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DECIZIE 
din 03 martie 2018 

cauza nr. 16/18 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
  
au examinat plângerea depusă de dna A. C., reprezentată Avocata Arina Țurcan, 
conform celor descrise și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 

Petiționara notează că autoritatea tutelară, la stabilirea graficului de întrevederi cu 
copilul său minor, s-a condus de stereotipurile față de femeile aflate în detenție și a 
discriminat-o în comparație cu tatăl copilului. Petiționara solicită constatarea discriminării 
pe criteriul de gen și statut social (femeie condamnată) în realizarea drepturilor părintești 
în mod egal cu celălalt părinte. 
 

II. Dreptul național relevant 
2.1 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) 

stabilește că scopul legii 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. 13 alin. (2) prevede că plângerea trebuie să conţină o 
descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această 
încălcare, faptele şi eventualele dovezi care susțin plângerea, numele și adresa 
persoanei care o depune. Plângerea poate fi depusă la Consiliu în termen de un an de 
la data săvârșirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoștință de săvârșirea ei; 
art. 14 Consiliul va respinge plângerea dacă aceasta: lit. a) nu conține datele de 
identificare a persoanei care a depus-o; lit. b) nu conține informația prevăzută la art. 13 
alin.(2); lit. c) este o plângere repetată care nu conține informații și dovezi noi. 

2.2 Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 la pct. 42 prevede că se 
declară inadmisibile plângerile care: lit. a) cad sub incidența art. 14 din Legea cu privire 
la asigurarea egalității; lit. b) au fost depuse cu încălcarea termenului de prescripție; lit. 
c) nu ţin de competenta Consiliului; lit. d) au un obiect nefondat, prin raportare la 
domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii; pct. 43 dacă examinarea 
plângerii nu ţine de competenţa Consiliului, petiţionarul sau persoana interesată este 
informată despre dreptul de a se adresa autorităţii competente, cu indicarea, după caz, 
a acesteia; pct. 56 petiţionarul sau, după caz, persoana interesată trebuie să prezinte 
fapte şi eventuale probe care susţin plângerea, iar reclamatului îi revine sarcina de a 
proba că faptele nu constituie discriminare. 
 

III. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

3.1 Din cele descrise, Consiliul reține că petiționara își exprimă dezacordul faţă de un act al 
autorității tutelare, considerându-l discriminator.  
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3.2 Consiliul reamintește că de competența sa ține examinarea acelor plângeri, din 
conținutul cărora poate fi dedusă existența prezumției discriminării. Astfel, petiționara 
trebuia să descrie faptele astfel încât să arate prezența cumulativă a următoarelor 
elemente: 

a) a tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, etc.) în exercitarea unui 
drept 

b) aplicat în comparație cu o altă persoană (un grup de persoane) 
c) cu care petiționarul se află în situație analogică 
d) în baza unui criteriu protejat 

3.3 Din materialele prezentate, Consiliul reține că se invocă o discriminare multiplă pe două 
criterii și anume criteriu de gen și statut social. 

3.4 Referitor la criteriu de statut social Consiliul stabilește că situația petiționarei (femeie 
condamnată) și a comparatorului (tatăl copilului cu care acesta locuiește) nu sunt 
similare, respectiv, nu pot pretinde la un tratament egal. Consiliul notează că ambii 
părinți au dreptul de a participa, în mod egal, la educarea copilului, însă în 
circumstanțele în care un părinte este privat de libertate, efectiv acesta nu va putea  să 
dedice același timp educării copilului.   

3.5 Cât privește criteriul de gen, Consiliul notează că petiționara nu a instituit o prezumție de 
discriminare, or aceasta nu a probat corespunzător că pentru bărbații condamnați 
autoritatea tutelară întocmește un grafic de întrevederi mai favorabil decât în cazul 
femeilor condamnate.   

3.6 Aceste circumstanțe, nu permit instituirea prezumției discriminării, respectiv Consiliul nu 
poate trece la examinarea plângerii în fond. În cazul în care petiționara invocă interesul 
superior al copilului de a comunica cu ambii părinți, Consiliul atrage atenția asupra 
posibilității petiționarei de a sesiza Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. 

3.7 De asemenea, Consiliul atrage atenţia că deciziile organelor tutelare privind stabilirea 
graficului de întrevederi cu copilul pot fi atacate în instanţa de judecată. O asemenea 
concluzie reiese şi din prevederile art. 64 alin. (2) din Codul familiei, care stipulează că 
părinţii au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părinteşti de către 
părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către 
autoritatea tutelară teritorială, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa 
judecătorească, care va emite hotărârea respectivă. De asemenea, părinţii pot, din 
iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare teritoriale, să se adreseze unui 
mediator pentru soluționarea litigiului.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile pct. 42 lit. c) și lit. d) din Legea cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 
21.12.2012,  

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Plângerea se declară inadmisibilă. 
2. Decizia se comunică petiționarei și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. 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 

http://www.egalitate.md/

