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DECIZIE 
            din 03 iunie 201612.2014 

în cauza nr. 397/16 
(V.S. vs Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Judecătoria 
Buiucani, mun. Chișinău) 

privind pretinsa discriminare pe criteriu de dizabilitate în acces la bunuri şi servicii 
disponibile publicului  

 
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminări și asigurarea egalități, la ședința de 
deliberare din 3 iunie 2016 
a examinat cauza nr: 397/2016 şi, analizînd susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarului: dl V.S., 
reclamații: Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN), Agenția Națională pentru 
Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), 
Judecătoria Buiucani mun. Chișinău 
cu privire la: pretinsa discriminare pe criteriu de dizabilitate  în acces la bunuri şi servicii 
disponibile publicului 
a deliberat cu privire la următoarele: 
                       
I. Actele de procedură îndeplinite  
1.1 La data de 11.03.2016, Consiliul a primit și a înregistrat plîngerile nr. 0208/1, 0208/2 

și 0208/3 cu anexe ale dlui V.S. (f.d. 1-6). 
1.2 La data de 14.03.2016, Membrul−Raportor a depus Rezoluția de conexare a 

plîngerilor într-o singură cauză nr. 397/16 (f.d. 7).  
1.3 La data de 30.03.2016, Consiliul, prin scrisorile nr.03/0220, 03/0221 și 0222, a 

solicitat părților reclamate să prezinte explicațiile sale în legătură cu faptele care 
formează obiectul plîngerii (f.d. 8-10).  

1.4 La data de 8.04.2016, Membrul−raportor a depus demers de prelungire a termenului 
(f.d. 11). 

1.5 La data de 08.04.2016, prin scrisoarea nr. 0312, Consiliul a recepționat opinia 
reclamatului Institutul de Neurologie și Neurochirurgie cu privire la faptele invocate 
în plîngere (f.d. 12). 

1.6 La data de 12.04.2016, prin scrisoarea nr. 0321, Consiliul a recepționat opinia 
reclamatului Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 
Tehnologia Informației cu privire la faptele invocate în plîngere (f.d. 14-15). 

1.7 La data de 28.04.2016, prin scrisoarea nr. 0368, Consiliul a recepționat opinia 
reclamatului Judecătoria sect. Buiucani cu privire la faptele invocate în plîngere (f.d. 
16). 

1.8 La data de 19.05.2016, prin scrisoarea nr. 03/0381, petiționarul a fost citat să se 
prezinte la ședința de audieri planificată pentru data de 02.06.2016, ora 15-00 (f.d. 
17). 

1.9 La data de 19.05.2016, prin scrisoarea 03/0382, Institutul de Neurologie și 
Neurochirurgie a fost citat să se prezinte la ședința de audieri planificată pentru data 
de 02.06.2016, ora 15-00 (f.d. 18). 

1.10 La data de 19.05.2016, prin scrisoarea 03/0383, Agenția Națională pentru 
Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a fost citată să se 
prezinte la ședința de audieri planificată pentru data de 02.06.2016, ora 15-00 (f.d. 
19). 
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1.11 La data de 19.05.2016, prin scrisoarea 03/0384, Judecătoria sect. Buiucani a fost 
citată să se prezinte la ședința de audieri planificată pentru data de 02.06.2016, ora 
15-00 (f.d. 20). 

1.12 La data de 02.06.2016, Consiliul a examinat în ședință publică plîngerea 
petiționarului. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plîngerii 
2.1 Plîngerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității 

și nu ridică excepții de inadmisibilitate prevăzute de art. 14 din aceeași Lege.  
 
III. Obiectul plîngerii 
3.1 Discriminare pe criteriu de dizabilitate în acces la bunuri și servicii disponibile 

publicului, manifestată prin lipsa acomodării rezonabile pentru persoanele cu 
dizabilități locomotorii a unor instituții. 

 
IV. Susținerile părților 
A.  Alegațiile Petiționarului 
4.1 Petiţionarul este o persoană încadrată în gr. I de dizabilitate şi se deplasează cu 

ajutorul fotoliului rulan. Acesta susține că, din lipsa acomodării rezonabile a 
instituțiilor cu destinație sociale, întîmpină diferite bariere de acces fizic, ceea ce îl 
împiedică să beneficieze de serviciile oferite de aceste instituții pe picior de egalitate 
cu celelalte persoane.  

4.2 Petiționarul explică că, fiind la un curs de reabilitare la Institutul de Neurologie și 
Neurochirurgie în mun. Chișinău, a constatat lipsa acomodării rezonabile a instutiţiei 
pentru persoanele cu dizabilităţi, din care considerent nu i-a fost asigurat accesul 
corespunzător la obiectele de uz sanitar.   

4.3 Petiționarul, de asemenea, notează că s-a adresat cu o plîngere în adresa Agenţiei 
pentru protecţia consumatorului, care a fost redirecţionată la ANRCETI. Nefiind de 
acord cu răspunsul oferit, acesta s-a deplasat la ANRCETI pentru a obţine o 
informaţia mai detaliată pentru a se putea adresa ulterior în instanţa de judecată. 
Acolo a constatat lipsa rampei de acces în instituţie. Oficiul autorităţii se află la etajul 
4, scările sunt abrupte, iar ascensor nu este accesibil pentru persoanele care 
folosesc fotoliu rulant. 

4.4 Petiţionarul mai comunică faptul că, avînd calitatea de reclamant într-un dosar civil, 
a fost citat la judecătorie pentru a participa la şedinţele de judecată pe caz, unde a 
constatat lipsa acomodării rezonabile a clădirii, ceea ce nu i-a permis accesul în 
instanţa de judecată. Sala de şedinţe unde urma să se desfăşoare procesul se afla 
la etajul 5 al clădirii. În clădire este ascensor, însă dimensiunile acestuia nu permit 
accesul în scaunul cu rotile, totodată, pîna la intrarea în ascensor, era o scară care, 
la fel, crea impedimente pentru accesul în sala de şedinţe. La etajul 1 sală de 
ședințe nu este. Petiționarul a fost nevoit să solicite amînarea procesului pentru altă 
dată pentru a angaja două persoane, care să-l poată ajuta să se ridice la etajul 5. 
Instanța a refuzat și a respins cererea. 
 

B. Susținerile părților reclamate în legătură cu faptele care formează obiectul  
plîngerii  
4.5 Reclamatul, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, menţionează că condiţiile 

de tratament pentru pacienţii cu dizabilităţi locomotorii, internaţi în secţie 
Neurorecuperare primară a INN, sunt adaptate. În susținerea acestor afirmații au 
anexat pozele relevante care confirmă prezența barelor de-a lungul holului, în WC-
uri şi baie. Institutului de Neurologie şi Neurochirurghie susţine că, potrivit 
recomandărilor Protocoalelor Internaţionale în Recuperare, tratamentul persoanele 
cu dizabilităţi şi risc înalt a căderilor sunt adaptate pentru efectuarea activităţilor 
cotidiene în fotoliu rulant, reeşind din diagnosticul pacientului.  

4.6 Reclamatul, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 
şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), susține că instituția dispune de 2 căi de 
acces în clădirea administrativă, şi anume prin clădirea Ministerului Tehnologiei 
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Informaţiei şi Comunicaţiilor (Oficiul Poştal nr. 12) şi o altă intrare din partea 
Centrului Internaţional de Business SKYTOWER (str. Vlaicu Pârcălab). Intrarea prin 
clădirea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este dotată cu o rampă 
de acces destinată facilitării accesului pentru persoanele cu dezabilităţi locomotorii 
în instituţie. În acest sens, persoanele care solicită audienţa specialiştilor ANRCETI, 
avînd create toate condiţiile necesare de acces prin intermediul rampei de la intrare, 
solicită angajaţilor pazei instituţiei, invitarea specialiştilor ANRCETI la et. 1 (care 
activează în incinta respectivei clădiri), unde, respectiv, şi este organizată audienţa 
acestora. ANRCETI informează că, în dependenţă de sursele financiare disponibile, 
va iniţia elaborarea unui plan de acţiuni, în vederea includerii paşilor concreţi pentru 
dotarea căii de acces nr. 2 cu echipament şi alte instrumente tehnice, în scopul 
facilitării accesului pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii în instituţie. De 
asemenea, se menţionează că dl. V.S. nu a adresat ANRCETI careva solicitări 
privind înscrierea acestuia pentru audienţă, or petiţionarul a depus doar o reclamaţie 
cu privire la calitatea serviciilor de comunicaţii electronice, care a fost examinată 
corespunzător de către ANRCETI. La etapa actuală, ANRCETI asigură audienţa 
tuturor cetăţenilor (utilizatorilor finali de servicii de comunicaţii electronice) la intrarea 
în clădirea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (Serviciul Pază), 
specialiştii instituţiei fiind invitaţi de colaboratorii Serviciului Pază, telefonic, şi 
respectiv absolut toţi cetăţenii sunt asiguraţi cu asistenţa şi consultarea necesară, în 
acest sens nefiind înregistrată nici o reclamaţie.  

4.7 Reclamatul, Judecătoria Buiucani, comunică faptul că accesul justițiabililor, precum 
și a altor persoane în sediul Judecătoriei este asigurat prin amenajarea scărilor între 
etaje pentru urcarea/coborîrea persoanelor, cu intrarea atît din fața clădirii, cît și din 
spatele acesteia. Totodată, imobilul vizat este dotat cu două ascensoare pentru 
transportul persoanelor cu capacitatea a cîte 4 persoane pentru fiecare, care asigură 
transportul pasagerilor pînă la etajul 5 inclusiv. Dat fiind faptul că aceste încăperi 
sunt închiriate, iar conform reglementărilor contractului de locaţiune, locatarul nu 
poate interveni cu anumite schimbări tehnice și arhitecturale a clădirii, Judecătoria se 
află în imposibilitatea de a soluţiona problema abordată de către petiţionar. Totodată, 
prin scrisoarea sa, partea reclamată menţionează că, prin Hotărîrea Guvernului nr. 
448 din 22.07.2009, Judecătoriei Buiucani i-a fost transmis cu titlu gratuit cota parte 
a statului din imobilul amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 200, mun. Chișinău. 
Actualmente, în spațiile vizate, se desfășoară lucrări de reparație, astfel încît sediul 
nou al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, va corespunde standardelor instituite, 
inclusiv urmînd a fi amenajată și rampa de acces și alte mecanisme destinate 
facilitării accesului pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. 

 
V. Dreptul național și internațional relevant 
5.1 Constituția Republicii Moldova, prin art. 16 alin. 2, garantează dreptul la egalitate 

”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. 51 alin. 1 prevede că 
„persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din partea întregii 
societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de readaptare, de 
învăţămînt, de instruire şi de integrare socială”. 

5.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 stabilește la art. 1 alin. 
1 ”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, vîrstă, 
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 sînt 
persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. Art. 4 identifică formele 



4 
 

grave ale discriminării, cum este: lit. a) promovarea sau practicarea discriminării de 
către autorităţile publice; Art. 8 interzice orice formă de discriminare privind accesul 
persoanelor la servicii și bunurile disponibile publicului, indicînd o listă deschisă de 
bunuri și servicii. 

5.3 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi stabilește la art. 1 „Prezenta lege reglementează drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora, garantării posibilităţii 
participării lor în toate domeniile vieţii fără discriminare, la un nivel identic cu ceilalţi 
membri ai societăţii, avînd ca bază respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului”. Art. 2 definește persoana cu dizabilităţi – „persoană cu deficienţe fizice, 
mintale, intelectuale sau senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse 
bariere/obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în 
condiţii de egalitate cu celelalte persoane”; dizabilitatea – „termen generic pentru 
afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, care denotă 
aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi 
factorii contextuali în care se regăseşte (factorii de mediu şi cei personali)”; adaptare 
rezonabilă – „modificările şi ajustările necesare şi adecvate, care nu impun un efort 
disproporţionat sau nejustificat atunci cînd este necesar, pentru a permite 
persoanelor cu dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate cu 
ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”; Art. 5 al aceleași legi 
prevede: „Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi au la bază 
următoarele principii: a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale 
omului; b) egalitatea de şanse; c) egalitatea de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; d) solidaritatea socială; e) 
nediscriminarea; f) parteneriatul; g) libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra 
propriei vieţi, asupra serviciilor şi formelor de suport de care beneficiază; h) 
respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, a libertăţii de a face 
propriile alegeri şi a independenţei persoanei; i) acceptarea persoanelor cu 
dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii; j) participarea şi integrarea 
deplină şi efectivă în societate; k) accesibilitatea; l) egalitatea în drepturi a femeilor şi 
bărbaţilor; m) respectarea capacităţilor de dezvoltare ale copiilor cu dizabilităţi şi a 
dreptului acestora de a-şi păstra propria identitate.” Art. 8 prevede: alin. 1 
Persoanele cu dizabilităţi au dreptul să fie recunoscute, oriunde s-ar afla, ca 
persoane cu drepturi egale în faţa legii. Alin. 2 Persoanele cu dizabilităţi beneficiază 
de capacitate juridică în egală măsură cu celelalte persoane în toate aspectele vieţii, 
iar după caz, şi de măsuri de protecţie şi asistenţă juridică în exercitarea capacităţii 
juridice, prevăzute de legislaţia în vigoare. Alin. 3 Persoanele cu dizabilităţi au 
dreptul inalienabil la respectarea demnităţii umane indiferent de dizabilitate sau altă 
stare de sănătate, indiferent de rasă, naţionalitate, originea etnică, limbă, religie, sex, 
orientarea sexuală, opinie, apartenenţa politică, avere, originea socială sau orice alt 
motiv. Alin. 4 Persoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile civile, politice, 
sociale, economice şi culturale, precum şi de libertăţile fundamentale consfinţite prin 
Constituţia Republicii Moldova, prin Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi (ratificată prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010), prin prezenta lege şi alte 
acte normative. Alin. 5 Persoanele cu dizabilităţi, pe lîngă drepturi egale cu ale 
celorlalte persoane, au obligaţii şi responsabilităţi egale, prevăzute de legislaţia 
Republicii Moldova. Alin. 6 Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi constînd în orice 
deosebire, excludere, marginalizare, limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de 
creare a condiţiilor favorabile şi de adaptare rezonabilă, care conduc la 
imposibilitatea sau complicarea recunoaşterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor 
civile, politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă şi se pedepseşte  
conform legislaţiei în vigoare. Alin. 7 Statul, prin intermediul structurilor responsabile 
din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale şi al instituţiilor specializate în 
apărarea drepturilor omului (Avocatul Poporului), asigură dreptul persoanelor cu 
dizabilităţi de a beneficia de capacitate juridică în egală măsură cu celelalte 
persoane, în toate aspectele vieţii şi le garantează acestora protecţie juridică egală şi 
eficientă contra discriminării pe orice temei. Alin. 8 Pentru asigurarea egalităţii şi 
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eliminarea discriminării persoanelor cu dizabilităţi, statul promovează măsuri de 
adaptare rezonabilă. Alin. 9 Măsurile specifice necesare pentru a accelera sau a 
obţine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi nu vor fi considerate o 
discriminare.”  Art. 18  Proiectarea şi construcţia obiectelor infrastructurii sociale  
adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi. Alin. 1 Nu se admite proiectarea şi 
construirea centrelor populate, formarea cartierelor de locuit, elaborarea soluţiilor de 
proiect, construcţia şi reconstrucţia clădirilor, instalaţiilor, complexelor şi 
comunicaţiilor, de asemenea producerea sau achiziţia mijloacelor de transport public 
urban, a mijloacelor de informare şi de telecomunicaţii fără amenajarea acestor 
obiective şi mijloace în aşa mod încît persoanele cu dizabilităţi să aibă acces la ele şi 
să le poată utiliza. Alin. 2 Autorităţile responsabile au obligaţia să autorizeze 
funcţionarea obiectelor de utilitate publică specificate la alin. 1 numai în condiţiile 
respectării normativelor în domeniu, astfel încît persoanele cu dizabilităţi să aibă la 
ele un acces neîngrădit. Art. 19 din aceeași lege, stabilește: “Obiectele de menire 
socială trebuie să fie amenajate într-un mod care să le facă accesibile pentru 
persoanele cu dizabilităţi: dotate cu căi de acces şi instalate cu respectarea actelor 
normative în vigoare vizînd domeniul respectiv.” Art. 26  Răspunderea pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea accesibilităţii: „Persoanele cu funcţii de 
răspundere, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile indiferent de forma de 
proprietate, care nu îndeplinesc prevederile prezentei legi în ceea ce priveşte 
eliminarea barierelor existente şi amenajarea adecvată, conform normativelor în 
vigoare, a clădirilor, instalaţiilor şi încăperilor, inclusiv a celor de locuit, a mijloacelor 
de transport în comun, a mijloacelor de informare şi de telecomunicaţii, a obiectivelor 
culturale, turistice, a complexelor (sălilor) sportive şi a altor obiecte ale infrastructurii 
sociale pentru a asigura accesul la ele şi utilizarea lor de către persoanele cu 
dizabilităţi poartă răspundere în conformitate cu Codul contravenţional.” 

5.4 Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 13 august 2013 cu privire la aprobarea 
Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor  de  asigurare  a 
accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială, la pct. 1 din 
Anexă stabileşte ca acţiune pentru autorităţile administraţiei publice locale – 
iventarierea instituţiilor publice şi clădirilor de menire socială existente cu privire la 
adaptarea acestora la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi; la pct. 2 -  pentru 
autorităţile administraţiei publice locale este prevăzută acţiunea de a elabora şi 
aproba Planul de acţinui la nivel local privind adaptarea clădirilor la necesităţile 
persoanelor cu dizabilităţi cu prevederea finanţării acţiunilor din bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, proprietarilor de clădiri, surselor partenerilor de dezvoltare; la 
pct. 3 din Anexă, pentru Inspecţia de Stat în Construcţii este prevăzută ca 
subacţiune – efectuarea controlului asupra documentaţiei de proiect, eliberate în 
perioada 2012 - aprilie 2014, precum şi efectuarea controlului selectiv a obiectelor 
date în exploatare în anul 2013. 

5.5 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art 14 prevede: „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”.  

5.6 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 1 indică că 
”Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, 
intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse 
bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi”, la art. 2 se oferă definiția - „Discriminare pe criterii de 
dizabilitate” înseamnă orice diferenţiere, excludere sau restricţie pe criterii de 
dizabilitate, care are ca scop sau efect diminuarea sau prejudicierea recunoaşterii, 
beneficiului sau exercitării în condiţii de egalitate cu ceilalţi a tuturor drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului în domeniul politic, economic, social, cultural, 
civil sau în orice alt domeniu. Articolul 5 prevede că ”1. Statele Părţi recunosc faptul 
că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi sub incidenţa legii şi au dreptul fără 
niciun fel  de discriminare la protecţie egală şi beneficiu egal al legii. 2. Statele Părţi 
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vor interzice toate tipurile de discriminare pe criterii de dizabilitate şi vor garanta 
tuturor persoanelor cu dizabilităţi protecţie juridică egală şi efectivă împotriva 
discriminării de orice fel. [...]”. Articolul 12 ”[...] 2. Statele Părţi vor recunoaşte faptul 
că persoanele cu dizabilităţi se bucură de asistenţă juridică în condiţii de egalitate cu 
ceilalţi, în toate domeniile vieţii. [...] 

 
VI. În concluzie, Consiliul menționează următoarele: 

6.1 Din materialele dosarului, Consiliul observă că se invocă o pretinsă discriminare în 
acces la serviciile oferite de către reclamați.  

6.2 Consiliul reamintește că atît legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea 
nr. 121 cu privire la asigurarea egalității), cît și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (a se vedea cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza 
Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) prevede o regulă 
specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina 
probei trece la reclamat atunci cînd petiționarul prezintă dovezi din care se poate 
prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse în 
plîngere, pentru a proba discriminarea petiționarul urma să prezinte fapte care ar 
arăta existența cumulativă a următoarelor elemente:  

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

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

6.3 Analizînd materialele dosarului, Consiliul constată că faptele descrise permit 
instituirea prezumţiei discriminării, astfel precum a fost formulată de petiţionar. 
Conform art. 15 alin. 1 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 
25.05.2012, sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine 
persoanei/instituțiilor despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. 
Consiliul urmează să aprecieze existenţa sau lipsa unei unei justificări obiective şi 
rezonabile a tratamentul deplîns. 

6.4 Referitor la alegațiile privind pretinsa discriminare comisă de către Institutului de 
Neurologie şi Neurochirurgie, Consiliul reține susținerile și probele reclamatului care 
a demonstrat că în instituție condiţiile de tratament pentru pacienţii cu dizabilităţi 
locomotorii, internaţi în secţia Neurorecuperare primară a INN, sunt adaptate, prin 
instalarea barelor de-a lungul holului, în WC-uri şi baie, iar în secţie accesul este 
asigurat cu ajutorul ascensorului, în secţia Neurourgenţe a INN asemenea bare sunt 
instalate în WC şi baie şi a prezentat probe relevante în acest sens. Astfel, Consiliul 
atestă existenţa acomodării rezonabile a instituţiei pentru nevoile persoanelor cu 
dizabilităţi locomotorii. 

6.5 Referitor la presupusa discriminare comisă de ANRCETI, Consiliul a luat act de 
susținerea reclamatului, care a menţionat că la etapa actuală asigură audienţă 
tuturor cetăţenilor la intrarea în clădirea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (Serviciul Pază), notînd că specialiştii instituţiei sunt invitaţi de 
colaboratorii Serviciului Pază, telefonic, la primul etaj pentru audienţe. Consiliul 
apreciază critic această justificare din următoarele considerente. În primul rînd, 
cadrul legislativ obligă fiecare instituție/entitate să întreprindă măsuri de acomodare 
rezonabilă pentru necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități. Aceste măsuri 
ar putea viza reamenajări/adaptări ale clădirii sau adoptarea și aplicarea unor 
proceduri interne care să reglementeze aspectele de acomodare a serviciilor oferite. 
ANRCETI a susținut că în cadrul instituției ar exista o practică de audiență la parter, 
însă în lipsa reglementărilor interne, aceasta pare a fi doar declarativă. În acest sens, 
Consiliul îndeamnă autoritatea să elaboreze un act intern care ar reglementa 
obligaţia funcţionarilor din cadrul ANRCETI de a oferi consultaţii petiţionarilor la 
parterul clădirii, or în lipsa unor astfel de prevederi, acomodarea rezonabilă rămîne la 
discreţia funcționarilor. 

6.6 Examinînd alegațiile cu privire la pretinsa discriminare comisă de Judecătoria 
Buiucani, Consiliul reține argumentele reclamatului care a menţionat că se află în 
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imposibilitatea de a soluţiona problema abordată de către petiţionar, din cauza 
impedimentelor tehnice și arhitecturale ale clădirii. Cu toate acestea, Consiliului nu i-
au fost prezentate explicații obiective și rezonabile referitoare la măsurile alternative 
întreprinse de către instanță pentru a asigura accesul fizic la justiție a acestor 
persoane. Consiliul subliniază faptul că lipsa rampelor de acces (în speță la sediul 
judecătoriei Buiucani) sau a opțiunilor alternative pentru asigurarea accesului la 
justiție a persoanelor cu dizabilități, atît justițiabililor cît și altor actori ai sectorului 
justiției, constituie un impediment și o îngrădire reală a dreptului de acces la justiție. 
Consiliul reamintește despre obligația statului de a asigura acomodarea rezonabilă a 
persoanelor cu dizabilități în toate sferele sociale1, inclusiv în instanțele de judecată.  

6.7 Consiliul apreciază lipsa acomodării rezonabile a clădirilor ANRCTI și a Judecătoriei 
Buiucani drept discriminare în formă gravă, deoarece situația analizată vizează un 
grup de persoane (persoanele cu dizabilităţi locomotorii), cauzată de autorităţile 
publice. În această ordine de idei, fiind împuternicit cu atribuţii în vederea prevenirii 
pe viitor a faptelor de discriminare, Consiliul consideră necesar sesizarea tuturor 
autorităţilor responsabile întru conjugarea eforturilor de remediere efectivă a situației. 
În primul rînd, Consiliul consideră judicios ca situația să fie examinată, per ansamblu, 
de Consiliul Superior al Magistraturii ca organ care asigura autoadministrarea 
judecătoreasca.  

6.8 Mai mult ca atît, statistica Consiliului evidențiază faptul că lipsa acomodării 
rezonabile este cea mai frecvent invocată ca situație de discriminare. În acest sens, 
Consiliul reiterează recomandarea făcută în raportul din anul 2015 privind situația în 
domeniul prevenirii și combaterii discriminării2. Astfel, Consiliul solicită Guvernului 
Republicii Moldova promovarea unui document de politici care să conțină totalitatea 
de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum și a mediului 
informațional și comunicațional, incluzînd tehnologiile şi sistemele informaţionale şi 
comunicaţiile, conform necesităților persoanelor cu dizabilități.  
 

Astfel, conducîndu-se de prevederile art. 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 15 din Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalității, fiind împuternicit să formuleze recomandări în vederea 
asigurării egalității și a prevenirii faptelor discriminatorii pe viitor, 
 

CONSILIUL DECIDE: 
 

1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare pe criteriul de dizabilitate exprimat prin 
lipsa acomodării rezonabile a clădirii Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, 
după cum este definit în art.1, 2, 4 lit a), e) și g) coroborat cu art. 8 al Legii nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalități.  

2. Faptele constatate reprezintă discriminare în formă gravă pe criteriu de dizabilitate 
comisă de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 
şi Tehnologia Informaţiei exprimată prin lipsa acomodării rezonabile a clădirilor și 
construcțiilor pentru persoanele cu dizabilități, după cum este definit în art.1, 2, 4 lit 
a), e) și g) coroborat cu art. 8 al Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalități. 

3. Faptele constatate reprezintă discriminare în formă gravă pe criteriu de dizabilitate 
comisă de către Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, exprimată prin lipsa 
acomodării rezonabile a clădirilor și construcțiilor pentru persoanele cu dizabilități, 
după cum este definit în art.1, 2, 4 lit a), e) și g) coroborat cu art. 8 al Legii nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalități. 

4. Reclamatul, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei, va elabora un regulament intern al instituţiei care să prevadă 
în mod expres obligaţia funcţionarilor de a oferi consultaţiile şi asistenţa necesară 
persoanelor cu dizabilităţi.  

                                                           
1 Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi care stipulează la art.9; Legea nr.60 privind incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilități la art. 17. 
2 http://egalitate.md/media/files/Raport%20general%202015.pdf 
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5. Reclamatul, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei, va întreprinde toate acţiunilor necesare în vederea 
acomodării rezonabile atît a căilor de acces în edificiu, cît şi accesul nemijlocit la 
instituţia vizată. 

6. Reclamatul, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, va planifica în bugetul anual al 
instituției resurse pentru acomodarea rezonabilă a clădirii pentru persoanele cu 
dizabilități. Pînă la identificarea resurselor aferente acomodării rezonabile, 
Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, va identifica măsuri alternative pentru a 
asigura accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități, justițiabili și profesionişti. 

7. O copie a prezentei decizii se va comunica Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru a considera dezideratul acomodării rezonabile a instanţelor judecătoreşti în 
procesul de evaluare a costurilor aferente înfăptuirii justiţiei. 

8. O copie a prezentei decizii se va comunica Cabinetului de Miniştri al Guvernului 
Republicii Moldova pentru a elabora şi adopta politici care să conțină totalitatea de 
măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum și a mediului 
informațional și comunicațional, incluzînd tehnologiile şi sistemele informaţionale şi 
comunicaţiile, conform necesităților persoanelor cu dizabilități. 

9. Reclamații vor întreprinde măsuri imediate pentru a opri astfel de încălcări pe viitor și 
vor informa Consiliul în termen de 10 zile, din ziua primirii acestei decizii, despre 
măsurile întreprinse pentru executarea deciziei. 

10. O copie a prezentei decizii se va comunica părților și va fi făcută publică pe adresa 
www.egalitate.md  

11. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform 
prevederilor pct. 65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și a Legii 
contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 

 
Membrii Consiliului prezenți la ședința de deliberare: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
 Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ   – Membră 

http://www.egalitate.md/



