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DECIZIE  

din 10 februarie 2020 
cauza nr. 224/19  

 
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 
petiționarei: XXXXXXX  
reclamaților: Inspectoratul de poliție Ciocana, Inspectoratul de poliție Centru, 
Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Centru și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 

Discriminare pe criteriu de sex la protecție egală din partea legii și în realizarea 
drepturilor părintești. 
 

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 petiţionarei 
3.1 Petiționara declară că, din relația de căsătorie cu ZZZZZZ, are doi copii minori. 

Petiționara informează că a fost desfăcută căsătoria și s-a stabilit domiciliul copiilor 
minori cu tatăl lor. Referitor la stabilirea domiciliului, petiționara notează că a 
contestat hotărârea, iar examinarea acesteia se află pe rolul Curții Supreme de 
Justiție. Petiționara susține că, în lupta pentru custodia copiilor, fostul soț încerca să 
demonstreze că dânsa este dependentă de băuturi alcoolice și droguri, precum și că 
minorii sunt abuzați sexual de aceasta, din motivul că au văzut-o dezbrăcată prin 
casă. 

3.2 Petiționara adaugă că, începând cu luna octombrie 2018 până în prezent, dânsa are 
dificultăți în comunicarea cu proprii copiii, fiindcă soțul și rudele apropiate îi creează 
diferite impedimente. În data de 19 octombrie 2018, fostul soț a obținut o ordonanță 
de protecție prin care petiționara trebuia să nu comită acte de violență asupra 
copiilor, să păstreze o distanță de la locul aflării copiilor de cel puțin 100 metri, 
precum și i-a fost interzis să se apropie de locul de studii a copiilor. Totodată, 
petiționara a fost obligată să participe la un program special de tratament și de 
consiliere psihologică. În motivarea hotărârii sale, instanța a statuat că petiționara 
creează stări de agresivitate și anxietate la copii, fiindcă dânsa consumă alcool în 
prezența copiilor. Această ordonanță de protecție a fost prelungită de două ori la 
cererea tatălui copiilor.  
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3.3 Petiționara a contestat ordonanța de protecție, iar ulterior, prin Decizia Curții de Apel 
Chișinău s-a constatat încălcarea drepturilor și garanțiilor prevăzute de art. 3 art. 8 
CEDO. În același timp, deși ordonanța a fost anulată, petiționara întâmpină dificultăți 
până în prezent în comunicarea cu copiii, inclusiv telefonic. Petiționara a încercat să 
ia legătura cu copiii săi, dar rudele apropiate și fostul soț o împiedică. Împotriva ei 
au fost depuse mai multe plângeri la organul de poliție.  

3.4 Petiționara susține că, în data de 08 mai 2019, dânsa a încercat să se vadă cu 
copilul la liceu, pentru a-l petrece în excursie, acolo însă a fost întâlnită de socrul și 
cumnata sa. În urma discuțiilor, petiționara susține că s-a ales cu leziuni corporale 
neînsemnate, stabilite prin rapoartele de expertiză medico-legală, dar și cu dosar 
penal pentru huliganism. Petiționara notează că, de fiecare dată când încerca să se 
vadă cu copiii ei, trebuia să dea explicații la poliție și la Direcția pentru protecție 
drepturilor copilului. În plus, IP Ciocana a constatat elemente ale componenței de 
infracțiune, în loc să intervină pentru ca petiționara să poată comunica cu copiii săi. 
Deși a sesizat Procuratura Ciocana, drept rezultat, petiționarei i-a fost deschis dosar 
penal pentru huliganism.  

3.5 Petiționara declară că a reușit să obțină un grafic de întrevedere cu copiii, dar 
acesta nu a reușit să fie pus în aplicare. Plângerile la poliție și Direcția pentru 
protecția drepturilor copilului, în vederea intervenției pentru rezolvarea situației și 
sancționarea fostului soț, nu au dat nici un rezultat. În acest caz, autoritățile plasau 
responsabilitatea de la o instituție la alta. În viziunea petiționarei, tratamentul 
defavorabil aplicat față de ea este bazat pe criteriul de sex. 

3.6 Petiționara menționează că tratamentul diferențiat s-a manifestat prin examinarea 
diferită a plângerilor petiționarei și a celor depuse de fostul soț. Pe de o parte, 
plângerile petiționarei privind nerespectarea graficului de întrevederi, depuse la 
poliție și Direcția de protecție a drepturilor copilului, erau neobiectiv examinate, 
deseori fiind plasată responsabilitatea altei autorități. Pe de altă parte, când fostul 
soț depunea plângeri la poliție, petiționara era citată pentru a da explicații, fiindu-i 
intentat și un dosar penal care, potrivit informațiilor, urmează a fi transmis în 
judecată. 

3.7 Discriminarea s-a manifestat prin acțiunile reclamaților de a interveni rapid la 
sesizarea fostului soț în vederea solicitării explicațiilor de la petiționară. În viziunea 
petiționarei, poliția și Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului nu au 
cooperat pe acest caz în sensul întreprinderii unor măsuri menite să protejeze 
drepturile și interesele copiilor. Totodată, abordarea neprofesionalistă și 
discriminatorie din partea autorităților a dus la victimizarea petiționarei, aceasta fiind 
nevoită să apeleze la ajutorul specialiștilor psihologi pentru a depăși mai ușor 
separarea de copiii minori.  
 
Poziția reclamaților 

3.8 Reclamatul, Inspectoratul de Poliție Centru, a prezentat copia materialelor 
acumulate în baza plângerii petiționarei depusă împotriva fostului soț, referitor la 
realizarea drepturilor părintești. Din materialele anexate, s-a stabilit că petiționara și 
fostul soț se află în litigiu începând cu anul 2015, iar prin Hotărârea instanței de 
judecată din 15 aprilie 2019, odată cu desfacerea căsătoriei și stabilirea domiciliului 
copiilor minori cu tatăl lor, situația de conflict a avansat, inclusiv prin numărul 
plângerilor depuse de către părinți. Numărul plângerilor depuse de petiționară în 
2019 a constituit cinci în total, de asemenea, fostul soț a adresat un număr similar 
de plângeri împotriva petiționarei în perioada de referință.  

3.9 Reclamatul notează că subiectul cel mai problematic a fost nerespectarea graficului 
de întrevederi cu copiii minori, stabilit de Direcția pentru protecția drepturilor copilului 
sectorul Centru. În același timp, reclamatul menționează că graficul de întrevederi 
este cu titlu de recomandare, respectiv, în lipsa unei hotărâri de judecată care ar 
obliga la respectarea programului de întrevederi, nu a fost posibilă tragerea la 
răspundere conform legislației în vigoare.  

3.10 Reclamatul, Inspectoratul de Poliție Ciocana, a menționat că, în data de 
02.09.2019, a fost pornită cauza penală în baza semnelor constitutive ale 
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componenței de infracțiune prevăzute la art. 287 alin. (1) Cod penal, sub aspect al 
încălcării ordinii publice și aplicării violenței în privința dnei ZZZZZZ din partea 
petiționarei, ultima fiind recunoscută în calitate de bănuită și audiată în cursul 
urmării penale. Ulterior, cauza penală a fost încetată. De asemenea, a indicat că, în 
data de 20.11.2019, a fost înregistrată plângerea petiționarei precum că, în data de 
07.06.2019, a fost agresată fizic de ZZZZZZZZZZZ și ZZZZZZZZ. După examinarea 
tuturor circumstanțelor cauzei, dosarul a fost remis către Procuratura mun. Chișinău, 
Oficiul Ciocana, cu propunerea de a nu porni urmărirea penală, cu tragerea la 
răspundere contravențională a ZZZZZZZZZZ. Reclamatul este de părere că toate 
acțiunile procesuale au fost efectuate, respectându-se prevederile Codului de 
procedură penală, ca rezultat nici o acțiune procesuală la care a participat 
petiționara nu a fost anulată, iar scopul efectuării acțiunilor de urmărire penală a fost 
îndreptat spre acumularea probelor prin care putea fi demonstrată vinovăția sau 
nevinovăția petiționarei. 

3.11 Reclamata, Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Centru, a 
menționat că petiționara a sesizat Direcția de cinci ore în perioada examinării 
litigiului privind drepturile copiilor de a comunica cu părintele care locuiește separat. 
În vederea examinării sesizărilor, au fost convocate 8 ședințe de lucru ale Comisiei 
pentru protecția copilului cu participarea ambilor părinți, au fost emise decizii de 
stabilire a graficului de întrevederi a mamei cu copiii. A fost întreprinsă vizita la 
domiciliul mamei, în scopul verificării respectării graficului de întrevederi. S-a 
conlucrat cu instituțiile educaționale frecventate de copii, au fost expediate 
demersuri acestor instituții privind caracterizarea relației părinte – copil, părinte – 
cadru didactic, cât și implicarea părinților în procesul educațional al copiilor. Au fost 
întreprinse numeroase discuții cu caracter profilactic în vederea ameliorării litigiului 
dintre părinți, recomandarea în mod repetat ambilor părinți să se adreseze unui 
mediator pentru soluționarea litigiului. Reclamata a precizat că, în adresa Direcției, 
au parvenit mai multe sesizări din partea tatălui copiilor pe aspectul nerespectării de 
către petiționară a graficului de întrevederi și încălcarea drepturilor copiilor. 

 
IV. Dreptul național 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. 

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. 

4.3 Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr. 320/2012 la art. 
4 alin. (1) stabilește că activitatea Poliţiei se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru 
executarea legii, în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor 
statului, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane, 
prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor omului, în Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în Codul european de 
etică al poliţiei şi în alte acte internaţionale, în conformitate cu principiile legalităţii, 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi 
nediscriminării, controlului ierarhic permanent, răspunderii personale şi 
profesionalismului, transparenţei, respectării secretului de stat şi al altor informaţii 
oficiale cu accesibilitate limitată. 



 

 

4 

 

4.4 Legea cu privire la procuratură nr. 3/2016 la art. 3 alin. (7) stabilește că 
procurorul este obligat, prin întreaga sa activitate, să asigure supremaţia legii, să 
respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, egalitatea lor în faţa legii, să asigure un 
tratament juridic nediscriminatoriu pentru toți participanţii la procedurile judiciare 
indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul de etică al procurorilor şi să 
participe la formarea profesională continuă. 

4.5 Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați nr. 
5/2006 la art. 2 prevede că egalitate între femei şi bărbaţi presupune o egalitate în 
drepturi, şanse egale în exercitarea drepturilor, participare egală în toate sferele 
vieţii, tratare egală a femeilor şi bărbaţilor; 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.  

4.6 Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor 
separați de părinți nr.140/2013 la art. 5 alin. (1) stipulează 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.  

4.7 Codul familiei nr. 1316/2000 la art. 51 alin. (2) prevede 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) prevede 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) stipulează 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) prevede 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) stabilește 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) 
menționează 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) prevede că la examinarea de către instanţa 
judecătorească a litigiilor privind educaţia copilului este obligatorie participarea 
autorităţii tutelare teritoriale. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Analizând materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra 
existenței faptei de discriminare pe criteriul de sex în acces la protecție egală din 
partea legii și în realizarea drepturilor părintești. 

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 
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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 petiționara/petiționarul prezintă dovezi din care 
se poate prezuma că a existat tratamentul discriminator. Reieșind din alegațiile 
expuse, pentru a institui prezumția discriminării directe este necesară prezenta 
cumulativă a următoarelor elemente:  

a) existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, 
restricție, preferință) în exercitarea unui drept recunoscut de lege  
b) aplicat petiționarei în comparație cu altă persoană/persoane cu care 
aceasta se află în situație analogică ( aici soțul petiționarei) 
c) în baza unui criteriu protejat. 
 

Referitor la discriminarea pe criteriu de sex în acces la protecție egală din 
partea legii 

5.3 Consiliul, notează că petiționara, în cadrul ședinței de audieri, a retras pretențiile 
înaintate față de Inspectoratul de Poliție Ciocana pe motiv că, dosarul penal pornit 
împotriva ei sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 287 alin. (1) Cod 
penal, a fost clasat. Consiliul reține că, în temeiul pct. 45 din Regulamentul de 
activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, petiționara este în drept să renunțe la 
plângerea depusă. În aceste circumstanțe, Consiliul nu va examina pretențiile 
înaintate față de Inspectoratul de Poliție Ciocana.  

5.4 Consiliul, analizând alegațiile petiționarei împotriva Inspectoratului de poliție Centru, 
a instituit prezumția discriminării. Consiliul a reținut că petiționara invocă că ar fi fost 
tratată defavorabil de către angajații Inspectoratului de Poliție Centru prin faptul că 
aceștia au refuzat să atragă la răspundere contravențională, în baza art. 64 Cod 
Contravențional, pe fostul soț pentru nerespectarea graficului de întrevederi cu copii, 
stabilit de către Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Centru. 
Consiliul a luat act de afirmațiile petiționarei precum că angajații Inspectoratului de 
Poliție Centru au acționat în modul deplâns pentru că dânsa este femeie.  

5.5 În conformitate cu prevederea 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/instituției 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 criteriu invocat. 

5.6 În susținerea poziției sale, Inspectoratul de Poliție Centru a explicat că nu a fost 
posibilă tragerea la răspundere contravențională a fostul soț pentru nerespectarea 
graficului de întrevederi cu copii, deoarece acesta are un caracter de recomandare. 
Consiliul reține 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. Cu alte cuvinte, Consiliul 
notează că argumentul reclamatului pe acest aspect este nefondat, or în situația în 
care au fost sesizați, angajații poliției trebuiau să-și îndeplinească atribuțiile lor în 
conformitate cu prevederile legale. Or, Consiliul, examinând circumstanțele cauzei, 
ajunge la concluzia că angajații poliției au invocat diverse motive neîntemeiate 
pentru a-și justifica inacțiunile. Consiliul, de asemenea, reține că din perspectiva 
petiționarei, sancționarea contravențională a tatălui pentru încălcarea modului de 
realizare a dreptului de comunicare cu copiii, este unica pârghie la care poate să 
recurgă în vederea realizării dreptului său de a comunica cu copiii. Însă, angajații 
poliției sesizați nu au întreprins măsurile necesare legale, întru restabilirea 
contactului dintre petiționară și copiii săi. Prin urmare, Consiliul conchide că aceștia 
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au tolerat un proces de înstrăinare a legăturii părintești, în defavoarea petiționarei, 
încălcându-se, astfel, dreptul acesteia de a comunica cu copii. Aici Consiliul 
consideră oportun de a menționa și hotărârea CEDO din 04.11.14 pe cauza 
Tocarenco v. Moldova (cererea nr.769/13), în care Curtea a constatat că din cauza 
inacțiunii autorităților naționale s-a ajuns la distanţarea relației părintești.   

5.7 Totodată, Consiliul reține că situația constatată a fost determinată de inegalitatea 
relaţiilor de putere între petiționară, care a îngrijit copii de mai mulți ani și nu a 
activat în domeniul său profesional şi fostul soț, care este perceput de reclamat ca 
procuror care deține un post înalt. Consiliul este convins că această poziție de 
putere a influențat angajații de poliție să nu acționeze conform prevederilor legale. 
Consiliul califică această abordare o acțiune discriminatorie la protecție egală din 
partea legii determinată de statutul social al petiționarei.   
 
Referitor la discriminarea pe criteriu de sex în realizarea drepturilor părintești 

5.8 Consiliul notează că instituirea prezumției discriminării manifestată prin întocmirea 
unui grafic de întrevederi dezechilibrat care acordă prioritate unui părinte, partea 
care îl invocă trebuie să aducă argumente și probe care ar arăta clar că discrepanța 
care o invocă a fost determinată de anumite circumstanțe neobiective (de exemplu 
anumite stereotipuri precum că fetele au am multă nevoie de comunicarea cu mama 
sau invers). În caz contrar, Consiliul califică astfel de pretenții nefondate prin 
raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalității. În situația 
examinată Consiliul nu stabilește existența acelor circumstanțe care să-i permită să 
reține că responsabilii Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Centru 
au avut o abordare stereotipizată. Consiliul stabilește că aceștia au fost convocate 8 
ședințe de lucru cu participarea ambilor părinți, în rezultatul cărora au fost emise 
decizii de stabilire a graficului de întrevederi a mamei cu copiii. 

5.9 În astfel de situații, Consiliul, întotdeauna atrage atenția 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. 

5.10 Consiliul a luat act de faptul că, în cadrul ședinței de audieri, părțile și-au expus 
disponibilitatea soluționării aspectelor legate de graficul de întrevedere pe cale 
amiabilă. Astfel, s-a convenit că petiționara va solicita extinderea perioadei de 
întrevedere, respectiv, responsabilii Direcției pentru protecția drepturilor copilului 
sectorul Centru vor analiza circumstanțele, implicând ambii părinți, și vor lua o 
decizie în acest sens. 

5.11 Totodată, Consiliul consideră necesar de a sublinia că, la stabilirea graficului de 
întrevederi a copilului cu părintele care locuiește separat de acesta, trebuie să se 
țină cont de totalitatea circumstanțelor particulare situației existente și să fie bazat 
pe criterii de apreciere clare și uniforme pentru ambii părinți, oferind, astfel, șanse 
egale ambilor părinți de a participa efectiv la creșterea și la educarea copiilor.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3 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 la pct. 5.6. - 5.7 reprezintă discriminare pe criteriu de statut social 
în acces la protecție egală din partea legii.  

2. Faptele examinate la pct. 5.8 - 5.10 nu reprezintă discriminare.  
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3. Inspectoratul de Poliție Centru va lua act de constatările prezentei decizii și va 
întreprinde măsurile necesare în vederea prevenirii situațiilor similare pe viitor.  

4. Inspectoratul de Poliție Centru va examina eventualele plângeri ulterioare ale 
petiționarei legate de realizarea drepturilor părintești fără discriminare, aplicând pe 
deplin cadrul legal național relevant.  

5. Inspectoratul General al Poliției va disemina constatările acestei decizii către 
Inspectoratele de Poliție în vederea prevenirii faptelor similare pe viitor.  

6. Inspectoratul General al Poliției va iniția o procedură disciplinară în privinţa 
persoanelor care au comis în activitatea lor faptele discriminatorii constatate în 
prezenta decizie. 

7. Inspectoratul General al Poliției va informa Consiliul în termen de 30 de zile 
calendaristice de la recepționarea prezentei decizii privind acțiunile întreprinse și/sau 
planificate pentru implementarea recomandărilor formulate. 

8. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
9. 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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