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Membrii Consiliului participanți la examinare:  

 

Ian FELDMAN – preşedinte  

Svetlana DOLTU – membră  

Andrei BRIGHIDIN – membru  

Victorina LUCA – membră  

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

I. Motivul emiterii avizului 

1.1 La data de 31 martie 2020 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a 

adoptat Dispoziția nr. 10 prin care au fost adoptate mai multe măsuri de prevenire și 

combatere a infecției cu COVID-19, printre care și modificări la procedura de plată a 

poliței de asigurare medicală obligatorii de către persoanele care intră în țară în perioada 

stării de urgență. Consiliul s-a autosesizat în vedere examinării justificării impunerii 

restricțiilor de circulație pentru persoanele ce vor să intre în Republica Moldova, 

condiționate fiind de plata a poliței de asigurare medicală obligatorie (pct. 22-23 ale 

Dispoziției nr. 10 a CSE precum și pct.4 din Anexa nr. 3 la prezenta Dispoziție). 

II. Temeiul emiterii avizului 

2.2 Consiliul, conducându-se de prevederile art. 12 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 121/2012 cu 

privire la asigurarea egalității și pct. 19, 21 lit. a) din Regulamentul de activitate al 

Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, adoptat 

prin Legea nr. 298/2012, decide emiterea prezentului aviz consultativ. 

III. Dreptul național și internațional relevant 

3.1 Constituția Republicii Moldova prevede la art. 16 alin. (2) că toți cetățenii Republicii 

Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, 

naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau 

origine socială. Art. 27 prevede la alin. (1) dreptul la libera circulațieeste garantat. Alin. 

(2) oricărui cetățeanal Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul 

sau reședința în orice localitate din țară, de a ieși, de a migra și de a reveni în țară. Art. 

54  stipulează că în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar 

diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului. Totodată, la 

aliniatul (2) se menționează că exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor 

restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim 
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recunoscute ale dreptului internaționale și sunt necesare în interesele securității 

naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul 

prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității 

altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și 

imparțialității justiției. 

3.2 Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității prin prisma prevederii art. 1 alin. 

(1) stabilește că, scopul acesteia este de prevenire și combatere a discriminării, precum 

și de asigurare a egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în 

sferele politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții fără deosebire de 

rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, 

dizabilitate, opinie, apartenență 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.6 din Lege interzice orice formă de discriminare. Promovarea 

unei politici sau efectuarea unor acțiuni sau inacțiuni care încalcă egalitatea în drepturi a 

persoanelor trebuie să fie înlăturate de autoritățile publice competente li sancționată 

conform legii. 

La art. 8 lit. e) este interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la 

serviciile de transport. 

3.3 Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență stabilește 

la art. 1 – se declară stare de urgență pe întreg teritoriul Repubicii Moldova pe perioada 

17 martie – 15 mai 2020. Art. 2 pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații 

Excepținale a Republici Mldova va emite dispoziții în vederea punerii în executare a 

următoarelor măsuri: 1) instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară.  

3.4 Dispoziția nr. 2 din 20.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova, pct. 13 Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în 

Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică şi vor semna 

declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 

zile în locurile determinate. 

3.5 Dispoziția nr. 10 din 31.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova, pct. 22 prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea 

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020, nr. 174/2019, 

începând cu 1 aprilie 2020, în perioada stării de urgență, cetățenii Republicii Moldova  şi 

străinii cu permis de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenţionează să 

traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi nu deţin statut 

de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), 

vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă. Pct. 23. 

Persoanele ce intenţionează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană pe sensul de 

intrare în Republica Moldova vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului guvernamental Mpay. Pct. 

24. Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră pe sensul de intrare în 

Republica Moldova, vor completa şi semna, în mod obligatoriu, Declaraţia pe propria 

răspundere privind obligaţia achitării în termen de 72 ore a primei de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2020 (modelul Declaraţiei se anexează, 

Anexa nr. 2). Anexa nr. 3 pct. 4. Operatorii aerieni selectaţi: 4.1. vor publica pe pagina 

web informaţia despre costul şi condiţiile de călătorie; 4.2. vor coordona cu CNAM 

statutul de asigurat medical al persoanei incluse în listă; 4.3. vor admite la bordul 
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aeronavei doar persoanele care au statut de asigurat medical, confirmat în prealabil de 

către CNAM.   

3.6 Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală nr. 174/2019 art. 4 

alin. (2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu 

privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, prima de asigurare obligatorie de 

asistență medicală calculată în sumă fixă se stabilește în mărime de 4056 de lei pentru 

categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002. Alin. (5) 

Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b)–d), e), pct. 3 și 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 

1593/2002, precum și cetățenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de 

plătitori prevăzute în legea menționată, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) 

din legea menționată, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în 

sumă fixă beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul 

articol. Alin. (7) Cetățenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori 

prevăzute în Legea nr. 1593/2002 și care, după termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din 

legea menționată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pe o perioadă 

mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar obțin statutul de 

persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală după 

achitarea integrală a primei de asigurare, în mărimea stabilită la alin. (2) din prezentul 

articol. Alin. (8) Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistență 

medicală în sumă fixă, în cuantumul și în condițiile stabilite la alin. (2) - (7) din prezentul 

articol, obțin statutul de persoană asigurată în anul 2020 de la data achitării primei de 

asigurare până la data de 31 decembrie 2020. 

3.7 Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, Art.23. (1) Persoanele 

fizice care se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, după 

expirarea termenului stabilit la art. 22 alin. (1), vor achita, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data includerii în categoria respectivă, prima de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum proporţional numărului de  zile ale anului 

de gestiune în care nu au avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile 

calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune. 

3.8 Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 

art.1(1) Asigurarea obligatorie de asistență medicală reprezintă un sistem autonom 

garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin 

constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare,a unor fonduri 

bănești destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiționate de 

survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecțiune). Sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în 

obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative. Art. 5 alin. (1) lit. b) principiul 

egalităţii, potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală (plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, 

prestatori de servicii medicale şi beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură un 

tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege; 

lit. e) principiul contributivităţii, potrivit căruia fondurile de asigurări medicale se 

constituie pe baza primelor de asigurare achitate de către plătitorii stabiliţi de legislaţie; 

alin. (31) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate şi 

neasigurate din contul bugetului de stat se realizează în mod individual, prin achitarea 

primei de asigurare stabilite în sumă fixă, în mărimea, modul şi termenele prevăzute de 

legislaţie. Alin. (4) În cazul persoanelor neasigurate, cheltuielile pentru asistența 
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medicală urgentă prespitalicească, pentru asistența medicală primară, precum şi pentru 

asistența medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-

condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, se acoperă din contul mijloacelor 

fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform listei stabilite de Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

3.9 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care prevede, la art. 7:   „Toţi oamenii  

sunt egali în faţa legii şi au dreptul fără  deosebire la  o  protecţie egală a legii. Toţi 

oamenii au dreptul la  o  protecţie egală   împotriva   oricărei  discriminări  care  ar  

încălca   prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare.” 

3.10 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

stabilește la art. 14 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 sau socială, 

apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.  

3.11 Pactul internațional privind drepturile civile și politice, art. 12 alin. 1. Orice 

persoană care se află în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul de a circula acolo 

liber și de a-și alege liber reședința. Alin. 2 Orice persoană este liberă să părăsească 

orice țară, inclusiv propria țară. Alin. 3 Drepturile sus-menționate nu pot face obiectul 

unor restricții decât dacă acestea sunt prevăzute prin lege, necesare pentru a ocroti 

securitatea națională, oridinea publică, sănătatea ori moralitatea publică sau drepturile și 

libertățile ltora și sunt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute de prezentul Pact. 

Alin. 4 Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de dreptul de a intra în propria sa țară.  

3.12 Comentariul general nr. 27 la art. 12 din Pactul internațional privind drepturile 

civile și politice: libertatea de circulație – pct. 21 în niciun caz, o persoană nu poate fi 

privată în mod arbitrar de dreptul de a intra în propria țară. Referirea la conceptul de 

„arbitrar„ în acest context este menită să sublinieze că se aplică tuturor acțiunilor 

statului, legislative, administrative și judiciare; aceasta garantează că chiar și 

interferența prevăzută de lege ar trebui să fie în conformitate cu dispozițiile, scopurile și 

obiectivele Pactului și ar trebui, în orice caz, să fie rezonabilă în circumstanțele 

particulare. Comitetul consideră că există puține, dacă în general pot exista, 

circumstanțe în care privarea de dreptul de a intra în propria țară ar putea fi rezonabilă. 

Un stat parte nu trebuie, prin eliminarea unei persoane de naționalitate sau prin 

expulzarea unei persoane într-o țară terță, să împiedice în mod arbitrar această 

persoană să se întoarcă în propria sa țară. 

 

În concluzie, Consiliul reține următoarele: 

4.1 Conform art. 2 din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii constituie 

discriminare directă tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile protejate în 

manieră mai puțin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situație comparabilă. 

Astfel, pentru a fi în prezența unei situații discriminatorii este necesară întrunirea 

cumulativă a următoarelor elemente:  

a) tratamentul mai puțin favorabil în exercitarea unui drept recunoscut de lege;  

b) aplicat în comparație cu alte persoane aflate în situație similară;  

c) în baza unui criteriu protejat;  

d) lipsa unei justificări obiective și rezonabile. 

4.2 Consiliul stabilește că tratamentul diferențiat se manifestă prin îngrădirea dreptului la 

libera circulație a persoanelor care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova 

pe calea aeriană, prin condiționarea procurării poliței de asigurare medicală obligatorie.  
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4.3 Spre deosebire de persoanele care urmează să intre în țară pe cale terestră, care sunt 

obligați să semneze o declarație pe proprie răspundere că în termen de 72 ore urmează 

să procure polița de asigurare medicală obligatorie, persoanele menționate la pct. 4.2 

nici măcar nu pot urca la bordul navelor dacă nu fac dovada achitării acestor polițe. 

4.4 Consiliul notează că orice cetățean este obligat să dețină poliță de asigurare medicală. 

Această obligativitatea reise din prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998, potrivit căruia persoanele 

fizice au obligația de a participa la sistemul asigurării obligatorii de asistență 

medicală, iar drepturile de asigurări medicale se exercită corelativ cu îndeplinirea 

obligațiilor.  

4.5 Cu toate acestea, Consiliul atrage atenția că condiționarea traversării frontierii a 

cetățenilor RM de faptul deținerii poliței de asigurare medicală restrânge dreptul 

acestora de a reveni în țară, garantat la art. 27 alin. (2) din Constituția RM. În același 

timp, art. 54 din Constituție stipulează că în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi 

care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și 

cetățeanului. Totodată, la aliniatul (2) se menționează că exercițiul drepturilor și 

libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care 

corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaționale și sunt 

necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a 

țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării 

drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor 

confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției. 

4.6 Consiliul atrage atenția că standardele internaționale în materia libertății de circulaţie, în 

special Comentariul General nr. 27 la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 

politice, stipulează clar că „în niciun caz, o persoană nu poate fi privată în mod 

arbitrar de dreptul de a intra în propria țară. Referirea la modul arbitrar în acest 

context este menită să sublinieze că se aplică tuturor acțiunilor statului, legislative, 

administrative și judiciare”. Aceasta garantează că chiar și faptul reglementării legale ar 

trebui să fie în conformitate cu dispozițiile și obiectivele Pactului și, în orice caz, ar trebui 

să fie rezonabile în circumstanțele particulare. Comitetul, la pct. 21 din document, 

subliniază că „sunt foarte puține, dacă în general pot exista, circumstanțe în care 

privarea de dreptul de a intra în propria țară ar putea fi rezonabilă”. 

4.7 Prin urmare, Consiliul notează că, deși condiția instituită este una legitimă, în sensul 

că nu se contestă obligativitatea fiecărui cetățean de a participa la sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală, aceasta nu este rezonabilă și obiectivă pentru a 

restrânge dreptul cetățenilor de a reveni în țară. În acest sens, Consiliul notează că 

autoritățile statului ar trebui să gestioneze separat problema neachitării polițelor de 

asigurare medicală, fără a condiționa această obligație de asigurarea dreptului 

constituţional al cetățeanului Republicii Moldova de a reveni în țară.  

4.8 Mai mult ca atît, Consiliul observă că mecanismul de punere în aplicare a condiționalității 

abordate, este unul discriminator, or acesta este diferit în dependență de calea de 

tranversare a frontierii (aeriană sau terestră). Consiliul reține că potrivit pct. 23 din 

dispoziția prenotată, persoanele ce intenţionează să traverseze frontiera de stat pe cale 

aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova vor achita prima de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului 

guvernamental Mpay. Iar, potrivit pct. 24 din dispoziție, persoanele ce traversează 

frontiera de stat pe cale terestră pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa 

şi semna, în mod obligatoriu, Declaraţia pe propria răspundere privind obligaţia achitării 
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în termen de 72 ore a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 

2020. Astfel, Consiliul stabilește că, deși ambele categorii de persoane sunt în situații 

similare, acestea sunt tratate diferit în exercitarea dreptului de a reveni în țară. Or cei 

care intră în țară pe cale aeriană trebuie să achite integral pînă la ambarcare, iar cei care 

traversează frontiera pe cale terestră pot intra în țară în baza unei declarații pe proprie 

răspundere. 

Acestea fiind explicate, Consiliul recomandă următoarele: 

➢ excluderea condiționalității achitării primei de asigurăre obligatorie de asistenţă 

medicală înainte de revenire în țară, respectiv modificarea pct. 23 și pct. 4 din 

Anexa nr. 3 din Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020; 

➢ permiterea tututor cetățenilor Republicii Moldova şi străinilor cu permis de şedere 

pe teritoriul Republicii Moldova să traverseze frontiera de stat în baza unei 

declarații pe proprie răspundere privind obligaţia achitării primei de asigurare, 

respectiv modificarea prin uniformizare a pct. 23 și 24 din Dispoziția nr. 10 din 31 

martie 2020; 

➢ asigurarea accesibilității lingvistice a modelului de declarație (Anexa nr. 2 din 

Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020). Aceasta urmează a fi diponibilă cel puțin în 

română, rusă și engleză pentru a garanta accesul la informație pentru toate 

grupurile de persoane; 

➢ suspendarea termenului limită cu reducere de achitare a poliței de asigurare 

medcală pentru perioada stării de urgență; 

➢ asigurarea accesului neîngrădit în țară, fără a impune achitarea primei de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoanelor pentru care Guvernul are 

calitatea de asigurat. 

 

 

 

 

Preşedinte                                                                                                                 Ian FELDMAN 
 


