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 DECIZIE 
                din 5 mai 2017.12.2014 

   cauza nr. 17/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 

 
au examinat, în ședință publică, faptele expuse în nota de autosesizare și susținerile scrise și 
verbale ale  
reclamatului: ÎM „Regia Transport Electric” mun. Chișinău, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul autosesizării 
Pretinsa discriminare pe criteriu de statut social și dizabilitate în acces la servicii de transport.   

 

II. Admisibilitatea obiectului autosesizării 
Nota de autosesizare corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121 din 25.05.2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Legea cu 
privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 
nr.298 din 21.12.2012. 

 

III. Susţinerile părţilor   
  Conținutul notei de autosesizare  

3.1 În data de 15.02.2017 pe o rețea de socializare a fost postată o fotografie a unui tânăr utilizator 
de scaun rulant, care încerca să intre într-un troleibuz. Fotografia era însoțită de un mesaj în care 
se scria că taxatoarea l-a dat jos pe acel tânăr, deoarece mirosea urât, din cauza rănilor de la 
picioare. La solicitarea Consiliului, martorul ocular a declarat că incidentul descris a avut loc în 
jurul orei 15:00 în troleibuzul nr. 5 cu nr. 2242 în intervalul stațiilor Unic – Patria de pe bd. Ștefan 
cel Mare.  
 

  Susținerile reclamatului 

3.2 Reclamatul declară că nu dispune de o unitate de transport cu nr. 2242, însă există un troleibuz 
cu nr. 2142 care este de model Şkoda şi nu este dotat cu rampă pentru îmbarcarea-debarcarea 
călătorilor cu dizabilităţi. Acesta susține că persoana din imagine este îmbrăcată necorespunzător 
anotimpului, iar pe fundal se vede încă un scaun rulant ceea ce presupune că este o manifestație 
demonstrativă a unui eveniment social. De asemenea, reclamatul notează că persoana se află în 
faţa unui mijloc de transport cu rampă derulantă. Atare condiţii tehnice sunt disponibile numai la 
troleibuzele noi de model AKSM, producţie Belarus, menționând că troleibuzele AKSM nu au trei 
bare fixate pe partea laterală a uşilor, ci numai două şi sunt de culoare oranj și nu galbene. 
Conducătorul troleibuzului cu nr. 2142 declară că în ziua de 15.02.2017 nu au avut loc cazuri de 
conflict sau îmbarcare a persoanei cu dizabilităţi.  

 
IV. Dreptul național şi internaţional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova la 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. 51 alin. (1) 
persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din partea întregii societăţi. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii 
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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; art. 4 prevede formele grave ale discriminării ca: a) 
promovarea sau practicarea discriminării de către autorităţile publice; art. 8 interzice orice formă 
de discriminare privind accesul persoanelor la: lit. e) servicii de transport; la art. 13 alin.(2) 
prevede că plângerea cu privire la fapta de discriminare trebuie să conţină o descriere a încălcării 
dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele şi eventualele dovezi 
care susţin plângerea, numele şi adresa persoanei care o depune; art. 14 plângerea se respinge 
dacă (a)  nu conţine datele de identificare a persoanei care a depus-o (b) nu conţine informaţia 
prevăzută la art. 13 alin. (2) sau (c) este o plângere repetată care nu conţine informaţii şi dovezi 
noi. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să examineze o presupusă 

discriminare pe criteriu de statut social și dizabilitate manifestată prin  coborârea forțată a unei 
persoane în scaun rulant din troleibuz, invocând un miros neplăcut. 

5.2 Consiliul explică că atunci când examinarea unei situații particulare demarează ex officio, în baza 
unei note de autosesizare, prezumția discriminării se consideră instituită. Conform art. 15 alin. (1) 
din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012, sarcina de a proba că faptele 
în cauză nu constituie discriminare revine instituției despre care se presupune că a comis fapta 
discriminatorie. Consiliul urmează să aprecieze existenţa unei justificări obiective şi rezonabile a 
tratamentul deplâns. 

5.3 În susținerea poziției sale reclamatul a negat producerea incidetului descris, susținând că atât 
poza, cât și circumstanțele descrise nu sunt veridice. Consiliul a luat act de poziția expusă și 
menționează că, deși, a întreprins mai multe acțiuni de a dovedi veridicitatea pozei și a incidetului 
descris, acestea nu au putut fi constatate. 

5.4 Pe această cale, Consiliul îndeamnă persoanele care doresc să contribuie la prevenirea și 
eliminarea discriminării, prin sesizarea faptelor discriminatorii, să se asigure de veridicitatea 
informațiilor comunicate.  

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Clasarea dosarului. 
2. Decizia se comunică părții reclamate și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor 

pct. 65 ale Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității nr.298 din 21.12.2012 și ale Legii contenciosului 
administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 
 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 

____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ – Membră 

 

http://www.egalitate.md/

