
 

CONSILIUL PENTRU PREVENIREA 

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY

Adresa: Republica Moldova, Chi
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, 

tel.: +373 (0

 

 

(A.O. ”Centrul de Asisten

privind discriminare pe criteriul de dizabilitate

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discrimin
de deliberare din 10 mai 2016 și 2
a examinat cauza nr: 406/16, analizînd sus
persoanei interesate: Asociația  Obșteasc
cu Dizabilități”(în continuare CAJPD)
2012 
reclamatului: SRL ”AGROLUXER” S.C.,
cu privire la pretinsa discriminare pe criteriul de dizabilitate 
bunuri și servicii disponibile publicului
a deliberat cu privire la următoarele:
 
I. Actele de procedură îndeplinite 
1.1 La data de 04.04.2016 Consiliul a primit 

Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilită
examinarea cauzei nr. 406/16

1.2 La data de 11.04.2016 Consiliul
prezinte explicațiile sale în leg
înștiințat reclamatul despre data și locul desf
i explicată procedura examinării plîngerii în fa

1.3 La data de 11.04.2016 Consiliul
despre data și locul desf
procedura examinării plîngerii în fa

1.4 La data de 03.05.2016 Consiliul
anexate la materialele dosarului

1.5 La data de 03.05.2016 membrul raportor a depus demers de prelungire a termenului
examinarea a cauzei (f.d. 1).

1.6 La data de 10.05.2015 Consiliul a 
 

II. Admisibilitatea obiectului plîngerii
2.1 Plîngerea corespunde cerin

și nu ridică excepții de inadmisibilitate prev
a ridicat excepții de inadmisibilitate.
 

III. Obiectul plîngerii 
3.1 Discriminare în acces la servicii destinate publicului pe criteriu de dizabilitate 

sănătății, manifestată prin excluderea copiilor care suferă de boli psihice sau afec
cronice din cercul persoanelor care pot beneficia de serviciile de agrement prestate. 
 

IV. Susținerile părților 
Alegațiile persoanei interesate

 

CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMIN
ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII 

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY
 

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2004 
Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.600 

(0) 22 21-28-17 

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв,
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 600

тел.: +373 (0) 22 21
 

DECIZIE 
cauza 406/16 

din 24 mai 2016 
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilită

SRL”AGROLUXER”) 
criteriul de dizabilitate și stare a sănătății în acces la 

servicii disponibile publicului 
 

și eliminarea discriminării și asigurarea egalit
și 24 mai 2016 
analizînd susținerile scrise și verbale ale 

ția  Obștească ”Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele 
(în continuare CAJPD), Chișinău, str. Pușkin 16, of. 5, Republica Moldova, 

SRL ”AGROLUXER” S.C., administrator: S.C., 
pretinsa discriminare pe criteriul de dizabilitate și stare a s

servicii disponibile publicului 
a deliberat cu privire la următoarele: 

Actele de procedură îndeplinite  
Consiliul a primit și a înregistrat plîngerea 

ntru Persoanele cu Dizabilități” (f.d.2-18) în baza căreia a demarat 
/16.  

.2016 Consiliul, prin scrisoarea nr.03/0256, a solicitat reclamatului
țiile sale în legătură cu faptele care formează obiectul plîngerii

științat reclamatul despre data și locul desfășurării ședinței de audieri, concomitent fiindu
i explicată procedura examinării plîngerii în fața Consiliului (f.d.19-21). 

Consiliul, prin scrisoare nr. 03/0257, a înștiințat 
și locul desfășurării ședinței de audieri, concomitent fiindu

procedura examinării plîngerii în fața Consiliului (f.d.22-23).  
.2016 Consiliul a recepționat explicațiile scrise ale reclamatului, fiind 

anexate la materialele dosarului (f.d.24-25). 
membrul raportor a depus demers de prelungire a termenului

(f.d. 1). 
.2015 Consiliul a examinat plîngerea în ședință publică.

Admisibilitatea obiectului plîngerii 
Plîngerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea nr. 121 cu privire la 

ții de inadmisibilitate prevăzute de art. 14 din aceeași lege. 
ții de inadmisibilitate. 

Discriminare în acces la servicii destinate publicului pe criteriu de dizabilitate 
, manifestată prin excluderea copiilor care suferă de boli psihice sau afec

cronice din cercul persoanelor care pot beneficia de serviciile de agrement prestate. 

rsoanei interesate 

ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII 

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА 

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY 

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD-2004 
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 600 

тел.: +373 (0) 22 21-28-17 
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ă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități” vs. 

în acces la bunuri și 

și asigurarea egalității, în cadrul şedinţelor 

ă Juridică pentru Persoanele 
șkin 16, of. 5, Republica Moldova, MD 

și stare a sănătății în acces la 

plîngerea A.O. ”Centrul de 
în baza căreia a demarat 

, a solicitat reclamatului să 
ătură cu faptele care formează obiectul plîngerii. Totodată, a 

ședinței de audieri, concomitent fiindu-
).  
țat persoana interesată 

ședinței de audieri, concomitent fiindu-i explicată 

ționat explicațiile scrise ale reclamatului, fiind 

membrul raportor a depus demers de prelungire a termenului de 

ă publică. 

cu privire la asigurarea egalității 
și lege. Reclamatul nu 

Discriminare în acces la servicii destinate publicului pe criteriu de dizabilitate și stare a 
, manifestată prin excluderea copiilor care suferă de boli psihice sau afecțiuni 

cronice din cercul persoanelor care pot beneficia de serviciile de agrement prestate.  
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4.1 În sesizarea depusă se comunică următoarele. În cadrul Centrului Comercial Malldova, 
situat pe str. Arborilor 21, mun. Chișinău, la nivelul 2 este situat Centrul de divertisment 
pentru copii ”Madagascar”, administrat de SC ”Agroluxer” SRL. Conform informației 
publicate pe pagina web, Centrul de divertisment prestează următoarele servicii – 
Autodrom, Laser Shot, 5DCinema, Laser Labirint, 3D game, Kids Land, etc. La intrarea în 
Labirintul pentru copii sînt plasate Regulile de securitate, care, printre altele, conțin 
sintagma: ”Este admisă intrarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 9 ani, care nu suferă 
de boli psihice, infecțioase sau afecțiuni cronice. ” CAJPD în calitate de organizație care 
apără drepturile omului, consideră această prevedere ca fiind discriminatorie, iar refuzul 
accesului în baza regulii menționate, discriminare directă pe criteriu de dizabilitate mentală 
și stare a sănătății. Totodată, amplasarea regulilor de securitate cu conținutul menționat 
într-un loc atît de aglomerat, cum este Centrul comercial ”MallDova” duce la propagarea 
stereotipurilor discriminatorii în raport cu persoanele cu dizabilități” (f.d.2). 

4.2 Partea interesată solicită constatarea discriminării directe pe criteriu de dizabilitate mentală 
și stare a sănătății în accesul la servicii publice din partea SC ”Agroluxer” SRL și obligarea 
reclamatului de a înceta discriminarea persoanelor în accesul la serviciile publice pe care 
le prestează, inclusiv prin excluderea sintagmei discriminatorii.  

 
Explicațiile reclamatului  
 

4.3 Reclamatul, în explicaţia depusă, menționează următoarele. Centrul este dotat cu 
echipament de tipul: Bătute; Tobogane; Bazine cu bule de plastic; etc. Centrul 
Madagascar dispune de Autorizaţie sanitară eliberat de Centrul de Sănătate publică din 
mun. Chişinău şi de Autorizaţie de funcţionare eliberată de Direcţia de Comerţ şi 
Alimentaţie Publică din mun. Chişinău. Centrul Madagascar oferă servicii de distracţie ce 
ţine de dezvoltarea fizică a copiilor. Se permite intrarea pe teritoriul Centrului a copiilor de 
o anumită înălţime şi greutate (după cum urmează: 135 cm. şi 35 kg.), restricţiile sînt 
prevăzute de modul de exploatare a echipamentului. Toate aceste restricţii ţin de 
securitatea copiilor, pentru prevenirea incidentelor. Pentru prevenirea anumitor incidente 
s-a decis de a limita accesul unui anumit tip de persoane. Scopul acestei limitări nu a fost 
intenţia de a discrimina, dar de a proteja sănătatea şi integritatea persoanelor date. Cu 
toate că există restricţii, totuşi se permite intrarea acestor grupuri de persoane cu însoţitor, 
care își asumă responsabilitate pentru persoanelor date. Mai mult ca atît, Centrul 
Madagascar conlucrează intens împreună cu ICS "Lemi lnvest" SRL în privinţa actelor de 
caritate pentru copii din Casele de Copii (Casa de Copii din s. Bulboaca r. Anenii-Noi; 
Şcoala auxiliară nr. 7 din Chişinău; Şcoala internat auxiliară nr. 5 din Chişinău; Casa de 
Copii s. Popeasca r. Şefan-Vodă). În incinta acestor școli sînt şi copii cu dizabilitaţi. Toţi 
aceşti copiii, vizitează Centrul Madagascar gratuit, în prezenţa însoţitorilor. În programul 
actelor de caritate, se include servirea gratuită a bucatelor şi a băuturilor răcoritoare în 
incinta Cafe Madagascar.  

4.4 Totodată, reclamatul subliniază că este predispus de a modifica regulile de acces a 
persoanelor cu dizabilitaţi și solicită recomandările Consiliului pentru formularea corectă a 
acestora (f.d.24-25). 

 
V. Dreptul național și internațional relevant 
5.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin(2) garantează dreptul la egalitate: ”Toţi 

cetăţenii Republicii Moldova sînt 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”. 

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, 
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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; acomodare rezonabilă 
– orice modificare sau adaptare necesară şi adecvată, într-un caz particular, care nu 
impune o sarcină disproporţionată sau nejustificată atunci cînd este nevoie pentru a 
asigura unei persoane, în cazurile stabilite de lege, exercitarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi. Art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul 
discriminării sînt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. Art. 8 lit. f) și h) 
din legea sus menționată interzice orice formă de discriminare privind accesul persoanelor 
la serviciile culturale şi de agrement și alte servicii şi bunuri disponibile publicului. 

5.3 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilități 
în art. 8 pct. 6 prevede: „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”. 

5.4 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”.  

5.5 Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (ratificată de 
Republica Moldova prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010) în art. 1 stabilește 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”. Art. 2 definește discriminarea pe criterii de dizabilitate ca fiind „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.” Art. 5 prevede 
următoarele: ”1. Statele Părţi recunosc faptul că toate persoanele sînt 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 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. [...]”. 

5.6 Convenția Internațională cu privire la Drepturile Copilului, la care Republica 
Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 408 din 12.12.1990 prevede 
„Statele părţi recunosc că pentru copiii cu dizabilităţi fizice şi intelectuale trebuie să se 
asigure o viaţă împlinită şi decentă, în condiţii care să le garanteze demnitatea, să le 
favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa comunităţii. Pct. 2. 
Statele părţi recunosc dreptul copiilor cu dizabilităţi de a beneficia de îngrijiri speciale, 
încurajează şi asigură, în măsura resurselor disponibile, la cerere, copiilor cu dizabilităţi 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute şi celor care îi au în îngrijire, un ajutor adaptat 
situaţiei copilului şi situaţiei părinţilor sau a celor cărora le este încredinţat. Pct. 3. 
Recunoscând nevoile speciale ale copiilor cu dizabilităţi, ajutorul acordat conform 
paragrafului 2 al prezentului articol va fi gratuit ori de câte ori acest lucru este posibil, 
ţinând seama de resursele financiare ale părinţilor sau ale celor care îi au în îngrijire, şi va 
fi destinat asigurării accesului efectiv al copiilor cu dizabilităţi la educaţie, activităţi 
recreative, de o manieră care să asigure deplina integrare socială şi dezvoltare individuală 
a copiilor, inclusiv dezvoltarea lor culturală. 

 



 4 

 

VI. În concluzie, Consiliul reține următoarele: 
 

6.1 Din materialele dosarului, Consiliul constată următoarele fapte:   
I. Existența regulilor de securitate cu sintagma care interzice accesul copiilor care 

suferă de boli psihice și cronice, fapt confirmat și de reclamat;  
II. Disponibilitatea reclamatului de a ajusta regulile respective.  

6.2 Consiliul reține spre examinare aceste fapte constatate și urmează să se pronunțe din punct 
de vedere discriminatoriu pe marginea lor. Astfel, Consiliul va examina o pretinsă discriminare 
directă pe criteriu de dizabilitate și stare a sănătății în acces la serviciile disponibile publicului.  

6.3 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 directă petiționarul urma să 
prezinte fapte care ar arăta existența cumulativă a următoarelor elemente:  
1) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, etc.) în exercitarea unui drept 

recunoscut de lege,  
2) aplicat în comparație cu alte persoane (un grup de persoane),  
3) cu care petiționara se află în situație analogică,  
4) în baza unui criteriu protejat. 

6.4 Examinînd faptele expuse în sesizare, Consiliul stabilește că prezumția discriminării a fost 
instituită, or toate elementele indicate mai sus au fost corespunzător descrise. Astfel, în 
conformitate cu art. 15 alin (1) din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalități, sarcina de a 
proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei despre care se 
presupune că a comis fapta discriminatorie. În acest caz, reclamatul urma să explice care a 
fost scopul legitim urmărit prin instituirea acestei restricții și să prezinte o justificare rezonabilă 
și obiectivă. 

6.5 Reclamatul, în ședința de audieri, a comunicat Consiliului că la instituirea acestor reguli s-a 
condus de un singur scop, cel de a asigura securitatea copiilor pe teren, fără să explice care 
ar fi justificarea excluderii celor care sferă de boli mentale și cronice. Consiliul nu neagă 
legitimitatea scopului urmărit, însă atenționează că excluderea copiilor mai vulnerabili nu este 
o soluție și nu poate fi considerată drept o măsură proporțională scopului urmărit. Consiliul 
subliniază că oricare copil, indiferent de dizabilitate sau personalitate are dreptul de a 
beneficia de serviciile de agrement pe picior de egalitate cu ceilalți copii.  

6.6 Consiliul a luat act și salută faptul că reclamatul a conștientizat această necesitate și a dat 
asigurări că va modifica conținutul regulilor de acces la serviciile de agrement. De asemenea, 
reclamatul și-a asumat angajamentul de a prevedea măsuri de siguranță pentru ca toți copii 
să se bucure de serviciile oferite în condiții de egalitate. Consiliul apreciază soluționarea 
amiabilă a cauzei și este dispus, la solicitare, să ofere suportul metodologic necesar pentru 
ajustarea regulilor de acces în conformitate cu principiul egalității și nediscriminării.  

 
Conducîndu-se de prevederile art. 1, 2, 3, 8, 13 - 15 din Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu 
privire la asigurarea egalității, fiind împuternicit să formuleze recomandări în vederea asigurării 
egalității şi a prevenirii faptelor discriminatorii pe viitor,  
 

CONSILIUL DECIDE: 
 

1. Faptele constatate reprezintă discriminare directă pe criteriu de dizabilitate și stare a 
sănătății în acces la bunuri și servicii disponibile publicului, conform art. 1, 2 coroborat cu 
art. 8 lit. f) din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității. 

2. Reclamatul va exclude din Regulile de securitate sintagmele: ”care nu suferă de boli 
psihice” și “afecțiuni cronice”. Consliul recomandă următoarea formulare: “pentru 
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asigurarea siguranței tuturor beneficiarilor, copiii cu necesități speciale vor fi însoțiți de 
un adult”.  

3. Reclamatul va informa Consiliul în termen de 10 zile de la recepționarea prezentei decizii 
despre măsurile întreprinse.  

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

5. 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 care au participat la adoptarea deciziei: 
 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ – Membră 
 

http://www.egalitate.md/
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