
Practică, prevedere, acțiune neutră

Tratamentul aplicat 
persoanei/ grupului 2
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Situația trebuie să fie similară 
sau comparabilă
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grupului 1

efectul asupra 
persoanei/grupului 2
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Lipsa unei justificări 
obiective și rezonabile

În realizarea unui 
drept/ interes legitim 

sau unei libertăți

Scop legitim, măsuri 
adecvate, necesare și 

proporționale

Definit prin 
criteriu protejat

Efect defavorabil pentru 
o persoană/ grup

Ce este?
Orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are drept efect dezavantajarea 
unei persoane faţă de o altă persoană în baza criteriilor: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt 
criteriu similar, în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în 
mod obiectiv, printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sînt proporţionale, 
adecvate şi necesare.

DISCRIMINAREA INDIRECTĂ

Constatarea discriminării indirecte poate avea loc doar în prezența 
tuturor elementelor constitutive.



NU este 
discriminare 
indirectă

Petiționarul din cauza convingerilor 
susține că regula de a purta în mod 
obligatoriu masca de protecție în 
spațiile publice închise este 
discriminatorie.

■ regula neutră – acces interzis în 
magazin a persoanelor însoțite de 
câini;

■ grup dezavantajat – persoanele cu 
dizabilități de vedere care se 
deplasează însoțite de câine-ghid;

■ în baza unui criteriu protejat – 
dizabilitatea;

■ justificare obiectivă și rezonabilă – 
lipsește - siguranța alimentară și 
securitatea celorlalți cumpărători nu 
poate fi reținută, deoarece legislația 
permite accesul câinelui ghid care 
însoțește persoana cu dizabilități de 
vedere în locurile publice, inclusiv 
unde sunt depozitate produse 
alimentare. 

■ regula neutră – obligativitatea 
purtării măștii de protecție în spațiile 
publice închise;

■ grup dezavantajat – persoanele care 
nu cred în existența virusului;

■ în baza unui criteriu protejat – 
convingerile;

■ justificare obiectivă și rezonabilă – 
exista - poate fi reținut scopul legitim 
de a proteja populația și de a opri 
răspândirea virusului Covid-19. Măsura 
de a purta masca de protecție este 
proporțională, adecvată şi necesară. 

Identificarea 
elementelor constitutive:

Identificarea
elementelor constitutive:

ESTE
discriminare 
indirectă

Petiționarul, persoană cu dizabilități 
de vedere, însoțită de câinele ghid nu a 
putut procura produse alimentare, din 
cauza interzicerii accesului în magazin 
a câinilor.


