
 

 

CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII 
ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII 

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА 

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY 
 

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2004 
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.405 

tel.: +373 (0) 22 21-28-17 

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD-2004 
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 405 

тел.: +373 (0) 22 21-28-17 
 

 

1 

 

  DECIZIE  

din 06 iunie 2019 

cauza nr. 30/19  

 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 

 

Ian FELDMAN – preşedinte 

Svetlana DOLTU – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Victorina LUCA – membră 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale 

petiționarului: XXXX 

reclamaților: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de 

Asigurări Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și 

au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele 

 

I. Obiectul plângerii 

Discriminare în acces la prestații sociale și în acces la asistență medicală gratuită. 

 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității 

nr. 121/2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 

Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 

și asigurarea egalității adoptat prin Legea nr. 298/2012. 

 

III. Susţinerile părţilor   

      Alegaţiile petiționarului 

3.1 Petiționarul, cetățean al RM, locuitor al or. Ceadâr-Lunga, are statut de victimă a 

represiunilor politice. Petiționarul susține că în temeiul acestui statut beneficia lunar 

de o alocație de stat lunară și de ajutor material acordat anual. Petiționarul decalară 

că din luna septembrie 2018, aceste prestații i-au fost stopate pe motiv că și-a stabilit 

pensia în Federația Rusă. Petiționarul susține că este în continuare cetățean al 

Republicii Moldova. În viziunea petiționarului, Legea nr. 1225/1992 privind 

reabilitarea victimelor represiunilor politice, nu prevede că obținerea cetățeniei altui 

stat, păstrând cetățenia moldovenească, lipsește cetățeanul, cu statut de victimă 

reabilitată a represiunilor politice, de dreptul la compensație. 

 

Poziția reclamațiilor 

3.2 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale menționează că prin Legea nr. 

1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice a fost stabilit dreptul 

cetățenilor RM, supuși represiunilor politice și ulterior reabilitați, la pensie conform 
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Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat sau în cazul în care persoana nu 

îndeplinește condițiile pentru obținerea dreptului la pensie, aceasta beneficiază de 

alocație socială de stat, stabilită conform Legii privind alocațiile sociale de stat pentru 

unele categorii de cetățeni. 

3.3 Ministerul susține că, potrivit Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială 

suplimentară a unor categorii de populație, victimele reabilitate ale represiunilor 

politice din perioada anilor 1917-1990 din rândul beneficiarilor de pensii sau alocații 

sociale de stat, stabilite conform legislației naționale, au dreptul la alocații lunare de 

stat în cuantum de 500 lei. Conform aceleiași legi, se stipulează că, persoanele 

respective au dreptul la alocații lunare de stat cu condiția că dețin statutul de victimă 

reabilitată a represiunilor politice și beneficierii de pensii sau alocații sociale de stat 

stabilite conform legislației naționale. Reieșind din aceasta, Casa Națională de 

Asigurări Sociale de Stat nu are temei legal pentru a stabilit dreptul la alocația 

respectivă, persoanelor beneficiare de pensii ale altui stat. 

3.4 Suplimentar, ministerul notează că, statele membre ale Convenției Europene a 

Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, dispun de o marjă largă de apreciere 

în partea ce ține de reglementarea politicii lor sociale. Curtea Europeană a reamintit 

că autoritățile naționale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege 

mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între 

cheltuielile și veniturile publice, având în vedere că acestea cunosc nevoile propriei 

societăți (Terazzi SRL v. Italia). 

3.5 În partea ce ține de acordarea ajutorului material anual, ministerul menționează că, 

în conformitate cu Legea fondului de susținere a populației nr. 827/2000, a fost 

stabilit dreptul la ajutorul respectiv, către 6 iulie, victimelor reabilitate ale represiunilor 

politice din anii 1917-1990. Pornind de la faptul că, ajutorul material anual este o 

prestație unică, legislativul a decis acordarea acestuia fără condiționalitatea de a fi 

beneficiar de pensii sau alocații sociale de stat stabilite conform legislației naționale. 

 

3.6 Casa Națională de Asigurări Sociale afirmă că, potrivit prevederilor art. 1 din 

Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de 

populație se stabilește, o alocație lunară de stat unor categorii de populație din 

rândul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor, conform 

legislației naționale. Victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 

1917-1990, alocațiile lunare de stat, conform prevederii art. 2 pct. 9 din Legea nr 

.121/2001, se stabilesc în cuantum de 500 lei. În acest sens, CNAS menționează că, 

persoanele care nu beneficiază de pensii sau alocații sociale de stat, stabilite 

conform legislației naționale, nu întrunesc condițiile pentru stabilirea alocației lunare 

de stat nominalizată. 

 

3.7 Compania Națională de Asigurări în Medicină declară că în corespundere cu 

prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 1585/1998, evidența persoanelor fizice în 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală se ține de Compania Națională 

de Asigurări în Medicină. În același timp, reclamata susține că evidența nominală a 

categoriilor de persoane asigurate de către Guvern se ține de Casa Națională de 

Asigurări Sociale pentru categoriile indicate în legislație. CNAM afirmă că este în 

imposibilitate de a influența procesul de ținere a evidenței nominale a persoanelor 

care beneficiază de alocații din contul statului sau de a activa statutul de asigurare 

medicală în mod arbitrar. Astfel, conform art. 6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 

1585/1998, statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul radierii persoanei 
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din evidența nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, conform 

legislației în vigoare.  

3.8 CNAM susține că statul aplică mecanismul de suspendare a acțiunii statutului de 

asigurare medicală a persoanelor care au fost radiate din lista de evidență nominală 

a CNAS. În același timp, persoanele domiciliate în RM, care beneficiază de prestații 

sociale într-un alt stat, au obligația de a achita prima de asigurare în sumă fixă, iar 

statutul de asigurat urmează a fi activat de Compania Națională de Asigurări în 

Medicină în rezultatul achitării sumei prestabilite în actele normative. Mai adaugă 

CNAM că, legea prevede că, alți cetățeni ai RM care nu sunt angajați și care nu fac 

parte din nici una din categoriile enumerate și nu sunt asigurate de Guvern, care fac 

dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puțin 183 de zile (pe parcursul anului 

bugetar), achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în 

termen de până la 31 martie a anului de gestiune. CNAM consideră că acțiunile de 

activare și/sau dezactivare a statutului de asigurare medicală sunt realizate în strictă 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare cu incidență în domeniul asigurării 

obligatorii de asistență medicală.  

 

IV. Dreptul național şi internaţional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova prin 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. 47 alin. (1) stabilește că statul este obligat să ia 

măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure 

sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, 

locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; art. 47 alin. (2) 

stipulează că, cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, 

văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, 

în urma unor împrejurări independente de voinţa lor. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 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. 4 lit. a) prevede că una 

din formele grave ale discriminării este promovarea sau practicarea discriminării de 

către autorităţile publice; art. 8 lit. c) stabilește că este interzisă orice formă de 

discriminare privind accesul persoanelor la serviciile de protecţie socială. 

4.3 Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de 

populație nr. 121/2001 la art. 1 prevede că se stabileşte, începând cu 1 mai 2001, 

o a locaţie lunară de unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii 

sau de alocaţii sociale de stat, stabilite conform legislaţiei naţionale, şi familiilor lor; 

art. 2 alin. (1) subpct. (9) se stipulează că, cuantumul alocaţiei lunare de stat se 

stabileşte în funcţie de categoria beneficiarilor, după cum urmează: victimelor 

reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 – 500 de lei; art. 
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31 stabilește că modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat prevăzute de 

prezenta lege se stabileşte de către Guvern. 

4.4 Legea fondului de susținere a populație nr. 827/2000 la art. 1 stabilește că 

Fondul de susținere a populației este creat pentru finanțarea programelor cu 

destinație specială în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale 

incluse în pachetul minim de servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern, precum 

și pentru finanțarea cantinelor de ajutor social; art. 5 alin. (1) lit. f) prevede că 

mijloacele Fondului de susținere a populației se utilizează pentru finanțarea 

 programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, și anume ajutor 

material anual pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice din ani 1917–

1990 – până la 6 iulie. 

4.5 Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de 

stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

470/2006 la pct. 1 stabilește că dreptul la alocaţii lunare de stat îl au persoanele 

specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, cetățeni ai Republicii Moldova, 

din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, stabilite conform 

legislaţiei naţionale, şi familiile lor. Categoriilor de persoane menţionate la punctul 2 

literele c), e), g) şi h) al prezentului Regulament dreptul la alocaţia lunară de stat se 

acordă indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale 

de stat; la pct. 2 lit. i) se stipulează că, cuantumul alocaţiei lunare de stat se 

stabileşte în funcţie de categoria beneficiarilor, după cum urmează victimelor 

reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 – 500 de lei; pct. 

3 prevede că stabilirea și plata alocațiilor de stat prevăzute de prezentul regulament 

se efectuează de către organele de asigurări sociale de stat; pct. 5 stipulează că 

stabilirea alocaţiilor lunare de stat se efectuează în baza cererii depuse la casa 

teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu, iar în cazul beneficiarilor de 

pensii sau alocații sociale de stat, stabilite conform legislației naționale, din rândul 

organelor de forță ale căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 

245/2008 cu privire la secretul de stat – la Casa Națională de Asigurări Sociale şi a 

documentelor care acordă dreptul la alocaţie, cu excepţia cazurilor când în dosarul 

de pensie există documentele respective; pct. 62 prevede că, categoria de persoane 

specificată la punctul 2 litera i) din prezentul Regulament anexează la cerere, în 

mod obligatoriu, următoarele documente în copie, însoţite de original: a) buletinul de 

identitate; b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă 

drepturile victimelor reabilitate ale represiunilor politice; pct. 22 prevede că 

beneficiarului care se stabileşte cu domiciliul în străinătate i se plăteşte alocaţia 

lunară de stat până în luna în care a fost radiată viza de reşedinţă la domiciliul 

anterior. 

4.6 Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018 la pct. 1 dă definiția ajutorului 

material anual ca fiind o plată anuală acordată persoanelor specificate în art. 5 pct. 

1) lit. a)- f) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 - XIV din 18 

februarie 2000; pct. 4 subpct. (4) stabilește că beneficiază de dreptul la ajutor 

material anual cetățenii Republicii Moldova care sunt victimele reabilitate ale 

represiunilor politice din anii 1917–1990; pct. 15 stipulează că pentru stabilirea 

ajutorului material anual persoanelor specificate la pct. 4 subpct. 4) din prezentul 

Regulament, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă, până la data de 20 mai, 

Agenției Naționale Asistență Socială lista persoanelor din categoria victimelor 

reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990, conform anexei 
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nr. 1 la prezentul Regulament.  Până la data de 25 mai, Agenţia Naţională Asistenţă 

Socială prezintă lista respectivă structurilor teritoriale de asistenţă socială pentru 

verificare/completare, sub propria răspundere, cu persoanele care nu au fost 

incluse. Structurile teritoriale de asistenţă socială includ suplimentar în listă 

persoanele care confirmă statutul de victimă reabilitată a represiunilor politice din 

perioada anilor 1917-1990 în baza legitimaţiei, a certificatului de reabilitare şi a 

actului de identitate. Copiile actelor menţionate se păstrează la structurile teritoriale 

de asistenţă socială. Până la data de 15 iunie, structurile teritoriale de asistenţă 

socială prezintă lista verificată/completată Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.    

Până la data de 25 iunie, Agenția Națională Asistență Socială: 1) confirmă, prin 

semnătura persoanelor cu drept de semnătură, ordinul de plată și îl expediază 

prestatorului de servicii de plată; 2) transferă mijloacele financiare necesare de pe 

conturile sale curente prestatorului de servicii de plată. Până la data de 6 iulie, 

prestatorul de servicii de plată, în baza informaţiei primite în mod electronic de la 

Agenția Națională Asistență Socială, efectuează plata ajutorului material anual; pct. 

23 prevede că beneficiarului care se stabileşte cu domiciliul în străinătate i se 

plăteşte ajutorul material anual inclusiv pentru anul în care a fost radiată înscrierea 

privind domiciliul în Republica Moldova. 

4.7 Pactul internaționale cu privire la drepturile economice, sociale și culturare la 

art. 2 alin. (2) stabilește că statele părţi la prezentul Pact se angajează să 

garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare 

întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, 

origine naţională sau socială, avere, naştere sau pe orice altă împrejurare; art. 9 

stipulează că statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice 

persoană la securitatea socială, inclusiv asigurări sociale, art. 11 alin. (1) prevede 

că statele părţi la prezentul Pact, recunosc dreptul oricărei persoane la un nivel de 

trai suficient pentru ea însăşi şi familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte şi locuinţă 

suficiente, precum şi la o îmbunătăţire continuă a condiţiilor sale de existenţă. 

Statele părţi vor lua măsuri potrivite pentru a asigura realizarea acestui drept şi 

recunosc în acest scop importanţa esenţială a unei cooperări internaţionale liber 

consimţite. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra 

următoarelor situații:  

(i) existența faptei de discriminare în acces la prestații sociale; 

(ii) existența faptei de discriminare în acces la asistență medicală gratuită. 

 

Referitor la discriminarea în acces la prestații sociale 

 

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 pârât atunci când petiționarul prezintă dovezi din care se poate 

prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Pentru a institui prezumția 

discriminării indirecte, faptele descrise trebuie să caracterizeze cumulativ 

următoarele elemente:  
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a) existenţa unei reguli, unui criteriu sau a unei practici aparent neutre (cerinţă 

care se aplică tuturor)  

b) care dezavantajează anumite persoane  

c) pe baza unui criteriu protejat.  

5.3 Examinând circumstanțele cauzei, Consiliul notează că prezumția discriminării 

indirecte a fost instituită. Consiliul reține că regula generală statuează că victimele 

reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 beneficiază de 

alocație lunară în mărime de 500 de lei. În practică de această alocație beneficiază 

doar acele persoane (victime reabilitate ale represiunilor politice) care sunt 

beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat. Astfel, Consiliul stabilește că prin 

efectul acestei norme sunt dezavantajate persoanele (victime reabilitate ale 

represiunilor politice) care nu beneficiază de pensii sau alocații sociale de stat în 

sistemul național. Consiliul acceptă această condiționalitate drept un criteriu similar 

care dezavantajează o categorie anumită de persoane. 

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121/2012, 

sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei 

despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să 

aprecieze dacă această prevedere (condiționalitate) se justifică în mod obiectiv, 

printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt 

proporţionale, adecvate şi necesare. Cu alte cuvinte, Consiliul va analiza dacă 

condiția de a fi beneficiar de pensii sau alocații sociale de stat în sistemul național 

este una obiectivă şi rezonabilă pentru a justifica lipsirea persoanelor de prestațiile 

sociale acordate în baza statutului de victimă a represiunilor politice. 

5.5 Consiliul reține că această prestație, în sine, are un scop de a compensa suferintele 

precum și de a susține material toate persoanele care au fost supuse represiulilor 

politice. Astfel, Consiliul notează că, în ceea ce privește beneficiul acordat tuturor 

celor care sunt recunoscuți victime reabilitate ale represiunilor politice, unica 

condiție relevantă în acest sens este deținerea acestui statut. Statutul de victimă 

reabilitată a represiunilor politice nu se pierde prin aceea că persoana îndreptățită 

nu este beneficiar de pensie sau de o altă alocație socială în sistemul național.  

5.6 Consiliul admite că această condiționalitate a fost introdusă cu scopul de a facilita 

evidența beneficiarilor de prestații sociale. Însă, Consiliul subliniază că atunci cînd 

se pune în balanță interesul statului de a stabili anumite condiții de exercitare a 

drepturilor sociale în scopul facilitării procesului de evidență, pe de o parte, și 

dreptul persoanelor de a primi în condiții de egalitate prestațiile la care sunt eligibili 

în baza unui anumit statut, interesul persoanei trebuie să prevaleze.  

5.7 Consiliul nu neagă faptul că statul, prin intermediul autorităților naționale este cel 

mai bine plasat pentru a alege mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului 

stabilirii unui echilibru între cheltuielile și veniturile publice, având în vedere că 

acestea cunosc nevoile propriei societăți. Consiliul, însă, subliniază că promovarea 

unei politice care dezavantajează anumite persoane în raport de alte în ceea ce 

privește accesul la prestații sociale, fără o justificare obiectivă și rezonabilă, 

constituie o încălcare a principiului egalității.  

5.8 Consiliul notează că, odată ce statul a decis acordarea alocației lunare de stat 

persoanelor recunoscute drept victime reabilitate a represiunilor politice, iar 

restricționarea accesului la această prestație socială, în baza faptului că nu este 

beneficiar de pensii sau alocații sociale de stat în sistemul național, este 

nejustificată.  
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5.9 În egală măsură, Consiliul reține că această condiționalitate nu este absolut 

necesară, or Ministerul de resort a informat că doar prestația unică (ajutorul material 

anual) se acordă fără condiționalitatea de a fi beneficiar de pensii sau alocații 

sociale de stat stabilite conform legislației naționale. Respectiv, opțiunea de a 

acorda aceste prestații chiar și în cazul în care persoana nu este beneficiar de 

pensii sau alocații sociale de stat în sistemul național, nu este imposibilă. Mai mult 

ca atât, Consiliul reține că și alocația lunară pentru patru1 categorii din șapte se 

acordă indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale 

de stat.  Această abordare diferențiată în partea ce ține de acordarea alocațiilor 

lunare de stat unor categorii de persoane nu și-a găsit justificarea rezonabilă și 

obiectivă. 

 

Referitor la discriminare în acces la asistență medicală gratuită 

5.10 Cât privește alegațiile petiționarului privind dezactivarea statutului de persoană 

asigurată în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, Consiliul reține 

că, autoritatea națională cu atribuții în domeniul asigurărilor medicale suspendă 

statutul de asigurat în cazul radierii persoanei din evidența nominală a persoanelor 

neangajate asigurate de către Guvern, conform legislației în vigoare. Evidența 

nominală a persoanelor asigurate se ține de Casa Națională de Asigurări Sociale. 

Petiționarul, încadrat în grad de dizabilitate, a fost exclus din rândul persoanelor 

asigurate în sistemul asigurărilor medicale din momentul când și-a stabilit pensia pe 

teritoriul altui stat. Anterior, Consiliul a examinat cauza nr. 66/20172 în care se 

invoca discriminarea în acces la asigurare medicală gratuită a persoanelor cu 

dizabilități care și-au stabilit pensia pentru limită de vârstă în Federația Rusă. Astfel, 

conform Deciziei din 18 august 2017, Consiliul constatat discriminare directă a 

cetățenilor cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova care au optat pentru 

stabilirea pensiei pentru limită de vârstă pe teritoriul altui stat.  

5.11 Prin Decizia sus amintită, Consiliul a recomandat autorităților să instituie și să 

pună în aplicare un mecanism de ținere a evidenței nominale a tuturor persoanelor 

cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova, astfel încât să asigure că poliția de 

asigurare medicală nu va fi dezactivată, indiferent de cine este prestatorul pensiei și 

de schimbările ce pot surveni în partea ce vizează prestațiile sociale oferite 

acestora. Consiliul observă că situația petiționarului este similară, ori acesta fiind 

încadrat în grad de dizabilitate, domiciliind pe teritoriul țării și având cetățenia 

Republicii Moldova, i-a fost suspendat statutul de asigurat în legătură cu stabilirea 

pensiei pentru limită de vârstă în Federația Rusă. Consiliul notează că toți cetățenii 

cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova, indiferent de faptul dacă 

beneficiază de o prestație socială dintr-un alt stat, se găsesc într-o situație similară, 

în partea ce vizează beneficiul de asigurare medicală din partea statului. Or, faptul 

că și-au stabilit pensia într-un alt stat, nu determină pierderea statutului de persoană 

cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova și nu diminuează din 

vulnerabilitatea acestora. Astfel, realizarea dreptului de opțiune de a-și stabili pensia 

pentru limită de vârstă pe teritoriul altui stat, nu poate constitui o justificare 

rezonabilă pentru neincluderea acestora în lista beneficiarilor (cetățeni cu dizabilități 

cu domiciliul în Republica Moldova) de poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală gratuită din partea statului.  

                                                           
1 Categoriile de persoane menţionate la punctul 2 literele c), e), g) şi h) din Regulament cu privire la modul de stabilire și plată a 

alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006  
2 https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_66_2017_constatare_votat_sem.pdf 

https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_66_2017_constatare_votat_sem.pdf
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Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 8 lit. b) și c) și art. 15 alin. (4) din 

Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 61 din 

Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012, 

 

CONSILIUL DECIDE 

 

1. Faptele constatate la reprezintă discriminare în acces la prestații sociale a victimelor 

represiunilor politice care nu sunt beneficiari de pensii sau alocații sociale de stat în 

sistemul național.  

2. Faptele constatate reprezintă discriminare directă a cetățenilor cu dizabilități cu 

domiciliul în Republica Moldova care au optat pentru stabilirea pensiei pentru limită 

de vârstă pe teritoriul altui stat. 

3. Guvernul va întreprinde măsurile necesare astfel încât toate persoanele, victime 

reabilitate ale represiunilor politice, cu domiciliul în Republica Moldova să beneficieze 

de prestațiile ce li se cuvine, indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de 

pensii sau alocații sociale de stat în sistemul național. 

4. Guvernul va institui și pune în aplicare un mecanism astfel încât toate persoanele cu 

dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova care beneficiază de poliță de asigurare 

medicală gratuită din partea statului să nu fie dezactivată în cazul în care aceștia nu 

mai sunt beneficiari de pensii în sistemul național. 

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 pct. 65 

din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012 și Codului 

administrativ nr. 116/2018. 

 

 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 

____________________________________________ 

Ian FELDMAN – preşedinte 

 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

 

____________________________________________ 

Victorina LUCA – membră  

 

____________________________________________ 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 


