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DECIZIE  
                 din 19 mai 2017.12.2014 

 cauza nr. 22/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în ședință închisă, susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarului: A.P., reprezentat de avocatul Andrei Lungu 
reclamatului: Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost 

„Reîntoarcere”, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  
Pretinsa discriminare pe criteriu HIV+. 

 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
Plângerea 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   
   Alegaţiile petiţionarului  

3.1 Petiționarul declară că, în decembrie 2016, a rămas fără domiciliu și s-a adresat la Centrul 
social "Viața cu Speranța" pentru a i se găsi un adăpost. Asistentul social l-a îndreptat 
către Centrul de găzduire şi adaptare socială a persoanelor fără adăpost "Reîntoarcere" 
(în continuare Centrul). La data de 12 decembrie 2016 s-a adresat Centrului, fiindu-i 
înmânate două îndreptări pentru testarea la marcherii TBC și HIV. Referitor la testarea 
TBC petiționarul nu a avut careva obiecții, însă testarea la marcherii HIV a considerat-o 
ilegală. Angajații Centrului l-au informat că în cazul în care refuză testarea la marcherii 
HIV nu poate să rămână. Aflându-se într-o situație dificilă, petiționarul a fost nevoit să 
prezinte dovada faptului că este HIV+. Petiționarul consideră că a fost discriminat în raport 
cu persoanele care sunt infectate cu hepatită, subliniind că situația lor este similară, 
deoarece hepatita are aceleași caracteristici și aceleași căi de transmitere ca HIV/SIDA, 
însă testarea obligatorie este doar pentru marcherii HIV. Petiționarul notează că, prin 
aceste acțiuni, i se lezează dreptul la protecția datelor cu caracter personal.  

3.2 Petiționarul, indignat de acțiunile angajaților Centrului, s-a plâns Centrului social "Viața cu 
Speranța" pe faptul că a fost supus testării forțate la marcherii HIV. După intervenția 
directorului Centrului social "Viața cu Speranța", situația petiționarului s-a agravat. Acesta 
a fost obligat să se mute de pe un pat obișnuit pe un pat vechi și incomod, deși existau 
paturi libere. Peste câteva zile, petiționarul a părăsit Centrul din cauza condițiilor 
insuportabile care i-au fost create. Petiționarul susține că astfel a fost supus victimizării. 

 
   Susținerile reclamatului 
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3.3 Reclamatul menționează că testarea tuturor beneficiarilor la marcherii TBC și HIV, potrivit 
prevederilor pct. 16 și 26 din Regulamentul de activitate al Centrului, constituie o 
precondiție pentru a fi cazați. Mai informează că, la momentul cazării, petiționarul a 
încheiat un contract prin care s-a angajat să respecte instrucțiunile interne ale Centrului și 
Regulamentul de activitate al acestuia.  

3.4 Referitor la condițiile de cazare, reclamatul notează că, la momentul adresării 
petiționarului, locuri disponibile nu existau, astfel a fost cazat, temporar, pe patul unui 
beneficiar care absenta. La revenirea beneficiarului, petiționarul a fost transferat pe un alt 
pat care era liber la acel moment. Reclamatul informează că, la scurt timp, petiționarul a 
părăsit  Centrul, motivând că s-a împăcat cu soția și revine acasă. 

 
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. 

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 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; victimizarea este definită ca orice acţiune sau inacţiune soldată cu 
consecinţe adverse ca urmare a depunerii unei plângeri sau înaintării unei acţiuni în 
instanţa de judecată în scopul asigurării aplicării Legii 121 cu privire la asigurarea egalității 
sau în scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea 
sau acţiunea înaintată de către o altă persoană; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul 
discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 8 lit. c) 
interzice orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la servicii de protecție 
socială. 

4.3 Legea privind profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr. 23 din 16.02.2007 la  art. 1 alin. (2) lit.  
c) prevede excluderea discriminării persoanelor afectate de infecţia HIV/SIDA prin 
garantarea drepturilor omului şi respectarea demnităţii umane; art. 13 alin. (1) testarea la 
marcherii HIV se face doar în baza consimţământului scris, benevol şi informat al 
persoanei, cu unele excepţii prevăzute de prezenta lege; art. 14 alin. (1) prevede că 
dreptul la confidenţialitate al persoanelor diagnosticate cu HIV este garantat; art. 15 alin. 
(1) este interzisă testarea obligatorie la marcherii HIV ca precondiţie pentru angajare, 
călătorii, acces la serviciile medicale, admiterea într-o instituţie de învăţământ sau pentru 
încheierea căsătoriei. Sunt interzise toate formele de testare ascunsă; alin. (2) testarea la 
marcherii HIV este obligatorie: a) la donarea sângelui, lichidelor, ţesuturilor şi organelor; 
b) în baza hotărârii instanţei de judecată, în cazuri de viol şi  punere intenţionată în pericol 
de infectare a altei persoane, atunci când acuzatul nu îşi dă consimţământul la testare 
după consilierea cuvenită; art. 261 este interzisă orice formă de discriminare pe motivul 
statutului HIV pozitiv; art. 28 alin. (2)  toate şedinţele instanţelor de judecată şi cele ale 
autorităţilor publice cu participarea persoanelor cu status HIV pozitiv, la cererea acestora, 
vor fi închise.  

4.4 Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010 la art. 3 prevede că 
prestarea serviciilor sociale se bazează pe următoarele principii: a) principiul de asistenţă 
socială orientată, care prevede direcţionarea prioritară a serviciilor sociale către 
persoanele/familiile defavorizate, identificate pe baza evaluării necesităţilor individuale;   
b) principiul de centrare pe beneficiar, care prevede adaptarea serviciilor sociale la 
necesităţile (în proces de schimbare continuă) beneficiarilor pe baza evaluării sistematice 
a impactului serviciilor asupra situaţiei beneficiarului; c) principiul de accesibilitate, care 
prevede asigurarea accesului persoanelor/familiilor defavorizate la toate tipurile de servicii 
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(prin informarea populaţiei despre serviciile sociale existente, dezvoltarea serviciilor 
sociale noi şi amplasarea lor în vecinătatea beneficiarilor), precum şi adaptarea lor la 
necesităţile beneficiarilor;  d) principiul de oportunităţi egale, care prevede asigurarea 
dreptului la servicii sociale tuturor persoanelor/familiilor defavorizate în condiţii de 
tratament egal şi fără discriminare; e) principiul de celeritate, care prevede promptitudine 
în luarea deciziilor cu privire la prestarea serviciilor sociale; art. 7  alin.(1) stabilește că 
prestatori de servicii sociale pot fi persoane fizice sau persoane juridice publice ori private; 
alin. (2) prestatori publici de servicii sociale sunt:  a) instituţiile de asistenţă socială create 
şi gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale; b) autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea;  c) autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 
întâi; alin.(3) Prestatori privaţi de servicii sociale sunt:  a) asociaţiile obşteşti, fundaţiile, 
instituţiile private fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia – toate cu 
domeniul de activitate în sfera socială;  b) persoanele juridice şi persoanele fizice – 
întreprinderi cu scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia; art. 12 drepturile 
beneficiarilor la servicii sociale sunt asigurate prin: a) respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, cu excluderea oricăror forme de discriminare; b) protecţia împotriva 
oricăror forme de violenţă, vătămare ori abuz fizic sau mintal, neglijare, rele tratamente 
sau exploatare, precum şi  prin informarea asupra oricăror situaţii de risc şi  a altor 
drepturi sociale; c) comunicarea, în termeni accesibili, a informaţiilor privind drepturile 
fundamentale şi măsurile legale de protecţie socială, precum şi a celor privind condiţiile 
care trebuie îndeplinite pentru a le obţine; d) încurajarea participării beneficiarului la 
procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea serviciilor sociale; e) exprimarea 
opiniei proprii privind serviciile sociale oferite; f) respectarea confidenţialităţii informaţiilor 
furnizate;  g) protecţia bunurilor beneficiarului atunci când acesta nu are capacitatea 
deplină de exerciţiu, fiind îngrijit în familie sau în instituţie; h) respectarea demnităţii şi 
intimităţii personale ale beneficiarului; art. 13 beneficiarii de servicii sociale sunt obligaţi: 
a) să furnizeze informaţii corecte şi relevante cu privire la identitatea, situaţia familială, 
socială, economică şi la starea sănătăţii lor, fiind responsabili pentru veridicitatea acestor 
informaţii; b) să participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea 
serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia, la prestarea serviciilor 
sociale; d) să comunice orice modificare a situaţiei lor. 

4.5 Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 la art. 6 
alin. (1) prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este interzisă, cu 
excepţia cazurilor în care: a) subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat 
consimţământul; art. 7 alin. (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de 
sănătate se permite, prin derogare de la prevederile art. 6, în cazul în care: a) prelucrarea 
este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, 
de administrare a unor îngrijiri sau tratamente pentru subiectul datelor cu caracter 
personal sau de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul 
subiectului datelor cu caracter personal; b)  prelucrarea este necesară pentru protecţia 
sănătăţii publice.  

4.6 Pactul cu privire la drepturile economice, sociale și culturale la art. 9 stabilește 
Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la securitate 
socială, inclusiv asigurări sociale; art. 2 alin. (2) stipulează că Statele părţi la prezentul 
Pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o 
discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă 
opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă împrejurare. 

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1   Din alegațiile petiționarului, Consiliul reține că se invocă discriminare pe criteriul HIV+ .  
5.2   Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. 1 și art. 19 din Legea nr. 121 

cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului 
(printre multe altele, 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 când petiționarul prezintă dovezi din care se poate 
prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse în 
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plângere, pentru a institui o prezumție a discriminării 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 
sau interes legitim 

b) aplicat în comparație cu altă persoană  
c) cu care petiționarul se află în situație analogică 
d) în baza unui criteriu protejat. 

5.3    Analizând argumentele formulate de petiționar, Consiliul stabilește că acestea sunt 
suficiente pentru a institui o prezumție a discriminării. Petiționarul susține că testarea 
obligatorie doar la marcherii HIV pentru a fi permisă cazarea sa în Centru constituie un 
tratament nefavorabil în raport cu persoanele infectate cu hepatită, maladie cu aceleași 
caracteristici și căi de transmitere.  

5.4   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 
instituției despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să 
aprecieze existenţa unei justificări obiective şi rezonabile a tratamentul deplâns. 

5.5   În susținerea poziției sale, reclamatul a menționat că, prin testarea obligatorie la marcherii 
HIV, se urmărește scopul de a preveni orice pericol pentru viața și sănătatea altor 
persoane. Consiliul notează că admiterea într-un centru social, condiționată de 
prezentarea testului la marcherii HIV, nu se justifică din perspectiva acestui scop.  În 
împrejurările descrise nedivulgarea acestor informații nu pune în pericol viața și sănătatea 
altor persoane or, infecția HIV are un număr limitat de modalități de transmitere, fapt care 
reduce la maxim pericolele infectării. Respectiv, argumentele prezentate de către 
reclamat nu pot fi reținute drept justificare obiectivă și rezonabilă a tratamentului deplâns. 

5.6   De asemenea, reclamatul susține că, potrivit legislației, testarea persoanelor la marcherii 
HIV pentru cazarea în instituțiile de asistență socială nu este interzisă, subliniind că 
petiționarul și-a dat consimțământul pentru a fi testat la marcherii HIV.  

5.7   Consiliul a luat act de poziția reclamatului și menționează că legislația în vigoare prevede 
în mod expres care sunt situațiile în care o persoană poate fi supusă testării obligatorii la 
marcherii HIV și anume: la donarea de sânge, lichide, țesuturi și organe, precum și în 
baza unei hotărâri judecătorești în caz de viol sau punere intenționată în pericol de 
infectare a altei persoane. De asemenea, legislația prevede împrejurările care interzic în 
mod categoric testarea unei persoane la marcherii HIV și anume : ca precondiţie pentru 
angajare, călătorii, acces la serviciile medicale, admiterea într-o instituţie de învăţământ 
sau pentru încheierea căsătorie.  

5.8   Consiliul notează că în cazul în care persoana nu se regăsește în situația în care testarea 
la marcherii HIV este o precondiție obligatorie, supunerea persoanei la testarea acestei 
maladii poate fi realizată doar cu acordul acesteia. În cazul în care persoana își exprimă 
dezacordul în acest sens, orice acțiune de intimidare sau condiționare a prestării unui 
serviciu doar după efectuarea testului la HIV sunt în contradicție cu legislația în vigoare. În 
aceste condiții, Consiliul respinge justificare precum că testarea ar fi fost consimțită de 
către petiționar, or acordul urmează a fi considerat viciat, deoarece a fost condiționat de 
cazarea acestuia în centru.  

5.9  Referitor la pretinsa victimizare, Consiliul notează că pentru a constata discriminare în 
formă de victimizare, trebuie stabilită prezența cumulativă a următoarelor elemente:  

a) orice acţiune sau inacţiune, soldată cu consecinţe adverse,  
b) ca urmare a depunerii unei plângeri, sau înaintării unei acţiuni în instanţa de 

judecată, în scopul asigurării aplicării Legii cu privire la asigurarea egalității, sau în 
scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea, 
sau acţiunea înaintată de către o altă persoană.    

5.10   Analizând acest aspect, Consiliul stabilește că declarațiile reclamatului privind lipsa 
paturilor libere și reîntoarcerea beneficiarului plecat nu sunt susținute de probe, iar altă 
justificare plauzibilă pe marginea schimbăriilor survenite la condițiile de cazare a 
petiționarului nu a fost prezentată. Mai mult, Consiliul reține că schimbările deplânse au 
survenit imediat după ce petiționarul s-a plâns Centrului social "Viața cu Speranța" pe 
faptul că a fost supus testării forțate la marcherii HIV, considerând acest fapt  
discriminatoriu.   
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Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3, art. 8 lit. c) și art. 15 alin. (4) din Legea cu privire 
la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 din Legea cu privire la 
activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 
din 21.12.2012, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate reprezintă discriminare directă pe criteriul de HIV+. 
2. Faptele constatate reprezintă  victimizare. 
3. Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere” va lua 

act de constatările Consiliului în vederea evitării faptelor similare pe viitor. 
4. Decizia se expediază Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru a ține cont de 

constatările Consiliului la adoptarea proiectului de Hotărâre cu privire la aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului social de găzduire şi 
adaptare socială pentru persoanele fără adăpost și a Standardelor minime de calitate.  

5. Consiliul municipal Bălți va exclude din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Centrului de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere” 
prevederile discriminatorii privind persoanele HIV+.  

6. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
7. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor 

pct. 65 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 și 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 
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