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DECIZIE
din 30 noiembrie 2017
cauza nr. 112/17
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare:
Ian FELDMAN – preşedinte
Oxana GUMENNAIA – membră
Andrei BRIGHIDIN – membru
Lucia GAVRILIȚĂ – membră
au examinat, în şedinţă publică, susţinerile scrise şi verbale ale
părții interesate: Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica
Moldova (AOPD) în interesele dnei P. L.
reclamatului: Casa Națională de Asigurări Sociale, Direcția Asistență Socială și Protecția
Familiei Orhei, precum și
poziția: Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
I.

Obiectul plângerii
Pretinsa discriminare pe criteriu de dizabilitate în acces la serviciile de protecție socială.

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.

Susținerile părților
Alegaţiile părții interesate
3.1 AOPD menționează că, în adresa organizației, a parvenit plângerea dnei P. L. (persoană
încadrată în grad sever de dizabilitate de vedere) care deplânge că, începând cu
01.05.2016, în temeiul deciziei Casei Naționale de Asigurări Sociale Orhei, se rețin lunar
câte 20% din pensia de dizabilitate. Din circumstanțele descrise reiese că dna P. L. din
19.11.2014 până la 30.04.2016 a beneficiat de alocația de îngrijire, însoțire și supraveghere
și de serviciile Asistentului personal. Potrivit pct.1.3 din Instrucțiunea privind modul de
determinare a eligibilității pentru serviciul “Asistență personală” din Regulamentul - cadru
privind organizarea și funcționarea Serviciului social Asistență personală, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012, persoana cu dizabilități este considerată
eligibilă pentru Serviciu, dacă nu beneficiază de alocație pentru îngrijire, însoțire și
supraveghere. AOPD solicită examinarea prin prisma nediscriminării a deciziei Casei
Naționale de Asigurări Sociale Orhei de a reține lunar câte 20% din pensia de dizabilitate a
dnei P. L., pentru recuperarea sumei primite necuvenit.
III.

Susținerile reclamaților
3.2 Casa Națională de Asigurări Sociale menționează că, potrivit prevederilor art. 14 al Legii
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr. 499-XIV din 14 iulie
1999, pentru persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare se oferă o alocaţie pentru
îngrijire, însoţire şi supraveghere. Această alocație nu poate fi stabilită în cazul în care
persoana este beneficiară a Serviciului de „Asistenţă personală”. Prin urmare, structura
teritorială de asistenţă socială (Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei), la
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depunerea cererii dnei P. L. de admitere în serviciul „Asistentă personală”, urma să se
adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei, întru furnizarea informaţiei privind
beneficierea de alocaţie pentru îngrijire, însoţire și supraveghere. Această informație nu a
fost solicitată.
3.3 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei, la data de 17 februarie 2016, a solicitat de la
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei listele beneficiarilor Serviciului
„Asistență personală”. Astfel s-a constata că dna P. L. este beneficiară a Serviciului
„Asistență personală” începând cu 19.11.2014. Prin urmare, dna P. L. a beneficiat
necuvenit, în perioada 19.11.2014 - 30.04.2016, de suma de 11102,33 lei drept plată a
alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere. Potrivit pct. 52 din Regulamentul privind
modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat,
sumele cu titlu de alocație plătite necuvenit se rețin lunar în conformitate cu decizia
organului de asigurări sociale în mărime ce nu depășește 20 la sută din cuantumul pensiei
sau alocației. Astfel, în temeiul deciziei Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Orhei, din
12.04.2016, începând cu 01.05.2016 din pensia dnei P. L. se rețin lunar câte 20% până la
recuperarea sumei primite necuvenit.
3.4 Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei notează că dna P. L. a depus
cerere, cu pachetul necesar, pentru includerea în serviciul „Asistență personală” la data de
05.08.2013 și a fost inclusă, în urma avizului pozitiv al Comisiei multidisciplinare pentru
protecția drepturilor persoanelor în dificultate sau cu dizabilități cu vârsta de peste 18 ani, la
data de 19.11.2014. La momentul includerii în serviciul „Asistență personală” beneficiara a
fost informată despre faptul că nu va mai beneficia de alocație pentru îngrijire, însoțire și
supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
3.5 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale notează că serviciul social „Asistenţă
personală” a fost instituit1 cu scopul de a oferi asistență și îngrijire persoanelor cu dizabiltăți
severe în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate. Totodată, potrivit
Legii privind alocațiile sociale de stat nr. 499 din 14.07.1999, persoanele care îngrijesc,
însoțesc și supraveghează la domiciliu persoane cu dizabilități severe nevăzătoare au
dreptul la alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere. Această alocație nu se achită în
cazul în care persoanele respective beneficiază de serviciul „Asistenţă personală”, deoarece
serviciul „Asistenţă personală” și alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere au același
scop, diferența este că într-un caz suportul este sub formă de serviciu social, iar în celălalt
caz sub formă de prestație bănească. Beneficiarii sunt liberi să decidă în mod individual ce le
este mai convenabil: prestația în bani sau serviciul social.
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.
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 lit. c)
interzice orice formă de discriminare privind accesul persoanelor servicii de protecție socială.
4.3 Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499 din
14.07.1999 la art. 3 lit. h) prevede că persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare
beneficiază de alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere; art. 4 alocaţiile se stabilesc
şi se plătesc de către organele teritoriale de asigurări sociale; art. 6 alin. (11) sumele plătite
necuvenit cu titlu de alocaţie din vina beneficiarului (falsificarea actelor, tăinuirea unor
circumstanţe etc.) se recuperează de la acesta, lunar, în baza deciziei casei teritoriale de
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asigurări sociale în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul alocaţiei. În cazul în
care plata alocaţiei încetează, sumele plătite necuvenit se recuperează în baza hotărârii
instanţei de judecată; alin. (12) sumele plătite în plus din vina organului care stabileşte sau
plăteşte alocaţia nu se recuperează din contul beneficiarului. Aceste sume se percep de la
persoana culpabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; art. 14 alin. (4) pentru categoriile
de persoane specificate la alin. (1) lit. b) şi c), alocaţia nu poate fi stabilită în cazul în care
aceste persoane se află la întreţinerea deplină a statului, sunt beneficiare ale serviciului de
asistenţă personală ori sunt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu; alin. (5)
persoanele specificate la alin. (1) lit. a)–c) pot alege, la cerere, în schimbul serviciilor
menţionate la alin. (3) şi (4), dreptul de a beneficia de alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi
supraveghere.
4.4 Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998 (în vigoare la 12.04.2016)
la art. 38 alin. (1) prevede că reţinerile din pensie se efectuează în temeiul: a) deciziilor,
hotărârilor şi sentinţelor judecătoreşti; b) deciziilor organelor administrative, care urmează a fi
executate în mod obligatoriu; c) deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea
sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit din vina beneficiarului.
4.5 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012 la
art. 46 alin. (1) persoanele cu dizabilităţi au dreptul la prestaţii de asigurări sociale în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; alin. (3) evidenţa persoanelor cu dizabilităţi
beneficiari de prestaţii de asigurări sociale se efectuează de către Casa Naţională de
Asigurări Sociale şi structurile sale teritoriale; art. 47 alin. (1) persoanele cu dizabilităţi au
dreptul la asistenţă socială în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; alin. (2)
asistenţa socială se asigură sub formă de prestaţii sociale şi servicii sociale; art. 48 alin. (1)
persoanele cu dizabilităţi au dreptul la indemnizaţii, alocaţii, compensaţii, ajutoare sociale şi la
alte tipuri de prestaţii de asistenţă socială, în scopul minimalizării efectelor sau înlăturării
consecinţelor riscurilor sociale; alin. (3) evidenţa persoanelor cu dizabilităţi beneficiari de
prestaţii de asistenţă socială se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale,
în cazul prestaţiilor achitate din bugetele locale, sau de către Casa Naţională de Asigurări
Sociale şi structurile sale teritoriale, în cazul prestaţiilor achitate din bugetul de stat.
4.6 Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Asistență
personală” și a Standardelor minime de calitate adoptat prin Hotărârea nr. 314 din
23.05.2012 în anexa nr. 1 Instrucțiunea privind modul de determinare a eligibilității
pentru serviciul “Asistență personală” la pct. 1.3 prevede că persoana cu dizabilităţi este
considerată eligibilă pentru Serviciu dacă nu beneficiază de alocaţie pentru îngrijire şi/sau
însoţire, supraveghere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
4.7 Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și
alocațiilor sociale de stat aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 929 din 15.08.2006 la
pct. 274 (în vigoare până la 12.05.2017) informaţia privind serviciile sociale de care
beneficiază persoanele specificate la pct. 26 lit. a) – c) se prezintă, la cerere, de către
structurile teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei sau, după caz, de către
prestatorii de servicii, iar informaţia privind prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele
specificate la pct. 26 lit. a) – c) se prezintă, la cerere, de către casele teritoriale de asigurări
sociale; pct. 274 (în vigoare după 12.05.2017) Persoanele specificate la pct. 26 lit. a) - c)
pot alege, la cererea lor, în schimbul serviciilor sociale de care beneficiază (servicii sociale
care le asigură întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire
socială la domiciliu), dreptul de a beneficia de alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi
supraveghere. Reluarea plății alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se efectuează
din luna următoare celei în care persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)- c) li s-a suspendat
sau încetat prestarea serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat întreținere deplină din
partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu. Structura teritorială de
asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei
teritoriale de asigurări sociale informația privind suspendarea sau încetarea prestării
persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)- ) a serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat
întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu.
În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale reia plata alocației pentru
îngrijire, însoţire şi supraveghere din luna următoare celei în care persoanelor specificate la
pct. 26 lit. a)- c) li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale, după caz, care le-au
asigurat întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la
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domiciliu, informând în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de
asistență socială sau prestatorul de serviciu; pct. 52 (în vigoare până la 12.05.2017) sumele
cu titlu de pensie sau alocaţie plătite necuvenit se reţin lunar în conformitate cu decizia
organului de asigurări sociale în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul pensiei
sau alocaţiei.
4.8 Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor
Fundamentale la art. 1 prevede că orice persoană fizică sau juridică are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză
de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului
internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe
care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului
general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.
V.
În concluzie, Consiliul reține următoarele
5.1 Analizând materialele prezentate, Consiliul urmează să se pronunțe pe marginea unei
discriminări pe criteriu de dizabilitate.
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.9192,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.
5.3 Astfel, pentru a institui o prezumție a discriminării persoana care sesizează Consiliul (victima,
persoana interesată) trebuie să descrie faptele astfel încât să arate prezența cumulativă a
elementelor constitutive a unei forme de discriminare.
5.4 Reieşind din alegaţiile expuse, Consiliul stabilește că, în privința dnei P. L. (victima
discriminării), a fost aplicat un tratament mai puțin favorabil față de alți beneficiari ai
prestațiilor sociale. Consiliul notează că acest tratament s-a manifestat prin reținerile lunare
efectuate din pensia de dizabilitate care i-au afectat dreptul la proprietate. Curtea Europeană
a stabilit că pensia se consideră un bun în sensul articolul 1 din Protocolul nr. 1 adițional la
Convenţie. Totodată, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului conturează ideea că
diminuarea pensiei prin recalcularea sau rețineri din pensii are ca efect încălcarea dreptului
de proprietate (a se vedea cauza Buchen c. Cehia, cauza Pravednaya c. Rusia, cauza Muller
c. Austria).
5.5 Cât privește criteriul protejat, Consiliul reține dizabilitatea, deoarece anume această
circumstanță a determinat tratamentul nefavorabil stabilit. Or, în situația în care persoana nu
avea o dizabilitate, dânsa nu ar fi fost eligibilă pentru serviciul de asistență socială și prestații
socială de îngrijire, respectiv nu i-ar fi fost afectat dreptul de a beneficia integral de unica
sursă de existență.
5.6 Astfel, în conformitate cu legislația în vigoare, persoana cu dizabilități severe2 are dreptul să
beneficieze fie de alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, fie de serviciile unui
asistent personal. Consiliul reține că ambele forme de susținere au fost instituite cu scopul de
a oferi asistență și îngrijire persoanelor cu dizabilități severe în vederea favorizării
independenței și integrării lor în societate. Astfel, alternativa stabilită care dă posibilitate
persoanelor cu dizabilități severe să aleagă între prestația în bani sau serviciul social este
una corespunzătoare. Cât privește modalitatea de punere în aplicare a acestor prevederi
Consiliul, analizând materialele dosarului, a stabilit că este defectuoasă. Cercetând situația
dnei P. L., Consiliul a observat o lipsă de interacțiune dintre organele statului competente de
gestionarea încadrării în serviciul social „Asistentă personală” și acordării prestației sociale de
îngrijire, însoțire și supraveghere care au condus la defavorizarea beneficiarului final.
5.7 Astfel, Consiliul reține că, la încadrarea dnei P. L. în serviciul „Asistentă personală”, aceasta
era beneficiară de alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere. Prin urmare, Direcția
Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei (structura teritorială de asistenţă socială şi
protecţie a familiei responsabilă de prestațiile de asistență socială) și Casa Teritorială de
Asigurări Sociale trebuiau să interacționeze printr-un schimb de informații, în vederea
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5.8

5.9

5.10

5.11

asigurării aplicării corecte a legislației. Potrivit prevederilor Regulamentului privind modul de
plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr. 929 din 15.08.2006 la pct. 274 (în vigoare până la 12.05.2017),
această modalitate de interacționare era prevăzută, stipulând expres că informaţia privind
serviciile sociale de care beneficiază persoanele cu dizabilități eligibile se prezintă, la cerere,
de către structurile teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei, iar informaţia privind
prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele cu dizabilități eligibile se prezintă, la cerere,
de către casele teritoriale de asigurări sociale. Prin urmare, Consiliul menționează că, pentru
a asigura aplicarea corectă a legislației, ambele autorități aveau obligația legală să solicite
informația corespunzătoare pentru a preveni situații de stabilire și achitare a unor sume
necuvenite. Or, această obligație nu a fost exercitată de nici una dintre aceste entități la
momentul când dna P. L. a devenit concomitent beneficiară atât de serviciul social, cât și de
prestația socială.
Consiliul reține că Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei a solicitat de la Direcția
Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei listele beneficiarilor Serviciului „Asistență
personală” la data de 17 februarie 2016, după un an și trei luni din momentul încadrării dnei
P. L. în serviciul „Asistentă personală”, fiind depistată situația nepermisă de lege. Consiliul, de
asemenea, observă că decizia Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Orhei din 12.04.2016
pune în sarcina beneficiarului restituirea sumei plătite necuvenit, deși aceste sume urmează a
fi percepute de la persoana culpabilă. Potrivit art. 6 alin. (12) din Legea privind alocațiile
sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499 din 14.07.1999 sumele plătite în plus
din vina organului care stabileşte sau plăteşte alocaţia nu se recuperează din contul
beneficiarului. Astfel, Consiliul subliniază că în situația în care autoritățile statului competente
pe aceste segmente de referință nu și-au realizat obligația de a coordona acțiunile și de a
face schimb reciproc de informații într-un termen rezonabil, în vederea evitării dublării, nu
poate fi considerată că această circumstanță s-ar fi produs din vina beneficiarului.
Totodată, din susținerile Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei, Consiliul reține
că, la momentul încadrării dnei P. L. în serviciul „Asistentă personală”, aceasta a fost
informată despre faptul că nu va mai beneficia de alocație pentru îngrijire, însoțire și
supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Însă nu a fost informată
despre modalitatea de a acționa în vederea neadmiterii situațiilor de dublare a formelor de
sprijin disponibile. Astfel, obligația de a informa Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei îi
revenea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei. De altfel, legislația în vigoare
nu pune în sarcina beneficiarului o asemenea obligație și nu stabilește că vina pentru
nerealizarea acesteia va reveni beneficiarului. Consiliul atrage atenția că, potrivit art. 6
alin. (11) din Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499
din 14.07.1999, vina beneficiarului vizează falsificarea actelor sau tăinuirea unor circumstanţe
nu și faptul că organele statului care trebuiau să interacționeze nu au acționat. Consiliul este
de opinia că, la emiterea deciziei din 12.04.2016, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei
nu a ținut cont de aceste circumstanțe și nu a stabilit cine este vinovatul. Mai mult, Consiliul
observă o inechitate și din punct de vedere al perioadei stabilite pentru recuperarea sumelor
plătite necuvenit, și anume verificarea a fost făcută în februarie 2016, decizia luată pe 12
aprilie 2016, pe când beneficiarul trebuie să întoarcă suma necuvenită inclusiv pentru luna
aprilie. Or, în cazul depistării acestei plăți necuvenite în februarie 2016, aceasta putea să fie
sistată momentan, dar nu penalizat în continuare beneficiarul.
Consiliul subliniază că aceste beneficii (serviciul social „Asistentă personală” și alocația de
îngrijire, însoțire și supraveghere) sunt destinate pentru susținerea uneia dintre cele mai
vulnerabile categorii din țară - persoanelor cu dizabilități severe, pentru care pensia de
dizabilitate și măsurile de asistență/protecție socială constituie sursa lor primară de existență.
Ținând cont că sumele necuvenite nu au fost stabilite din vina dnei P. L. și că pentru
dumneaei pensia de dizabilitate este unica sursă de venit, iar statul este obligat să ia măsuri
pentru ca orice persoană să aibă un nivel de trai decent, Consiliul îndeamnă autoritățile
competente să reexamineze situația, prin prisma abordării bazate pe drepturile omului, astfel
încât să prevaleze dreptul acesteia de a primi integral, pe parcursul întregii vieţi, pensia
stabilită în condiţiile legii.
Totodată, Consiliul reține că prevederile pct. 274 din Regulamentul privind modul de plată a
pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr. 929 din 15.08.2006 au fost date într-o nouă redacție (în vigoare din
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12.05.2017). Aceasta stipulează expres că structura teritorială de asistență socială sau
prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări
sociale informația privind suspendarea sau încetarea prestării persoanelor specificate la pct.
26 lit. a)- c) a serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat întreținere deplină din partea
statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu. În opinia Consiliul, stabilirea
unui termen expres în care autoritatea trebuie să informeze despre schimbările survenite în
gama serviciilor sociale este un aspect pozitiv și urmează de asigurat respectarea acestuia în
practică.
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3, art. 8 lit. c), art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la
asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 al Legii 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.
2. Consiliul recomandă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să remită, în adresa
tuturor structurilor teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei, recomandări metodice
în vederea respectării prevederilor legale pentru a nu admite astfel de limitări în drepturi ale
beneficiarilor de prestaţii sociale pe viitor, ținând cont de explicaţiile de mai sus ale
Consiliului.
3. Consiliul recomandă Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Orhei să reexamineze situația
dnei P. L. și să înceteze efectuarea reținerilor lunare din pensia acesteia.
4. Consiliul recomandă Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei să accesibilizeze
serviciile de informare a beneficiarilor de servicii sociale, ținând cont de diversitatea
persoanelor cu dizabilități.
5. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md.
6. 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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