
 

 

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 23 august 2022 

cauza nr. 80/22  
 

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 susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarei: XXXX, reprezentată dă avocata YYYY 
reclamatului: Inspectoratul de Poliţie KKKK 
martorei: ZZZZ, specialist în protecţia drepturilor copilului din cadrul Primăriei KKKK 
și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 
Pretinsa discriminare directă în realizarea obligaţiilor părintești faţă de copiii minori pe 
criteriu de gen. 

 
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 

Alegațiile petiționarei 

3.1 Petiționara a susținut că, în anul 2020 a fost abandonată de către soţul ei AAAA şi a 
rămas singură cu 3 copii minori, dintre care doi copii născuţi în prima căsătorie au fost 
adoptaţi de către AAAA iar al treilea a fost născut în căsătorie cu acesta. Prin urmare, 
petiţionara a afirmat că, AAAA este tatăl copiilor ei. 

3.2 Petiționara a mai susținut că, de când a plecat din familie, AAAA nu comunică cu nici 
un membru al familiei, nu participă la întreţinerea copiilor săi minori și respectiv aceasta 
întâmpină mari greutăţi atât financiare, cât și în educația copiilor minori, care au fost 
traumaţi psihologic după decesul primului soţ și ulterior au fost abandonaţi de al doilea. 

3.3 Petiţionara a menționat că, a fost sancționată de mai multe ori de către Inspectoratul 
de Poliţie KKKK, conform art. 63 alin. (1) și alin. (2) Cod Contravențional, pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului (procese-
verbale nr. 9836779997225769 din 11.02.2022 și nr. 6412349743323252 din 
11.02.2022, ambele în baza art. 63 alin. (2) Cod contravenţional), iar pe rolul 
Judecătoriei KKKK, sediul Central la moment se află 2 cauze contravenţionale în baza 
art. 63 Cod contravenţional (nr. 4-22021929-48-4-15022022 și nr. 4-22021911-48-4-
15022022). 

3.4 Petiționara a afirmat că, se simte discriminată de către organele de drept pe criteriu de 
gen, deoarece, necătând la faptul că conform prevederilor legale ambii părinţi răspund 
egal de educația și întreținerea copiilor minori, este găsită doar mama vinovată şi 
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sancţionată spre deosebire de tatăl copiilor care nu-și îndeplinește obligațiile de 
părinte, care nu este văzut de către organele de drept ca fiind răspunzător de educaţia 
copilului și respectiv nu este și el sancționat. 
 

Susținerile reclamatului  

3.5 Reclamatul a susţinut că, începând cu luna ianuarie 2021 până la moment în cadrul 
Inspectoratului de Poliţie KKKK au fost înregistrate 23 de informaţii cu privire la 
abandon de domiciliu al copiilor minori BBBB şi CCCC ce aparţin petiţionarei. 

3.6 Reclamatul a indicat faptul că, în primăvara anului 2021 AAAA, soţul petiţionarei şi tatăl 
a 3 copii minori a părăsit familia şi şi-a schimbat locul de trai în r-nul Călăraşi, iar copii 
au rămas să locuiască în mun.KKKK cu petiţionara. 

3.7 Reclamatul a menționat că, fiicele minore de mai multe ori au fost lăsate de petiţionară 
fără supraveghere şi au vagabondat prin mai multe raioane şi oraşe ale Republicii 
Moldova, iar unele cazuri de abandon de domiciliu au fost înregistrate în urma sesizării 
instituţiei de învăţământ sau al angajaţilor poliţiei, fiind constatat faptul abandonului de 
domiciliu de lungă durată. 

3.8 De asemenea, reclamatul susţine că, a pus pe primul loc interesul minorelor şi a 
întreprins măsuri în vederea protejării lor și totodată, nu a redus din importanţa rolului 
tatălui, însă minorele în cauză din momentul stabilirii cu traiul în mun. KKKK s-au aflat 
doar în grija petiționarei. 

3.9 Reclamatul a mai indicat faptul că, petiționara de fiecare dată motiva că AAAA, care a 
recunoscut paternitatea în privinţa la toţi 3 copii, se află peste hotarele ţării, iar ulterior 
a comunicat că nu mai locuiesc împreună şi nu cunoaşte locul aflării lui, neinvocând 
careva pretenţii faţă de acesta. 

3.10 Reclamatul totodată a menționat că, necătând la faptul că petiționara în plângerea 
depusă indică că tatăl biologic al minorelor BBBB şi CCCC a decedat, la 09 martie 
2022, după ce minora CCCC a fost depistată în mun. Chişinău vagabondând pe străzi, 
petiționara benevol a predat-o cet. DDDD, domiciliat în r-n Nisporeni, s. Selişte, care 
din cuvintele petiționarei este tatăl biologic al minorei CCCC, existând astfel, o 
neconcordanţă în cele relatate în plângerea petiționarei. 

3.11 Reclamatul a accentuat faptul că, conform Hotărârii Judecătoriei AAAA, din 09 
decembrie 2021, căsătoria încheiată între AAAA şi XXXX a fost desfăcută, iar în baza 
Hotărârii Judecătoriei KKKK, sediul Central, din 28 martie 2022, domiciliul a toți 3 copii 
minori a fost determinat cu petiționara și respectiv despre faptul abandonului de 
domiciliu a copiilor minori cunoştea doar petiționara care în multe cazuri nu și-a 
îndeplinit corespunzător atribuţiile sale de părinte (să sesizeze poliția despre 
abandonul de domiciliu a minorelor) și prin urmare a fost trasă la răspundere 
contravenţională.  

3.12 Reclamatul a mai declarat că, cazurile minorilor BBBB și CCCC au fost examinate în 
cadrul Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului de pe lângă primăria KKKK cu 
direcționarea către psihologul din cadrul asistenţei psiho-pedagogice şi către psihologul 
şcolar, fiind stabilită aplicarea violenţei fizice din partea petiționarei, ulterior, prin 
hotărîrea Judecătoriei KKKK din 14.12.2021, fiindu-i recunoscută vina şi fiind 
sancţionată conform art. 781 Cod contravenţional. 

3.13 Reclamatul a accentuat faptul că, din momentul stabilirii cu traiul în mun. KKKK, 
minorele s-au aflat doar în grija petiționarei și pe perioada cazurilor înregistrate în IP 
KKKK de abandon de domiciliu a minorelor AAAA nu locuia împreună cu familia în 
cauză. 

3.14 Reclamatul a afirmat că, nu a existat un temei legal (plângere depusă) de numire în 
căutare pe AAAA şi de tragere a lui la răspundere, pe marginea abandonului de 
domiciliu/şcolar al minorelor BBBB şi CCCC, în vederea neadmiterii încălcării 
prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 
Reclamatul a mai afirmat că, deoarece AAAA nu locuia cu familia, iar locul lui nu era 
cunoscut, petiționara era prima persoană care cunoştea despre faptul abandonului de 
domiciliu a minorelor și respectiv trebuia să sesizeze politia. 

3.15 În cadrul ședinței de audieri care a avut loc la data de 03 august 2022, reclamatul a 
declarat că conform statisticei deţinute pentru anii 2021-2022 referitor la profilul 
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contravenienţilor pe art. 63 Cod Contravențional, din numărul total de 61 procese-
verbale conform art. 63 alin. (1) au fost întocmite - 46 și conform art. 63 alin. (2) - 15 
procese-verbale. Din numărul total de 61 de cazuri, în 36 de cazuri au fost sancționate 
mamele copiilor și respectiv în 25 de cazuri tații. În toate cazurile se lua în considerație 
în grija cui (mama, tatăl sau persoanele care îi înlocuiesc) a fost lăsat copilul și cine a 
ignorat obligația să sesizeze organele poliției despre faptele contravenționale 
depistate. 

3.16 Reclamatul a accentuat că, în cazurile deplânse de petiționară precum și toate celelalte 
cazuri similare au acționat, în interesul şi pentru protecţia copiilor minori și a fost 
sancționată persoana (stabilită de care agentul constatator) în grija căreia a fost lăsat 
copilul, la moment se află alături de copil și a permis ca copilul să se afle în situație de 
risc (abandon de domiciliu) și nu au sesizat careva instituții inclusiv organele poliției 
indiferent de gen și de faptul că e mamă sau tată. Reclamatul a mai accentuat că, 
aceiași poziție o au și instanțele de judecată la care se examinează asemenea cazuri. 
 
Susținerile martorei 

3.17 În cadrul ședinței de audieri, martora a susţinut că, familia petiționarei a început să 
locuiască în mun. KKKK începând cu luna decembrie 2020, în componenţa a 5 membri.  

3.18 Martora a menționat că ulterior la Primăria KKKK a parvenit o sesizare referitor la faptul 
abandonului de domiciliu al copiilor minori BBBB şi CCCC. Martora a indicat că la 
şedinţa Comisiei pentru protecţia depturilor copilului (mai departe Comisie) organizată 
în cadrul Primăriei KKKK s-au prezentat părinţii XXXX cu soţul AAAA împeună cu fiica 
CCCC, în timpul căreia părinţii şi CCCC s-au plâns reciproc referitor la comportamentul 
nesatisfăcător. Martora totodată a menționat că nici la următoarele şedinţe, nici în 
timpul vizitelor la domiciliul familiei soţul AAAA nu s-a mai prezentat şi la întrebările 
puse de către membrii Comisiei referitor la locul aflării soţului, XXXX a spus că este 
plecat la muncă şi nu are timp să participe la şedinţe. Iar în cadrul şedinţelor Comisiei 
la care XXXX se prezenta neregulat i-au fost puse în sarcină următoarele acţiuni: 
înmatricularea fiicelor BBBB şi CCCC la liceu, monitorizarea comportamentului 
manifestat la liceu şi a frecventării liceului, punerea copiilor la evidenţa medicului de 
familie, frecventarea psihologului, intensificarea controlului asupra comportamentului 
fiicelor care permanent demonstrau un comportament neadecvat.  

3.19 Martora a afirmat că pe parcursul anului 2021 în urma sesizărilor a mers de mai multe 
ori împreună cu colaboratorii poliţiei în com. Stăuceni şi la mun. Chişinău să o aducă 
acasă pe BBBB. Martora a afirmat că au fost multe cazuri când copii erau forţat aduşi 
acasă, mama refuzând să-i primească. Iar în luna octombrie 2021 când BBBB a fost 
plasată la centrul de plasament din or. Vadul-lui-Vodă a fost atras în procesul de 
judecată şi tatăl AAAA însă, în cadrul procesului de judecată s-a depistat faptul că 
AAAA a abandonat familia şi a trecut cu traiul în s. Rădeni, r-nul Călăraşi, şi în acea 
perioadă era plecat la muncă peste hotare. Martorul a accentuat faptul că nici în 
perioada de până la întocmirea proceselor-verbale din 11.02.2022 şi nici după tatăl 
AAAA nu s-a interesat de soarta copiilor şi nu a manifestat un careva interes în procesul 
de educare a lor.  

 
IV. Dreptul relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toți cetățenii Republicii 
Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, 
naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau 
de origine socială; art. 48 alin. (2) stabilește că familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea 
părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul legii este prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității 
tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, 
socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, 
origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență 
politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția discriminării directe ca 
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fiind tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai 
puţin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă; art. 3 
stabilește că subiecți în domeniul discriminării sunt persoanele fizice și juridice din 
domeniul public și privat; art. 12 alin. (1) lit. i) indică că Consiliul examinează plângerile 
persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării; art. 15 alin. (1) menționează 
că sarcina de a proba că fapta în cauză nu constituie o discriminare revine persoanei 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie; art. 15 alin. (4) notează că 
în urma examinării plângerii, Consiliul adoptă o decizie motivată cu majoritatea voturilor 
membrilor săi. Decizia Consiliului include și recomandări în vederea asigurării repunerii 
în drepturi a victimei și a prevenirii faptelor similare pe viitor. 

4.3 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012 la pct. 56 
stipulează că petiționarul sau, după caz, persoana interesată trebuie să prezinte fapte 
și eventuale probe care susțin plângerea, iar reclamatului îi revine sarcina de a proba 
că faptele nu constituie discriminare; pct. 65 stabilește că decizia Consiliului poate fi 
contestată în instanța de contencios administrativ. Decizia rămasă definitivă este un 
act oficial, executoriu pentru subiecții vizați. 

4.4 Codul familiei nr. 1316/2000 la art. 53 alin. (2) notează că, apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale copilului se asigură de părinţi sau persoanele care îi înlocuiesc, 
iar în cazurile prevăzute de lege-de autoritatea tutelară locală/teritorială sau de alte 
organe abilitate. Părinţii poartă răspundere, prevăzută de legislaţie, pentru 
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de îngrijire şi educaţie 
a copilului; art. 58 alin. (1)  indică că, părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, 
indiferent de faptul dacă copiii sânt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc 
împreună cu părinţii sau separat; art. 60 alin. (1) stipulează că părinţii au dreptul şi sînt 
obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă 
locuiesc împreună sau separat; alin. (2) stabileşte că părinţii poartă răspundere pentru 
dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor şi au prioritate la educaţia lor faţă 
de oricare alte persoane; art. 62 alin. (1) indică că drepturile părinţilor nu pot fi 
exercitate contrar intereselor copilului lor. Părinţii nu pot prejudicia sănătatea fizică și 
psihică a copilului; alin. (4) notează că părinţii poartă răspundere, în modul stabilit, 
pentru exercitarea drepturilor părinteşti în detrimentul intereselor copilului. 

4.5 Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și 
a copiilor separați de părinți la art. 3 stabileşte noţiunea de pericol iminent –
circumstanțe care indică în mod cert asupra existenței situației de risc, inclusiv asupra 
prezenței elementelor constitutive ale unei infracțiuni contra vieții și/sau sănătății 
copilului sau asupra riscului apariției acestora în perioada imediat următoare, care au 
sau pot avea impact grav asupra integrității fizice și/sau psihice a copilului; noţiunea de 
responsabil legal al copilului – persoană sau autoritate, desemnată, conform legii, să 
exercite drepturi și obligații aferente creșterii, îngrijirii și educației copilului, prin 
acordarea suportului fizic, emoțional, educațional și de dezvoltare, în conformitate cu 
drepturile și interesele copilului; art. 5 alin. (2) notează că plasamentul copilului poate 
fi dispus de autorităţile tutelare numai în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată 
că menţinerea copilului alături de părinţi nu este posibilă sau contravine interesului 
superior al acestuia; art. 8 indică că autoritatea tutelară locală este obligată să se 
autosesizeze şi/sau să asigure recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor cu privire la 
copiii aflaţi în următoarele situaţii: a) copiii sînt supuși violenței; b) copiii sînt neglijaţi; 
c) copiii practică vagabondajul, cerşitul, prostituţia. 

4.6 Codul contravenţional nr. 218/2008 la art. 63 alin. (1) se stabilește că, Neîndeplinirea 
sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de către persoanele care îi 
înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului se 
sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunității de la 15 la 25 de ore; alin. (2) notează că acţiunile 
specificate la alin.(1), dacă au avut ca urmare lipsa de supraveghere a copilului, 
vagabondajul, cerşitul ori săvîrşirea de către acesta a unei fapte socialmente 
periculoase, se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore. 
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IV. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra existenţei 
faptei de discriminare directă în realizarea obligaţiilor părintești faţă de copiii minori pe 
criteriu de gen. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121/2012), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (printre multe altele, a se vedea cauza D. H. și alții c. Republicii Cehe par. 82-
84, par. 177, cauza Chassagnou și alții c. Franței par. 91-92, cauza Timishev c. Rusiei 
par. 57) prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind 
discriminarea, și anume, sarcina probei trece la reclamat atunci când 
petiționarul/petiționara prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un 
tratament discriminatoriu.  

5.3 Reieșind din natura specifică a alegațiilor, Consiliul le-a supus examinării prin prisma 
discriminării directe. Astfel, 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.) în exercitarea unui drept recunoscut de lege 

b) aplicat în comparație cu altă persoană (un grup de persoane) 
c) cu care petiționara se află în situație analogică și/sau comparabilă 
d) pe baza unui criteriu protejat. 

5.4 Analizând alegaţiile și probele prezentate de petiţionară, Consiliul stabilește prezumția 
discriminării directe. Consiliul a reținut că tratamentul mai puțin favorabil s-a manifestat 
prin sancţionarea doar a petiţionarei pentru neîndeplinirea obligaţiilor de îngrijire şi 
educaţie a copiilor minori, fără a fi tras la răspundere și tatăl copiilor. Consiliul a 
prezumat că acest tratament ar fi fost determinat de criteriul de gen, deoarece acțiunile 
deplânse ar fi fost determinate de stereotipurile precum că mama ar avea mai multe 
obligaţii faţă de copiii săi decât tatăl, rolul căruia în îngrijirea şi educarea propriilor copii 
este deseori neglijat de către organele și instituțiile statului.  

5.5 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/instituției despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. În 
situația respectivă, Consiliul urmează să aprecieze existența unei justificări obiective și 
rezonabile a tratamentului mai puțin favorabil și legătura de cauzalitate dintre acesta și 
criteriul invocat. 

5.6 În susținerea poziției reclamatul a declarat că, plângerea este neîntemeiată şi 
consideră că a acţionat în limitele legii, în interesul şi pentru protecţia copiilor minori și 
nu a comis careva fapte discriminatorii față de petiționară. Reclamatul a accentuat că, 
în cazurile deplânse de petiționară precum și toate celelalte cazuri similare a fost 
sancționată persoana în grija căreia a fost lăsat copilul, care la moment se află alături 
de copil și a permis ca copilul să se afle în situație de risc (abandon de domiciliu) și nu 
a sesizat careva instituții inclusiv organele poliției, contrar principiilor protecţiei copilului 
aflat în situație de risc. Reclamatul a mai declarat că, deoarece tatăl copiilor nu locuia 
cu familia și locul lui de trai nu era cunoscut a fost trasă la răspundere petiționara la 
domiciliul căreia locuiau copii, adică prima persoană care a cunoscut despre faptul 
abandonului de domiciliu al minorelor și respectiv a fost obligată să sesizeze organele 
abilitate. 

5.7 Consiliul, examinând materialele acumulate la dosar, constată că tatăl copiilor a 
abandonat familia şi a schimbat locul de trai până au survenit evenimentele descrise 
de petiţionară precum, întocmirea proceselor verbale din 24.11.2021 și 11.02.2022, 
desfacerea căsătoriei din 09.12.2021 şi emiterea hotărârii privind stabilirea domiciliului 
copiilor cu mama din 28.03.2022. Respectiv, Consiliul a reținut că petiționara, găsindu-
se permanent în apropierea copiilor, nu s-a aflat în situație comparabilă cu tatăl copiilor 
care locuia în altă localitate. Consiliul, din declaraţiile făcute de reclamat, a reţinut că 
situaţia deplânsă poate fi comparată cu o mare parte de familii în care unul din părinţi 
e acasă alături de copiii săi, iar al doilea e plecat după hotarele ţării. În toate cazurile 
când s-a stabilit că copiii s-au aflat în situaţii de risc, conform art. 63 Cod 



 

 

6 

 

Contravențional, indiferent de gen, au fost sancţionate persoanele în grija cărora au 
fost lăsaţi copiii.  

5.8 Consiliul a luat act că reclamatul în cazul deplâns şi în alte cazuri similare nu a pus 
accentul pe aportul material şi moral adus de părinţi în procesul de întreţinere şi de 
educare a copilului, ci au fost sancţionate persoanele care au manifestat o nepăsare 
vădită faţă de copiii lăsaţi în grija şi sub supravegherea acestora, sarcina lor fiind 
sesizarea, cît mai curând posibilă, a organelor abilitate despre situaţia de risc în care a 
nimerit copilul. Consiliul totodată a reţinut că reclamatul a prezentat date statistice 
pentru anii 2021-2022, referitor la profilul contravenienţilor conform art. 63 Cod 
Contravențional, din care reiese că din numărul total de 61 procese-verbale, în 36 de 
cazuri au fost sancționate mamele copiilor și respectiv în 25 de cazuri tații, adică 
persoanele în grija cărora au fost lăsaţi copiii. Prin urmare, Consiliul conchide că 
tratamentul invocat a fost justificat obiectiv, iar criteriul invocat nu și-a găsit 
aplicabilitate. Drept urmare, Consiliul nu stabilește și o legătură cauzală dintre 
tratamentul aplicat și criteriul de gen invocat. 
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la 
asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul cu privire la 
activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012, 
 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare directă în realizarea obligaţiilor părintești 
faţă de copiii minori pe criteriu de gen. 

2. Decizia se comunică părţilor 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 
 
 
 


