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AVIZ CONSULTATIV 

din 25 mai 2020 

 

Membrii Consiliului participanți la examinarea sesizării:  

 

Ian FELDMAN – preşedinte  

Svetlana DOLTU – membră  

Andrei BRIGHIDIN – membru  

Victorina LUCA – membră  

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

I. Motivul și faptele sesizării 

Alianța Organizațiilor pentru persoanele cu dizabilități, A.O. Centrul pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități și A.O. “Asociația Surzilor din Republica Moldova” au solicitat 

Consiliului să formuleze și să remită autorităţilor publice propuneri de ordin general referitoare 

la prevenirea şi combaterea discriminării şi ameliorarea comportamentului faţă de persoanele 

cu dizabilități în contextul situației epidemiologice din țară.  

 

II. Temeiul emiterii avizului consultativ 

Consiliul, conducându-se de prevederile art. 12 alin.(1) lit. f) din Legea cu privire la asigurarea 

egalității nr. 121/2012 și pct. 19 din Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, 

emite prezentul 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.34 

consfințește, la alin.(1), dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public 

și stabilește că acesta nu poate fi îngrădit. Conform alin.(2) autorităţile publice, potrivit 

competenţelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra 

treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.  

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. Potrivit art. 2, constituie discriminare directă 

tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puțin 

favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situație comparabilă. Conform art. 6, orice formă 

de discriminare este interzisă. Promovarea unei politici sau efectuarea unor acţiuni sau 

inacţiuni care încalcă egalitatea în drepturi a persoanelor trebuie să fie înlăturată de autorităţile 
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publice competente şi sancţionată conform legislaţiei. Art. 8 prevede interzicerea discriminării 

privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului. 

3.3 Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi stabilește, la 

art.17 alin.(1) că în scopul asigurării unei vieţi independente persoanelor cu dizabilităţi, 

autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile nonguvernamentale, agenţii economici, 

indiferent de forma de organizare juridică, în funcţie de competenţele lor funcţionale, 

evaluează situaţia în domeniu şi întreprind măsuri concrete pentru a facilita accesul 

persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, la 

informaţie şi la mijloacele de comunicare, inclusiv la tehnologia informaţiei şi la comunicaţiile 

electronice, la alte utilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în localităţile urbane, 

cât şi în localităţile rurale, în conformitate cu normativele în vigoare. Conform alin.(2) 

identificarea şi eliminarea obstacolelor/barierelor faţă de accesul deplin al persoanelor cu 

dizabilităţi trebuie aplicate în special la clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte utilităţi 

interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii publice şi locuri de muncă, la serviciile de 

informare şi comunicare, inclusiv serviciile electronice şi de urgenţă, de asemenea la alte 

utilităţi şi servicii publice. Conform art. 18 alin. (1) nu se admite proiectarea şi construirea 

centrelor populate, formarea cartierelor de locuit, elaborarea soluţiilor de proiect, construcţia şi 

reconstrucţia clădirilor, instalaţiilor, complexelor şi comunicaţiilor, de asemenea producerea 

sau achiziţia mijloacelor de transport public urban, a mijloacelor de informare şi de 

telecomunicaţii fără amenajarea acestor obiective şi mijloace în aşa mod încât persoanele cu 

dizabilităţi să aibă acces la ele şi să le poată utiliza. Art. 25 alin.(1) prevede că statul 

recunoaşte şi promovează limbajul mimico-gestual şi alte moduri alternative de comunicare în 

calitate de mijloace de comunicare între persoane. Conform alin.(2) statul, prin intermediul 

Ministerului Economiei și Infrastructurii şi al altor autorităţi publice competente, promovează 

accesul persoanelor cu dizabilităţi la informaţie şi la mijloacele de informare în masă, precum 

şi la tehnologia informaţiei şi la comunicaţiile electronice. De asemenea, alin.(7) stipulează că 

autorităţile publice coordonează cu Asociaţia Surzilor din Republica Moldova şi angajează cu 

contract, în caz de necesitate, un interpret mimico-gestual care va asigura comunicarea între 

autorităţi şi persoanele cu deficienţe de auz. 

3.4 Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie la art. 6 alin.(1) stabilește, că informaţii 

oficiale sînt considerate toate informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de 

informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de 

organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de către alţi subiecţi de 

drept. 

3.5 Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice la art. 2 alin. (1) prevede că 

statele părţi la prezentul pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care 

se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile recunoscute în prezentul pact, fără 

nici o deosebire, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă 

opinie, origine naţională sau socială, avere, naștere sau întemeiată pe orice altă imprejurare. 

Conform art. 19 alin. (2) orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept 

cuprinde libertatea de a cauta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel, 

indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică sau prin orice alt mijloc, la 

alegerea sa. 

3.6 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 9 prevede, că pentru a 

da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la 

toate aspectele vieţii, statele părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor 

persoane accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi 

mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la 

alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale. 



Aceste măsuri, care includ identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor faţă de accesul 

deplin, trebuie aplicate, printre altele, la: b) serviciile de informare, comunicaţii şi de altă 

natură, inclusiv serviciile electronice şi de urgenţă. Conform art. 21 statele părţi au obligația de 

a lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi îşi pot exercita 

dreptul la libertatea de expresie şi opinie, inclusiv libertatea de a căuta, primi şi împărtăşi 

informaţii şi idei, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, prin toate formele de comunicare alese de 

acestea, după cum sunt definite în art. 2, inclusiv prin: a) furnizarea informaţiilor destinate 

publicului larg, către persoanele cu dizabilităţi, în formate accesibile şi cu tehnologii adecvate 

diverselor tipuri de dizabilităţi, la timp şi fără cost suplimentar; b) acceptarea şi facilitarea, în 

relaţiile oficiale, a utilizării limbajelor mimico-gestuale, scrierii Braille, comunicării augmentative 

şi alternative şi a tuturor celorlalte mijloace, moduri şi formate de comunicare accesibile, în 

funcţie de opţiunea proprie; c) determinarea organismelor private care furnizează servicii către 

publicul larg, inclusiv prin intermediul internetului, să furnizeze informaţii şi servicii în formate 

accesibile şi uşor de utilizat pentru persoanele cu dizabilităţi; d) încurajarea mass-mediei, 

inclusiv a furnizorilor de informaţii prin internet, să îşi facă serviciile accesibile pentru 

persoanele cu dizabilităţi; e) recunoaşterea şi promovarea limbajelor mimico-gestuale. 

3.7 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. 

 

IV. În concluzie, Consiliul trasează următoarele 

4.1 Consiliul, luând act de conținutul sesizărilor, reține că, în contextul situației epidemiologice din 

țară, persoanele cu dizabilități sunt expuse unui risc sporit de a fi discriminate, deoarece 

întâmpină dificultăți majore în acces la informație, la servicii de sănătate, servicii sociale 

comunitare, servicii de protecție socială. Consiliul observă că efectele măsurilor restrictive 

aplicate în perioada stării de urgență au un impact mai pronunțat asupra situației persoanelor 

cu dizabilități, din cauza eșecului de a pune în aplicare principul egalității în mod 

corespunzător. 

4.2 Consiliul atrage atenția că standardele internaționale privind nediscriminarea, în special 

Comentariul General nr. 2/2014 al Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, la pct. 23 prevede că accesibilitatea constituie una dintre cele mai importante 

premise ale autonomiei și independenței persoanelor cu dizabilități, or doar în prezența 

acesteia persoanele cu dizabilități pot participa deplin și în mod egal cu ceilalți la viața socială. 

Totodată, conform pct. 34, lipsa sau negarea accesului la mediul fizic, transport, la informația, 

tehnologiile comunicaționale și serviciile care sunt disponibile publicului larg constituie un act 

de discriminare bazată pe dizabilitate în sensul art. 5 al Convenției ONU pentru drepturile 

persoanelor cu dizabilități. Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale, în 

Comentariul general nr. 5 privind persoanele cu dizabilități, indică obligația statelor părți de a 

implementa Regulile pentru Egalizarea Oportunităților pentru Persoanele cu Dizabilități.1 

Aceste Reguli indică accesibilitatea drept măsură esențială pentru a asigura oportunități egale 

pentru persoanele cu dizabilități. 

4.3 Consiliul subliniază că exercitarea dreptului de acces la informație este în strânsă legătură cu 

exercitarea efectivă a celorlalte drepturi fundamentale ale persoanei. Astfel, accesibilizarea 

informațiilor reprezintă nu doar o obligație în materia respectării drepturilor omului, ci 

                                                           
1 https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-
for-persons-with-disabilities.html 
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constituie, în același timp, o posibilitate reală de a reduce inegalitățile existente în societate, 

generate de barierele cu care se confruntă anumite grupuri în realizarea dreptului de acces 

neîngrădit la informație. Astfel, acest drept corespunde obligației corelative a autorităților de a 

furniza informația într-un format accesibil tuturor. Accesibilizarea informației presupune 

furnizarea informației pe care persoana o poate înțelege. Aceasta înseamnă lucruri diferite 

pentru persoane diferite. Pentru unele persoane informația va fi accesibilă dacă va fi tipărită 

într-un format mai mare sau dacă aceasta va fi prezentată în alfabetul Braille, ori sonoră, iar 

pentru alții ar putea fi informația tradusă în limba lor maternă. 

4.4 De asemenea, din informația comunicată de autorii sesizărilor, Consiliul reține că, persoanele 

încadrate în grade de dizabilitate pe termen, care, din cauza restricțiilor impuse pe perioada 

de urgență, obiectiv, nu au avut posibilitatea să parcurgă procedura de reexpertizare până la 

expirarea certificatului de dizabilitate, riscă să fie private de plățile sociale de care ar fi eligibile 

în prezența acestuia. Mai mult, Consiliul reține și faptul că neparcurgerea reexpertizării 

medicale în termenul indicat, atrage și riscul de dezactivare a poliței de asigurare medicală. 

Consiliul subliniază că în situația în care se pune în balanță interesul statului de a stabili 

anumite termene de exercitare a anumitor acțiuni în scopul asigurării certitudinii juridice, pe de 

o parte, și dreptul persoanelor de a beneficia de protecția socială și medicală în virtutea 

statutului de persoană cu dizabilități, acesta din urmă trebuie să prevaleze, or acesta este 

standardul minim de protecție pe care statul trebuie să-l asigure persoanelor cu dizabilități. În 

aceste circumstanțe, Consiliul îndeamnă autoritățile responsabile să vină cu un set de măsuri 

pozitive, bazate pe necesitățile reale ale grupului dezavantajat, prin care să se mențină acel 

standard minim de protecție a persoanelor cu dizabilități în situații excepționale (precum 

pandemia COVID-19).  

4.2 Prin urmare, având în vedere cele menționate și urmărind scopul de prevenire a situațiilor 

discriminatorii cu care riscă să se confrunte persoanele cu dizabilități, Consiliul formulează 

următoarele recomandări: 

 colectarea sistematică a datelor multiplu dezagregate în funcție de tipul și gradul de 

dizabilitate al persoanelor, mediul de reședință (rural/urban, instituție rezidențială), 

vârstă, limba și altele, utilizînd varietatea de mecanisme pe care statul le are la 

dispoziție, necesare pentru identificarea măsurilor de asigurare a drepturilor 

persoanelor cu dizabilități;    

 asigurarea transmiterii informațiilor oferite publicului în diferite formate pentru a asigura 

accesul tuturor persoanelor, în condiții de egalitate, la conținutul acesteia. În special, 

următoarele măsuri: asigurarea interpretării mimico-gestuale; acolo unde situația 

impune, expunerea informației în formate ușor de citit și de înțeles, ținând cont de 

diversitatea persoanelor; prezentarea informației scrise într-o mărime acceptabilă 

pentru persoane cu dizabilități senzoriale (de vedere); oferirea de subtitrări 

corespunzătoare pentru minoritățile naționale;  difuzarea știrilor cu o viteză medie de 

rulare, care să corespundă cu esența și imaginile difuzate; etc.; 

 prelungirea ex oficio a termenului de încadrare în grad de dizabilitate pentru o perioadă  

rezonabilă în care persoanele vizate, obiectiv, să poată parcurge reexpertizarea 

medicală și asigurarea achitării integrale a tuturor plăților sociale aferente dizabilității în 

perioada oferită persoanelor cu dizabilități pentru  parcurgea reexpertizării medicale.  

 

 

 

 

         Președinte                                                                                              Ian FELDMAN 

 


