reclamata a filmat-o pe holul judecătoriei Cahul şi în 
şedinţele de judecată numind-o bolnavă şi cerând instanţei să solicite de la medic 
certificat precum că ea este bolnavă.  

3.6 Petiţionara menţionează că reclamata are profil public pe reţeaua de socializare 
Facebook, astfel sunt foarte multe vizualizări şi distribuiri. Postarea din 11.01.2021 a 
fost preluată de blogerii (A doua Republică) cu o sumedenie de vizualizări în care 
reclamata vociferează numele său, deşi subiectul era altul. 

3.7 În şedinţa de audieri, petiţionara a explicat că reclamata o asociază cu persoanele cu 
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probleme de sănătate mentală. 
  

 Susținerile reclamatei 
3.8 Reclamata a informat că la 04 aprilie 2020 a plantat arbori de diferite specii şi trandafiri. 

Proprietatea vecinei de peste drum se află la distanţa de 2 m. În ajunul paştelui 
petiţionara a venit la poarta sa, i-a solicitat să iasă la poartă, între timp vecina rupea 
copacii, iar petiţionara filma, provocând-o cu cuvintele : de ce a sădit copacii, cine i-a 
permis să îi sădească. După ce vecina a finisat de rupt copacii o provocau ambele, iar 
ea a întrebat-o pe petiţionară de ce a chemat-o. Reclamata comunică că petiţionara i-a 
răspuns că deoarece este consilieră. Reclamata susţine că scopul a fost să o 
determine să aducă injurii, iar ea nu a adus. Reclamata explică că ulterior a depus 2 
cereri către primar şi consiliul local, solicitând permisiunea de înverzire a străzii, însă 
petiţionara i-a oferit răspunsul în favoarea vecinei sale, invocând că este secretara 
comisiei administrative, fiind rudă cu vecina sa. 

3.9 Reclamata comunică că răspunsul primit nu a avantajat-o, deoarece ea a depus 
cererea către consiliul local care este de nivel ierarhic superior comisiei administrative. 

3.10 Reclamata explică că a înaintat cerere din partea tuturor locuitorilor străzii, iar la 
şedinţa din 28.08.2020 a făcut video-live a şedinţei consiliului local, deoarece nu 
puteau participa toţi locuitorii străzii.  

3.11 Reclamata invocă că este persecutată de către petiţionară, iar vecina sa îi este 
complice. Reclamata comunică că în luna decembrie când se afla în incinta consiliului 
local, petiţionara i-a zis că caută purici, în acea zi a decis să facă publică orice 
întrevedere cu ea. Reclamata susţine că petiţionara o discriminează pentru că are copil 
cu necesităţi speciale.  

3.12 Reclamata a înştiinţat că nu va participa la şedinţa de audieri a Consiliului deoarece nu 
poate absenta de la locul de muncă, pentru că petiţionara urmăreşte prezenţa sa la 
muncă şi o persecută pe acest temei.  
 
Susţinerile martorului 

3.13 Martorul a comunicat în şedinţa de audieri că a vizualizat postări instigatoare la 
discriminare şi instigatoare la ură, publicate live pe reţeaua de socializare Facebook, 
de către reclamată.  

3.14 Martorul a informat că videourile distribuite de reclamată conţineau cuvinte precum 
chemări la acţiuni violente în adresa petiţionarei („să i se taie capul”, „să i se dea foc”). 

3.15 Martorul a explicat că reclamata l-a blocat îndată ce el a scris careva comentarii în 
susţinerea petiţionarei, iar el nu a reuşit să facă înregistrări sau screen-shoturi a celor 
vizualizate. 

IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de 
origine socială; art. 32 alin. (1) oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a 
opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc 
posibil; alin. (2) libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul 
altei persoane la viziune proprie. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea 
egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția discriminării ca fiind 
 orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau 
a unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat 
pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse; art. 3 stabilește că 
subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi 
privat. 

4.3 Legea privind sănătatea mentală nr. 1402/1997 prevede la art. 8 solicitarea de 
informaţii privind starea sănătăţii psihice a persoanei  care exercită drepturile şi libertăţile 
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sale sau  solicitarea examinării  ei  de către medicul psihiatru se admite numai în cazurile 
stabilite de lege; art. 9 informaţiile despre tulburările psihice, despre solicitarea de 
asistenţă psihiatrică şi tratament într-o instituţie de psihiatrie, precum şi alte informaţii 
despre starea sănătăţii psihice a persoanei constituie secret medical apărat de lege. 
Pentru exercitarea drepturilor şi intereselor sale legitime, persoana suferindă de tulburări 
psihice sau reprezentantul ei legal poate primi la cerere informaţii despre starea sănătăţii 
psihice şi despre asistenţa psihiatrică acordată; art. 14 expertiza psihiatrică legală în 
acţiunile de judecată se efectuează în temeiul şi în modul prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 

4.4 Legea privind statutul alesului local nr. 768/2000 la art. 3 alin. (1) prevede că în 
unitatea administrativ-teritorială respectivă, alesul local este persoană oficială, el fiind 
reprezentantul autorităţii deliberative sau executive din administraţia publică locală; alin. 
(2) în exercitarea mandatului, alesul local este în serviciul colectivităţii respective.  

4.5 Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010 la art. 3 alin. (1) menționează 
că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea 
de a căuta, de a primi şi de a comunica fapte şi idei; art. 3 alin. (2) stabilește că 
libertatea de exprimare protejează atât conţinutul, cât şi forma informaţiei exprimate, 
inclusiv a informaţiei care ofensează, şochează sau deranjează; art. (3) alin. (3) prevede 
că exercitarea libertăţii de exprimare poate fi supusă unor restrângeri prevăzute de lege, 
necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională, integritatea teritorială 
sau siguranţa publică, pentru a apăra ordinea şi a preveni infracţiunile, pentru a proteja 
sănătatea şi morala, reputaţia sau drepturile altora, pentru a împiedica divulgarea de 
informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii 
judecătoreşti; alin. (5) garanţiile privind libertatea de exprimare nu se extind asupra 
discursurilor care incită la ură sau la violenţă; art. 7 alin. (1) stabilește că orice persoană 
are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin 
răspândirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare fără substrat 
factologic suficient sau prin injurie; art. 8 nu poate fi intentată o acţiune cu privire la 
defăimare pentru declaraţia făcută: lit. b) de către participanţii la proces, inclusiv martorii, 
organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, în cadrul urmăririi penale sau al 
unui proces judiciar; lit. c) în cererile, scrisorile sau plângerile cu privire la încălcarea 
drepturilor şi a intereselor legitime, expediate autorităţilor publice pentru examinare. 

4.6 Codul contravenţional 218/2008 la art. 69 alin. (1) Injuria, adică vorbele sau faptele 
care lezează onoarea şi demnitatea persoanei, se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 20 de 
ore; art. 70 alin. (1) calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor informaţii 
mincinoase ce defăimează o altă persoană, se sancţionează cu amendă de la 48 la 72 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 72 la 150 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite 
funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an; 
art. 400 alin. (1) contravenţiile prevăzute la 69 și 70 se constată şi se examinează de 
către poliţie. 

4.7 Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice la art. 19 alin. (3) 
menționează că exercitarea libertăţii de exprimare comportă obligaţii şi răspundere 
specială. În consecinţă, ea poate fi  supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în 
mod expres prin lege şi care sunt necesare: a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora; 
b) apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice; art. 26 
statuează că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o 
ocrotire egală din partea legii. În această privinţă legea trebuie să interzică orice 
discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei 
discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă 
opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă 
împrejurare. 

4.8 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la art. 10 se menționează că orice 
persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi 
libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice 
şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună 
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societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare. 
Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor 
formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate 
democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea 
teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia 
sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea 
informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii 
judecătoreşti; 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 sau 
socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra 
existenţei faptei de instigare la discriminarea persoanelor cu probleme de sănătate 
mintală.   

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

5.3 Reieșind din natura alegațiilor expuse, Consiliul a stabilit că acestea s-ar raporta la 
elementele constitutive ale instigării la discriminare. Astfel, pentru a institui prezumția 
instigării la dicriminare directe faptele invocate trebuie să caracterizeze cumulativ 
următoarele elemente: 

a) comportamentul sau conduita unei persoane care aplică presiuni sau 
afișează o conduită intenționată  

b) cu scopul sau efectul discriminării unei persoane sau unui grup de 
persoane  

c) pe baza unui criteriu protejat. 
5.4 Analizând cele relatate de petiționară, Consiliul a reținut o prezumție a instigării la 

discriminare. Consiliul a luat act că în sensul comportamentului nedorit s-ar include 
distribuirea mesajelor ofensatoare în public, mesaje cu aluzia la starea de sănătate 
mintală a persoanei, conduită, care aparent ar determina discriminarea persoanei 
vizate sau a grupului întreg.  

5.5 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121/2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. În situația respectivă, 
Consiliul urmează să aprecieze caracterul comportamentului deplâns din perspectiva: 
(i) amplorii acestuia în contextul actual raportat la climatul social cu privire la grupul 
țintit (ii) efectului asupra publicului în partea ce probabilitatea de determinare a 
acestuia la acțiuni discriminatorii față de grupurile vizate. 

5.6 Reclamata a informat Consiliul că ea ar fi victima persecutării din partea petiționarei, 
care îi tot creează probleme, profitând de poziția de putere pe care o are, ultima fiind 
consilieră locală.  

5.7 Consiliul, cercetând circumstanțele cauzei, stabilește că mesajele deplânse de 
petiționară drept discriminatorii se referă:  "nebună",  "bolnavă psihic". Din materialele 
administrate, Consiliul reține că petiționara a fost numită cu astfel de apelative în 
incinta Primăriei, fapt pentru care a fost sancționată contravenținal, în data de 
22.10.2020, în baza art. 69 alin. (1) Cod contravențional (f.d. 71). Respectiv, din 
considerentul că pentru această conduită persoana a fost sancționată, Consiliul nu se 
va expune repetat.  

5.8 De asemenea, Consiliul a luat act de înregistrarea prezentată de către petiționară în 
calitate de probă (f.d.28). Din conținutul acesteia, Consiliul reține că, mesajul care a 
deranjat petiționara, a fost vociferat în cadrul ședinței de judecată, în susținerea poziției 
reclamatei pe cauza sa. Astfel, Consiliul, conducându-se de prevederile art. 8 lit. b) din 
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legea cu privire la libertatea de exprimare, în special faptul că nu poate fi intentată o 
acţiune cu privire la defăimare pentru declaraţia făcută de către participanţii în cadrul 
unui proces judiciar, nu se va pronunța pe marginea acestora.  

5.9 Totodată, Consiliul a fost informat de către petiționară că, pe lângă conduitele 
examinate supra, reclamata ar fi făcut mai multe postări în direct pe o rețea de 
socializare în care s-ar fi expus la adresa acesteia cu mesaje ofensatoare. În ședința 
de audieri, Consiliul a solicitat petiționarei să identifice și să prezinte înregisrările 
exacte, pentru a fi administrate. Deși petiționara a fost ghidată pe parcursul şedinţei de 
audieri, dânsa nu a putut prezenta exact înregistrarea care ar conţine mesaje 
instigatoare la discriminare prin asociere cu persoanele cu dizabilităţi, invocată de 
petiţionară. În astfel de condiții, Consiliul respinge alegațiile petiționarei ca fiind 
declarative și neprobate. Consiliul notează că, potrivit prevederilor  art. 13 alin. (2) din 
legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, sarcina de a prezenta probe în 
susținerea celor invocate, pentru a institui prezumpţia discriminării, îi revine 
petiționarei.  

5.10 În egală măsură, în vederea examinării dacă mesajele sunt pe măsura de a instiga 
la discriminare, este important de a stabili dacă mesajele se încadrează sau depășesc 
limitele libertății de exprimare. În acest sens, valorificând jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului, Consiliul aplică un set de criterii, printre care: substanța mesajului 
transmis, calitatea vorbitorului și influența acestuia, vulnerabilitatea auditoriului, 
diseminarea și impactul potențial, contextul social care amplifică tensiuni existente în 
societate. Fără a subestima severitatea substanței mesajelor disputate pentru 
petiționară, Consiliul notează că din perspectiva autorului și a influenței neînsemnate a 
acestuia, mesajele nu pot fi considerate ca prezentând un risc iminent de excludere a 
persoanei, prin asociere cu persoanele cu dizabilităţi, din relațiile sociale. 

5.11 Consiliul, analizând totalitatea circumstanțelor cauzei, califică mesajele probate de 
petiţionară drept o critică care ofensează, şochează sau deranjează, însă care, în 
contextul  dat, se încadrează în limitele libertăţii de exprimare.  

 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, art. 2 și 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,  

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate nu reprezintă instigare la discriminarea persoanelor prin asociere cu 

persoanele cu dizabilităţi. 
2. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la 

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
_____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră  
 
_____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

