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  DECIZIE  
din 22 mai 2020 
cauza nr. 18/20  

 
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 procedură scrisă susţinerile  
petiționarului: XXX XXX 
reclamatei: Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Ciocana, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 

Discriminare pe criteriu de gen în acces la serviciile oferite de către autoritățile publice. 
 

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 aprobat prin Legea nr. 298/2012. 
 

III. Susţinerile părţilor   

Alegaţiile petiţionarului 
3.1 Petiționarul afirmă că s-a adresat reclamatei cu o plângere referitoare la violenţa 

psihologică aplicată faţă de fiica sa din partea mamei. Pentru examinarea plângerii, 
reclamata l-a invitat la 02.01.2020 ora 16:00, la adresa WWWWWWW WWWWWWWW 
(locul de trai al mamei cu copilul). Petiţionarul informează că cei prezenţi (2 angajaţi ai 
Direcţiei pentru protecţia copilului sectorul Ciocana), colaboratorul poliţiei şi medicul de 
familie i-au interzis să fie prezent la examinare, argumentându-i-se că nu tata, ci mama 
copilului are mai multe drepturi de a decide în privinţa accesului la serviciile publice, 
medicale şi sociale necesare copilului. Petiţionarul susține că reprezentanții instituţiilor 
publice astfel îl discriminează pe criteriu de gen, fără a ţine cont de drepturile tatălui şi 
cele ale copilului. Petiţionarul menţionează că s-a adresat imediat colaboratorului de 
poliţie, dar acesta nu a întreprins nimic, ci a intrat în apartamentul 41 şi a închis uşa. La 
data de 19.03.2020, petiționarul a suplinit plângerea cu noi informații și alegații, invocând 
că autoritatea tutelară nu întreprinde măsurile corespunzătoare pentru a impune mamei 
respectarea graficului de întrevederi cu copilul.  
 
Poziția reclamatei 

3.2 Reclamata menționează că petiționarul a înregistrat fișa de sesizare nr. 01 din 02.01.2020 
privitor la aplicarea violenței fizice, psihice și neglijenței emoționale asupra copilului din 
partea mamei și interzicerea de a părăsi locuința și a comunica cu dânsul, refuzul de a 
merge la medic împreună cu tatăl, de a se afla la domiciliul petiționarul și de a se întâlni 
cu alte rude.  
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3.3 Reclamata notează că a fost convocată echipa multidisciplinară, în componența căreia a 
fost inclus psihologul, colaboratori ai IP Ciocana și medicul de familie. Astfel, a fost 
efectuată o vizită, în data de 02.01.2020, la domiciliul copilului și mamei acestuia. În urma 
aceste vizite s-a constatat că fiica este bine dispusă, se joacă și zâmbește. Condițiile de 
trai sunt foarte bune și corespund necesităților de creștere și dezvoltare eficientă și 
armonioasă a copilului. Totodată, în adresa Centrului medicilor de familie sectorul 
Ciocana a fost remisă o solicitare de informare a reclamatei în privința stării de sănătate a 
copilului și atitudinea părinților față de acesta. În răspunsul primit s-a menționat că, copilul 
locuiește în condiții bune, există un climat psihologic favorabil, nu este supus agresiunii, 
nervozitate, este activ, zâmbește, reacționează pozitiv la cerințele mamei.  

3.4 Reclamata susține că a fost expediat un demers către IP Ciocana prin care s-a solicitat 
informații despre faptul dacă la domiciliul familiei au fost înregistrate sesizări care ar 
confirma aplicarea violenței fizice asupra copilului. În plus, s-a solicitat prezentarea 
concluziei scrise a ofițerului de sector referitoare la vizita efectuată în data de 02.01.2020 
la domiciliul copilului. IP Ciocana a comunicat reclamatei că între părinți există relații 
ostile, pe motiv că tatăl, zilnic, provoacă conflicte, amenință cu sesizarea diferitor instanțe, 
ceea ce creează o atmosferă psihică insuportabilă pentru mamă și copilul minor. De 
asemenea, s-a informat că, pe parcursul anului 2019, petiționarul a înregistrat mai multe 
sesizări la IP Ciocana cu privire la violența fizică asupra copilului, însă nu s-au confirmat 
cele invocate.  

3.5 Reclamata a comunicat că informația cu privire la desfășurarea vizitei la domiciliu de către 
echipa multidisciplinară a fost adusă la cunoștința petiționarului prin intermediul unei 
discuții telefonice, fără a fi invitat. La intrarea în locuință, mama și concubinul acesteia au 
permis accesul membrilor echipei multidisciplinare, însă au refuzat accesul în apartament 
a petiționarului. Petiționarul a învinuit echipa multidisciplinară de această situație, însă, 
membrii echipei respective i-au explicat că nu pot obliga mama copilului să acorde 
permisiunea de acces în locuința proprie.  

3.6 Reclamata a adăugat că, în data de 06.02.2020, din partea petiționarului a parvenit o 
solicitare de explicare a modalității de respectare a graficului de întrevederi stabilit prin 
Decizia nr. 30/2 din 10.07.2018 și stabilirea unui program de vizită cu fiica. Sesizarea 
respectivă a fost examinată, inclusiv prin audierea în cadrul ședințelor separate a 
părinților, au fost examinate declarațiile scrise. Reclamata a ajuns la concluzia că nu 
poate fi stabilit un program de vizită pentru petiționar, în același timp, părțile au fost 
atenționate să nu creeze situații de conflict în prezența copilului și să aibă un 
comportament decent care nu va perturba echilibrul psihic și emoțional.  
 

IV. Dreptul național și internațional 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. 29 stipulează că domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu 
poate pătrunde sau rămâne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără 
consimţământul acesteia. 

4.2 Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității 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; definiția hărțuirii ca 
fiind orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnităţii unei 
persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; art. 3 stabilește că subiecţi în 
domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 8 



 

 

3 

 

lit. a) prevede că este interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la 
serviciile oferite de autorităţile publice. 

4.3 Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați la 
art. 5 alin. (1) prevede că în Republica Moldova, femeile şi bărbaţii beneficiază de 
drepturi şi libertăţi egale, fiindu-le garantate şi şanse egale pentru exercitarea lor. 

4.4 Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a 
copiilor separați de părinți la art. 5 alin. (1) stabilește că autorităţile tutelare trebuie să 
întreprindă toate măsurile necesare pentru asistenţa şi suportul copiilor şi al familiilor 
acestora în scopul prevenirii separării copilului de mediul familial sau, după caz, în scopul 
(re)integrării acestuia în familie.  

4.5 Codul familiei nr. 1316/2000 la art. 51 alin. (2) stabilește că fiecare copil are dreptul să 
locuiască în familie, să-şi cunoască părinţii, să beneficieze de grija lor, să coabiteze cu ei, 
cu excepţia cazurilor când aceasta contravine intereselor copilului; art. 52 alin. (1)  
menționează că, copilul are dreptul să comunice cu ambii părinţi, cu buneii, fraţii, surorile 
şi cu celelalte rude. Desfacerea căsătoriei părinţilor, nulitatea ei sau traiul separat al 
acestora nu afectează drepturile copilului. În cazul când părinţii au domiciliul separat, 
copilul are dreptul să comunice cu fiecare dintre ei; art. 60 alin. (1) prevede că părinţii au 
dreptul şi sunt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul 
dacă locuiesc împreună sau separat; art. 60 alin. (4) statuează că litigiile dintre părinţi 
privind educaţia şi instruirea copiilor se soluţionează de către autoritatea tutelară locală, 
iar decizia acesteia poate fi atacată pe cale judecătorească. Autoritatea tutelară 
recomandă părinţilor să se adreseze unui mediator pentru soluţionarea litigiului; art. 62 
alin. (3) prevede că toate problemele privind educaţia şi instruirea copilului se 
soluţionează de către părinţi de comun acord, ţinându-se cont de interesele şi de părerea 
copilului; art. 64 alin. (1) stipulează că părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are 
dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu 
excepţia cazurilor când comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor 
copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică; art. 64 alin. (2) stabilește 
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. Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau 
la recomandarea autorităţii tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru 
soluționarea litigiului; art. 64 alin. (4) prevede că părinţii care locuiesc separat de copil au 
dreptul de a primi informaţiile ce se referă la copilul lor de la toate instituţiile educative, 
curative, de asistenţă socială etc. Comunicarea informaţiei poate fi refuzată dacă 
comportamentul părintelui prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului. Acest refuz 
poate fi atacat în instanţa judecătorească; art. 73 alin. (1) stipulează că la examinarea de 
către instanţa judecătorească a litigiilor privind educaţia copilului este obligatorie 
participarea autorităţii tutelare teritoriale. 

4.6 Codul contravențional nr. 218/2008  la art. 64 alin. (2) stabilește că încălcarea de către 
părinţi/reprezentanţi legali, bunici, fraţi sau surori ale copilului a deciziei autorităţii tutelare 
privind stabilirea modului de realizare a dreptului de comunicare cu copilul se 
sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 12 la 24 de ore; art. 400 alin. (4) prevede că, contravenţiile 
prevăzute la art.541, 63–65, 652, 653, 67, 68, 75, 76, 781–782, 88, 92, 1071, art.157 alin.(6), 
(9) şi (10), art.165, 181, 2431, art.2771 alin.(3), art.3121, art.316, 317, 3181, 320, 322–324, 
3304, 335–337, 342, 351–353 se constată de către angajaţii subdiviziunilor subordonate 
Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuţiile poliţiei; art. 400 alin. (4) stipulează 
că procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art.75, 76, 92, 165, 181 şi 
227 se remit spre examinare comisiei administrative, iar procesele-verbale cu privire la 
contravenţiile prevăzute la art.541, 63–65, 652, 653, 67, 68, 781–782, 88, 1071, art.157 
alin.(6), (9) şi (10), art.2431, art.2771 alin.(3), art.3121, 316, 317, 3181, 320, 322–324, 3304, 
335–337, 342, 351–353 se remit spre examinare în fond instanţei de judecată 
competente. 
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4.7 Codul administrativ nr. 116/2018 la art. 6 alin. (1) stabilește că procedura administrativă 
este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea 
condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea 
condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, 
pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică; art. 78 alin. (1) 
stipulează că procedura administrativă se finalizează prin efectuarea unei operațiuni 
administrative sau prin emiterea unui act administrativ individual, respectiv încheierea 
unui contract administrativ; art. 139 alin. (1) prevede că un act administrativ individual 
devine valabil pentru persoana căreia îi este destinat sau care este afectată de el în 
momentul în care i se comunică acesteia, cu excepția cazului când actul administrativ 
însuși stabilește o dată ulterioară pentru obligativitatea sa; art. 189 alin. (1) stabilește că 
orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său  prin activitatea administrativă 
a unei autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ. 

4.8 Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, 
evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime 
ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 270/2014 la pct. 2 stabilește că prevederile prezentelor Instrucţiuni vizează angajaţii 
autorităţilor publice centrale şi locale, ai structurilor, instituţiilor şi serviciilor din cadrul sau 
subordonate acestora, care activează în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii 
sănătăţii, organelor de drept, care trebuie să coopereze în vederea prevenirii  violenţei, 
neglijării, exploatării, traficului de copii, precum şi combaterii acestora prin intermediul 
serviciilor de asistenţă socială, educaţionale, de ordine publică şi medicale; pct. 6 subpct. 
1 prevede că reprezentanţii instituţiilor de învăţământ, medico-sanitare şi de asistenţă 
socială, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, culturale, ordine publică, 
inspectoratul de stat al muncii, altor autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul 
protecţiei copilului, sunt obligaţi să înregistreze sesizările persoanelor referitor la cazurile 
suspecte de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi/sau să se autosesizeze în 
situaţiile în care au identificat cazuri suspecte de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al 
copilului, aplicând procedurile sectoriale; pct. 11 stipulează că dacă în urma evaluării 
iniţiale a situaţiei copilului se confirmă că copilul este supus violenţei, neglijării, exploatării, 
traficului, autoritatea tutelară locală dispune imediat luarea în evidenţă a copilului, 
deschiderea dosarului copilului şi realizarea managementului de caz, conform procedurii 
aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, indicând, în caz  de 
necesitate, specialiştii din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului, organelor de 
ocrotire a normelor de drept, care urmează să participe în procesul de evaluare complexă; 
pct. 13 statuează că dacă informaţiile comunicate nu s-au confirmat şi nu au fost 
identificate alte probleme de ordin social, sesizarea se clasează, cu înregistrarea 
rezultatelor evaluării iniţiale în baza de date a beneficiarilor. 

4.9 Convenția cu privire la drepturile copilului la art. 3 alin. (1) prevede că în toate 
acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau 
private, de instanțele judecătorești, autoritățile administrative sau de organele legislative, 
interesele copilului vor prevala; art. 9 alin. (1) stipulează că statele părți vor veghea ca 
niciun copil să nu fie separat de părinții săi împotriva voinței acestora, exceptând situația 
în care autoritățile competente decid, sub rezerva revizuirii judiciare și cu respectarea 
legilor și a procedurilor aplicabile, că această separare este în interesul suprem al 
copilului. O astfel de decizie poate deveni necesară în cazuri particulare cum ar fi, de 
exemplu, în cazul copiilor maltratați sau neglijați de părinți sau în cazul în care părinții 
trăiesc separat și se impune luarea unei hotărâri cu privire la locul de reședință a copilului; 
art. 9 alin. (3) stabilește că statele părți vor respecta dreptul copilului care a fost separat 
de ambii părinți sau de unul dintre ei de a întreține relații personale și contacte directe cu 
cei doi părinți ai săi, în mod regulat, exceptând cazul în care acest lucru contravine 
interesului suprem al copilului. 
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V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Analizând materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra 
existenței faptei de discriminare pe criteriu de gen în acces la servicii oferite de autoritățile 
publice.  

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 
121/2012 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) stabilesc 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 discriminator. Pentru a institui prezumția discriminării directe, faptele invocate 
trebuie să caracterizeze cumulativ următoarele elemente:  

a) existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție etc.)  
b) în exercitarea unui drept recunoscut de lege  
b) aplicat persoanelor care se află în situație analogică  
c) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Consiliul, analizând alegațiile petiționarului, a stabilit că prezumția discriminării a fost 
instituită. Consiliul a reținut că tatăl a fost tratat mai putin favorabil decât mama, primul 
fiind exclus de la procedura de examinare a condițiilor de creștere și dezvoltare a copilului 
lor minor. De asemnea, Consiliul a reținut un tratament diferențiat aplicat de către 
autoritatea tutelară față de părinți în privința impunerii respectării graficului de întrevederi 
cu copilul. Din alegațiile petiționarului, Consiliul a prezumat că acțiuniile deplânse ar fi fost 
determinate de stereotipurile de gen precum că mama ar avea mai multe drepturi asupra 
copilului.  

5.4 În conformitate cu 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 
existența justificării obiective și rezonabile a tratamentului diferențiat instituit și legătura de 
cauzalitate dintre acesta și criteriul invocat. 

5.5 Reclamata a notat că pretențiile petiționarului sunt nefondate, explicând că neparticiparea 
tatălui la cercetarea aspectelor invocate în sesizarea acestuia a fost determinată de 
refuzul mamei de a-i permite să intre în locuința acesteia.  

5.6 Consiliul, examinând materialele acumulate la dosar, constată că, la sesizarea 
petiționarului, autoritatea tutelară a convocat echipa multidisciplinară pentru a verifica 
informațiile raportate. În urma informațiilor sesizate de petiționar, în special cele cu referire 
la condițiile de întreținere a copilului,echipa multidisciplinară s-a deplasat la locul de trai al 
copilului pentru a le examina. Consiliul a reținut că petiționarul a fost informat că va urma 
o vizită la domiciliul copilului pentru a verifica informațiile sesizate de acesta, însă nu a 
fost invitat să facă parte din echipa multidisciplinară, astfel precum nici mama nu a fost 
invitată să facă parte din acea echipă. Consiliul a stabilit că petiționarul, prezent la fața 
locului, nu a fost lăsat să asiste la evaluarea de către membrii echipei multidisciplinare, nu 
din cauza acțiunilor reprezentanților echipei, ci din cauză că proprietara apartamentului nu 
i-a permis accesul. Astfel, excluderea tatălui de la procedura de examinare a condițiilor de 
creștere și dezvoltare a copilului minor nu-i poate fi imputată acestora. Or, în lipsa 
permisiunii exprese din partea titularului dreptului de proprietate nimeni nu poate pătrunde 
în interiorul locuinței sale. De asemenea, nici reclamata sau altă autoritate publică, fără o 
autorizare expresă din partea titularului dreptului de proprietate sau a instanței de 
judecată, nu poate asigura accesul altor persoane în locuință. Prin urmare, Consiliul 
conchide că tratamentul diferențiat se justifică obiectiv, iar criteriul invocat nu-și găsește 
aplicabilitate.  

5.7 Referitor la modalitatea de respectare a graficului de întrevederi, stabilit prin Decizia nr. 
30/2 din 10 iulie 2018, Consiliul reține că petiționarul, la data de 06.02.20, a solicitat 
reclamatei să-i explice cum se va respecta graficul pe perioada acțiunii ordonanței de 
protecție din 24.01.2020 (60 zile) eliberată în favoarea mamei copilului. Consiliul, 
documentând situația raportată, a luat act că, Comisia pentru protecția copilului din cadrul 
DPCD Ciocana a organizat trei ședințe separate cu ambii părinți pentru a identifica o 



 

 

6 

 

soluție în vederea asigurării unui program de vizite dintre tată și fiică. Ținând cont de 
vârsta fragedă a copilului (2 ani), s-a propus identificarea unei persoane resurse care ar 
putea transmite copilul tatălui pe perioada restricțiilor impuse de ordonanța de protecție. 
Propunerea a eșuat, iar autoritatea tutelară a informat petiționarul că este în incapacitate 
de a stabili un program de vizită, sugerându-i să se adreseze în instanța de judecată. 
Consiliul, analizând informația prezentată de reclamată, ia act că, timp de doi ani, au fost 
organizate 6 ședințe, drept urmare a plângerilor parvenite de la ambii părinți privind 
nerespectarea graficului stabilit. Consiliul reține că de fiecare dată atât mama, cât și tata 
au fost atenționați să nu creeze situații de conflict copilului care i-ar periclita echilibrul 
emoțional și psihic. Acestea fiind constatate, Consiliul nu poate reține în acțiunile 
reprezentanților autorității tutelare atitudini părtinitoare sau abordări stereotipizate. Drept 
urmare, Consiliul califică pretențiile petiționarului ca fiind nefondate prin raportare la 
domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalității.  

5.8 Cât privește alegațiile petiționarului, precum că reclamata nu întreprinde măsurile 
corespunzătoare pentru a impune mamei respectarea graficului de întrevederi cu copilul,  
Consiliul informează petiționarul că, potrivit art. 64 alin. (2)  Cod contravențional, 
încălcarea de către părinţi/reprezentanţi legali, bunici, fraţi sau surori ale copilului a 
deciziei autorităţii tutelare privind stabilirea modului de realizare a dreptului de comunicare 
cu copilul se sancționează, iar potrivit art. 400 alin. (4) Cod contravențional contravenția 
respectivă se constată de către angajaţii subdiviziunilor subordonate Ministerului 
Afacerilor Interne care exercită atribuţiile poliţiei și procesele-verbale cu privire la 
contravenţia dată, conform art.400 alin. (5) Cod contravențional se remit spre examinare 
în fond instanţei de judecată competente. 
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 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 aprobat prin 
Legea nr. 298/2012,  
 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare pe criteriu de gen în acces la servicii oferite 
de autoritățile publice. 

2. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria 

Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
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