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 DECIZIE 
                din 19 mai 2017.12.2014 

   cauza nr. 28/17 
 

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

 
au examinat susținerile scrise ale  
petiționarului: A.G. 
reclamatului: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 
Pretinsa discriminare la acordarea indemnizației de maternitate calculată din salariul soțului 
asigurat, pentru femeile care au activat parțial în ultimele 9 luni premergătoare datei 
producerii riscului asigurat.   

 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
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   
  Alegațiile petiționarului  

3.1 Petiționarul notează că din cauza stării de sănătate, soția sa a fost nevoită să se concedieze 
fiind în a doua lună de sarcină. Petiționarul menționează că atunci când au solicitat stabilirea 
indemnizației de maternitate ca fiind soție aflată la întreținerea soțului asigurat, a fost refuzat 
deoarece soția în ultimele 9 luni premergătoare lunii acordării concediului de maternitate a 
desfășurat activitate și a beneficiat de venit asigurat. Petiționarul pretinde că această condiție 
este discriminatorie, or soția de fapt se află la întreținerea sa.      
 

  Susținerile reclamatului 
3.2 Reclamatul menționează că, prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 6 din 9.02.17, condiția 

disputată a fost declarată neconstituțională. Potrivit art. 140 al Constituției Republicii Moldova 
legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule din momentul adoptării 
hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale. Hotărârile Curții Constituționale nu se 
aplică retroactiv, excepție fac doar acele raporturi juridice care fac obiectul litigiului în cadrul 
căruia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate. Reclamatul notează că, potrivit 
prevederilor Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a 
indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, stabilirea indemnizației de 
maternitate poate fi solicitată în termen de 12 luni de la data expirării concediului de 
maternitate, subliniind că persoanelor care vor solicita repetat acordarea indemnizației de 
maternitate cu respectarea acestui termen nu le va fi aplicată condiția declarată 
neconstituțională.  
 

 



2 

 

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 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. 8 lit. c) interzice orice 
formă de discriminare privind accesul persoanelor la servicii de protecție socială.  

4.3 Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații 
de asigurări sociale nr. 289 din 22.07.2004, art. 16 ali. (1) asiguratele, soţiile aflate la 
întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-
sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include 
concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate;  

4.4 Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de 
stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă nr. 108  din 03.02.2005, pct. 8 indemnizaţiile sunt  solicitate în baza actelor 
justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data restabilirii capacităţii de muncă, 
stabilirii gradului de dizabilitate, expirării concediului de maternitate. Indemnizaţiile se plătesc 
pe o perioadă ce nu depăşeşte retroactiv 12 luni anterioare datei solicitării indemnizaţiei. 

4.5 Hotărârea Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. 
(5) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte 
prestații de asigurări sociale nr. 289 din 22 iulie 2004, precum și pct. 49 din 
Regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005, 
pct. 2 se declară neconstituțional articolul 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 
privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări 
sociale și punctul 49 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și 
de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005. 

4.6 Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale la 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 şi socială, apartenenţă la o minoritate 
naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă discriminare la 

acordarea indemnizației de maternitate.  
5.2 Consiliul, analizând circumstanțele invocate, stabilește că situația descrisă de petiționar a fost 

deja examinată de către Curtea Constituțională prin Hotărârea nr. 6 din 09.02.17. Curtea a 
stabilit că politica socială prin care indemnizația de maternitate este calculată din salariul 
soțului asigurat doar atunci când  (1) soția în perioada de 9 luni premergătoare producerii 
riscului asigurat și-a pierdut locul de muncă din motive ce nu-i sunt imputabile sau, (2) în 
această perioadă, soţia nu deține un loc de muncă, creează un tratament  discriminatoriu 
între soțiile care nu au participat la sistemul public de asigurări sociale, dar sunt considerate a 
fi la întreținerea soțului salariat și beneficiază de indemnizație de maternitate calculată din 
mărimea salariului acestuia, și soțiile care au lucrat parţial în ultimele 9 luni premergătoare 
concediului de maternitate, au contribuit prin plăţi la fondul asigurărilor sociale de stat, dar nu 
beneficiază de aceste garanții (pct. 57). Curtea a notat că rațiunea stabilirii indemnizaţiei de 
maternitate este acordarea acesteia pentru pierderea capacităţii de muncă, iar la momentul 
producerii riscului asigurat ambele persoane – şi cea care nu a contribuit la sistemul public  
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de asigurări sociale, şi cea care a contribuit parţial – şi-au pierdut capacitatea de muncă şi se 
află de fapt la întreţinerea soţului salariat (pct.59). În acest context, Curtea a subliniat că 
tratamentul diferențiat instituit pentru obținerea indemnizației de maternitate fără o justificare 
obiectivă și rezonabilă este contrar articolelor 16, 47 și 49 din Constituție (pct. 60). 

5.3 Ținând cont de statuările Curții Constituționale, Consiliul califică situația petiționarului drept 
discriminatorie.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile 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 invocate în plângere constituie discriminare. 
2. Decizia se comunică părților 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 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 

 

http://www.egalitate.md/

