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DECIZIE 
din 14 aprilie 2017 

cauza nr. 06/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat susţinerile scrise ale 
petiționarului: N.Z. 
reclamatului: SC "OGUZSATLINK" SRL, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare pe criteriu de stare a sănătății în acces la bunuri și servicii disponibile 
publicului.   
 

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

III. Susținerile Părților  
  Alegaţiile petiţionarului 
3.1 Petiționarul, pensionar încadrat în gradul II de dizabilitate, din 14 martie 2012 beneficiază de 

serviciile de televiziune prin cablu prestate de SC "OGUZSATLINK" SRL. Petiționarul susține că 
prestatorul de servicii refuză să încheie contract în formă scrisă. De asemenea notează că 
serviciile prestate sunt de o calitate proastă, iar numeroasele sale adresări către agentul 
economic pentru îmbunătățirea calității serviciului s-au soldat cu deconectarea petiționarului. 
Petiționarul consideră că este discriminat de către agentul economic. 
 

        Susținerile reclamatului  
3.2 Reclamatul notează că petiționarul a fost conectat la televiziune prin cablu începând cu 

14.03.2012 și a achitat pentru conectare doar 240 lei, 50% din costul total de 480 lei al 
serviciului. La momentul încheierii contractului de prestări servicii de televiziune prin cablu, 
petiționarul nu a solicitat încheierea contractului în formă scrisă, astfel contractul a fost încheiat 
în formă verbală. Până în anul 2016 petiționarul a fost de acord cu condițiile contractului precum 
și cu calitatea serviciilor prestate, acumulând o datorie de 500 lei față de companie. Petiționarul 
nu a achitat datoria solicitată, respectiv, începând cu data de 20.10.2016, contractul a fost 
reziliat și serviciile nu mai sunt prestate către acesta.  

3.3 Reclamatul notează că obiecțiile petiționarului referitoare la calitatea serviciilor au fost înaintate 
doar după ce compania i-a solicitat să achite datoria acumulată. Reclamatul mai comunică că, 
în perioada anului 2015 și 2016 petiționarul de nenumărate ori a vizitat oficiul companie din s. 
Chirsova a ofensat și amenințat angajații. Acțiunile petiționarului au fost sesizate la poliție. La 
data de 14.02.2017 Inspectoratul de Poliție Comrat a informat despre încetarea cauzei 
contravenționale intentate în baza art. 69 alin. (1) Cod contravențional în temeiul art. 20 alin. (1) 
Cod Contravențional, stare de iresponsabilitate constatată în modul prevăzut de lege. Astfel, 
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reclamatul susține că dat fiind faptul petiționarul este o persoană incapabilă nu va încheia un 
nou contract cu petiționarul.  

IV.  Dreptul național și internațional 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. 
Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de readaptare, de învăţământ, de 
instruire şi de integrare 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; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi 
juridice din domeniul public şi privat; art. 8 interzice orice formă de discriminare privind accesul 
persoanelor la servicii și bunurile disponibile publicului, indicând o listă deschisă de bunuri și 
servicii. 

4.3 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012 la art. 
2 definește dizabilitatea ca fiind un 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); persoana cu dizabilităţi ca fiind persoane 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); 
incluziune socială – ansamblu de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei 
sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sportului, ocrotirii sănătăţii, informării şi 
comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, precum şi din alte domenii destinate 
integrării persoanelor cu dizabilităţi în societate; art. 8 la alin. (1) prevede că persoanele cu 
dizabilităţi au dreptul să fie recunoscute, oriunde s-ar afla, ca persoane cu drepturi egale în faţa 
legii; 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. (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. (9) măsurile specifice necesare pentru a accelera sau a 
obţine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi nu vor fi considerate o discriminare. 

4.4 Codul Civil al RM nr. 1107 din 06.06.2006 la art. 24 alin. (1) persoana care în urma unei 
tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate conştientiza sau dirija acţiunile 
sale poate fi declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă. Asupra ei se instituie tutela; 
alin. (2) actele juridice în numele persoanei fizice declarate incapabile se încheie de către tutore; 
art. 208 alin. (1) menţionează că  actul juridic poate fi încheiat verbal, în scris sau în formă 
autentică; potrivit alin. (1) art.  209 actul juridic pentru care legea sau acordul părţilor nu 
stabileşte formă scrisă sau autentică poate fi încheiat verbal; art. 222 alin. (1) actul juridic 
încheiat de o persoană fără capacitate de exerciţiu este nul; art. 680 menționează că dacă 
pentru valabilitatea contractului legea stabileşte o anumită formă sau dacă părţile au prevăzut o 
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anumită formă, contractul se consideră încheiat în momentul îndeplinirii condiţiei de formă; art. 
970 alin. (1) prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte 
părţi (beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească retribuţia convenită; alin. (2) 
obiectul contractului de prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură. 

4.5 Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 la art.  2 prevede noțiunea 
de abonat  ca fiind orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de 
servicii publice de comunicaţii electronice în vederea furnizării unor asemenea servicii; serviciu 
de comunicaţii electronice - serviciu furnizat, de regulă, contra plată, care constă în întregime 
sau în principal în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv 
serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru difuzarea de 
programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informaţiei 
transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin care se 
exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii 
informaţionale (în particular, serviciile de comerţ electronic) care nu constau, în întregime sau în 
principal, în transportul semnalelor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice; art.3 
alin. (1) prevede că accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciile de comunicaţii 
electronice publice este garantat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în condiţii 
nediscriminatorii; art.58 alin. (1) utilizatorii finali abonaţi au dreptul la un contract încheiat în 
formă scrisă cu furnizorul de servicii publice de comunicaţii electronice, care va conţine 
următoarele clauze minime: a) denumirea şi adresa, alte date de identificare a furnizorului de 
servicii; b) serviciile furnizate, nivelul de calitate al acestora, precum şi termenul în care se 
realizează conectarea iniţială; c) tipurile de servicii de deservire tehnică; d) preţurile şi tarifele 
aferente fiecărui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora sau modalităţile 
prin care pot fi obţinute informaţii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de 
comunicaţii electronice şi a serviciilor de deservire; e) perioada de valabilitate a contractului, 
condiţiile de reînnoire şi desfacere a contractului, precum şi condiţiile în care se sistează 
furnizarea serviciului; f) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul în 
care nu se respectă nivelul de calitate convenit sau celelalte clauze contractuale; g) metode de 
iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor. 

4.6 Codul Contravențional al RM nr. 218 din 24.10.2008 la art. 271 alin. (1) prevede că se 
consideră în stare de iresponsabilitate persoana care săvârşeşte o faptă prejudiciabilă aflându-
se în imposibilitatea de a-și conştientiza sau de a-și dirija acțiunile din cauza unei boli psihice 
cronice, a unei tulburări temporare a activității psihice, a alienării mintale sau a unei alte stări 
psihice patologice. 

4.7 Hotărârea Curții Constituționale nr. 33 din 17.11.2016 pentru controlul constituționalității 
unor prevederi din Codul Civil și Codul de Procedură Civilă ale Republicii Moldova, pct. 
110 Curtea menționează că incapacitatea de exercițiu nu trebuie să fie declarată în mod 
automat pe motiv de tulburare psihică, existând riscul atingerii drepturilor și intereselor acelor 
persoane care în anumite perioade (situații) pot conștientiza și își pot dirija acțiunile sau ar putea 
dezvolta alte abilități, cu ajutorul unui sprijin calificat. 

4.8 Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 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. 

4.9 Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 1 stabileşte că persoanele cu 
dizabilităţi sunt acele persoane care au incapacităţi fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale 
de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diferite bariere, pot îngrădi participarea deplină şi 
efectivă a persoanelor în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi; art. 2 menţionează că 
discriminare pe criterii de dizabilitate înseamnă orice diferenţiere, excludere sau restricţie pe 
criterii de dizabilitate, care are ca scop ori efect diminuarea sau prejudicierea recunoaşterii, 
beneficiului ori 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. 3 principiile prezentei convenţii sunt: a) respectarea demnităţii inalienabile, a 
autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri şi a independenţei 
persoanelor; b) nediscriminarea; c) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate; d) 
respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii umane 
şi a umanităţii; e) egalitatea de şanse; f) accesibilitatea; h) respectul pentru capacităţile de 
evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra 
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propria identitate; art. 4 pct. 1 Statele părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea 
deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu 
dizabilităţi, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate; art. 19 Statele părţi la 
prezenta convenţie recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în 
comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi, şi vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a se 
asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură pe deplin de acest drept şi de deplina integrare în 
comunitate şi participare la viaţa acesteia, inclusiv asigurându-se că: c) serviciile şi facilităţile 
comunitare pentru populaţie în general sunt disponibile în aceeaşi măsură persoanelor cu 
dizabilităţi şi răspund nevoilor acestora. 

4.10 Recomandarea nr. R (2004)10 cu privire la monitorizarea protecției drepturilor omului 
și a demnității persoanelor cu tulburări psihice, adoptată de Comitetul de Miniștri la 22 
septembrie 2004 la art. 3 pct. 1 prevede că orice formă de discriminare pe motive de tulburare 
mintală ar trebui interzisă; pct. 2 Statele membre ar trebui să ia măsurile adecvate pentru a 
elimina discriminarea pe motive de tulburare mintală; art. 4 pct. 1 persoanele cu tulburări psihice 
ar trebui să aibă dreptul să-și exercite toate drepturile civile și politice; pct. 2 orice restricții la 
exercitarea acestor drepturi ar trebui să fie în conformitate cu prevederile Convenției pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și nu ar trebui să se bazeze pe simplul 
fapt că o persoană are o tulburare mentală;  
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține o pretinsă discriminare pe criteriul de state a sănătații în 

acces la bunuri și servicii disponibile publicului.   
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 (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 plângere, pentru a institui o prezumție a discriminării, petiționarul urma să prezinte 
fapte care arată: 

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

2) în comparație cu alte persoane (un grup de persoane); 
3) cu care se află în situație analogică; 
4) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Din materialele dosarului, Consiliul constată că cele relatate de petiționar permit instituirea 
prezumției discriminării, or refuzul reclamatului de a presta un serviciu public către petiționar, 
invocând sănătatea mintală a acestuia, constituie un tratament mai puțin favorabil prin 
comparație cu ceilalți clienți ai companiei.  

5.4 Astfel, 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. Aici, Consiliul urmează să aprecieze 
existenţa/lipsa unei justificări obiective şi rezonabile a tratamentul deplâns. 

5.5 În susținerea poziției sale reclamatul notează că sistarea prestării serviciului a survenit drept 
urmare a acumulării unei datorii de 500 lei. Totodată, reclamatul afirmă că nu va încheia un nou 
contract de prestare a serviciilor de comunicații electronice cu petiționarul, deoarece acesta este 
o persoană incapabilă, făcând trimitere la temeiul în baza căruia a fost încetată cauza 
contravențională.   

5.6 Consiliul apreciază critic justificarea reclamatului din următoarele considerente. În primul rând nu 
se poate stabili cu certitudine existența datoriilor, or reclamatul nu a prezentat nici o probă care ar 
confirma prezența datoriilor. În schimb din materialele anexate la dosar de către petiționar, reiese 
că plata pentru serviciul prestat se efectuează, fiind anexat bonul de casă.  

5.7 În ceea ce privește afirmația reclamatului precum că, petiționarul este o persoană incapabilă și 
nu va încheia un nou contract, Consiliul notează următoarele. Potrivit art. 12 alin. (2) din 
Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități „Statele Părţi vor recunoaşte faptul că 
persoanele cu dizabilităţi beneficiază de aceeași capacitate juridică ca și alte persoane, în toate 
domeniile vieţii”. În Comentariului general nr. 1 la art. 12 din 2014, Comitetul ONU pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilități face distincție între conceptul de „capacitate juridică” și 
„capacitate mintală”. Astfel, capacitatea juridică este capacitatea de folosință (legal standing), 
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care presupune abilitatea de a avea drepturi și obligații și capacitatea de exercițiu (legal agency), 
care reprezintă abilitatea de a exercita aceste drepturi și obligații. Aceste două atribute nu pot fi 
nicidecum separate, iar dreptul la capacitate juridică este unul inerent acordat tuturor oamenilor, 
incluzând și persoanele cu dizabilități, pentru simplu fapt că sunt ființe umane. Capacitatea 
mintală, însă, se referă la abilitățile persoanei de a lua decizii (decision-making skills), care în 
mod natural variază de la o persoană la alta și poate fi diferită chiar la o anumită persoană în 
dependență de mai mulţi factori, precum factorii de mediu sau sociali (pct. 13-14). La fel, 
Recomandarea nr. R (2004)10 cu privire la monitorizarea protecției drepturilor omului și a 
demnității persoanelor cu tulburări psihice, adoptată de Comitetul de Miniștri la 22 septembrie 
2004 stabilesc necesitatea asigurării persoanelor cu tulburări psihice, exercitării drepturilor civile 
și politice, acolo unde acest fapt este posibil și poate fi aplicat în practică. 

5.8 Astfel, Consiliul subliniază că aflarea petiționarului la evidența medicului psihiatru nu constituie 
temei de limitare a persoanei în drepturile și libertățile fundamentale de a participa, în condiții de 
egalitate cu ceilalți, la viața socială. Prin urmare, refuzul reclamatului de a încheia un contract de 
prestări servicii de comunicații electronice cu petiționarul, invocându-se starea lui de sănătate 
mintală, este discriminator și urmează a fi evitat în viitor.   
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 8 lit. h), 13, 15, din Legea nr. 121 cu privire la 
asigurarea egalității din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 al Legii nr. 298 cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din 21.12.2012, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriul de stare a sănătății în acces la bunuri și 

servicii disponibile publicului.  
2. La solicitarea petiționarului SC "OGUZSATLINK" SRL va încheia un nou contract de prestări 

servicii de comunicații electronice în formă scrisă ținând cont de constatările Consiliului.  
3. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
4. 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 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 
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