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DECIZIE 
din 29 septembrie 2017 

cauza nr. 92/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarilor: Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Centrul de Asistență Juridică 
pentru Persoane cu Dizabilități 
reclamatului: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  

          părților interesate: Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, 
Administrația Școlilor auxiliare nr. 6 din municipiul Chișinău, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare pe criteriul de dizabilitate în acces la învățământul gimnazial obligatoriu.  
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 
25.05.2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Legea din cu 
privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității nr.298 din 21.12.2012. 
 

III. Susținerile părților  
  Alegaţiile petiţionarilor 
3.1 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a sesizat Consiliul solicitând să examineze 

planurile-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal aprobate anual de Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării prin prisma principiului nediscriminării. În sesizare se indică că 
acestea din 2012 nu includ clasa a IX-a a învățământului gimnazial special în cadrul școlilor 
auxiliare. La data de 29 august 2017, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu 
Dizabilități solicită Consiliului să constate o discriminare indirectă, pe criteriul de dizabilitate, a 
copiilor cu dificultăți severe de învățare, în acces la studiile gimnaziale depline în cadrul școlilor 
auxiliare. Astfel se menționează că practica aplicată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
(de a nu elabora și pune în aplicare a Planului - Cadru a clasei a IX-a în cadrul școlilor auxiliare) 
conduce la crearea barierelor și limitarea șanselor pentru elevii școlilor auxiliare de a urma și a 
absolvi învățământul gimnazial deplin. Totodată, conform prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din 
Codul educației școlile auxiliare sunt create pentru copiii și elevii cu dificultăți severe de învățare 
(dificultăți multiple asociate), respectiv această practică dezavantajează copii cu dizabilități.   

 
       Susținerile reclamatului   
3.2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării declară că, în scopul garantării dreptului copiilor la 

educaţie de calitate, ministerul se ghidează de prevederile Codului educaţiei şi ale altor acte 
normative aprobate în corespundere cu acesta. În calitatea sa de autoritate centrală a 
administraţiei publice în domeniul învăţământului, asigură accesul la învăţământ tuturor copiilor, 
indiferent de naţionalitate, vârstă, originea şi starea socială, apartenenţa politică sau religioasă 
sau de alte criterii protejate. Abordarea educaţiei copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi se regăseşte 
atât în Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-
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2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11 iulie 2011, cât şi în Strategia de 
dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014. De asemenea, notează că implementează acţiuni 
concrete pentru racordarea cadrului legal şi instituţional de protecţie a copilului şi familiei la 
politicile internaţionale, în vederea asigurării echităţii sociale şi accesului la studii de calitate, 
reorientarea sistemului rezidenţial de educaţie a copiilor cu dizabilităţi spre comunitate şi familie, 
având drept scop primordial respectarea interesului superior al copilului. 

3.3 Reclamatul susține că absolvenții școlilor auxiliare au dreptul, în condiții egale cu absolvenții de 
gimnaziu care au studiat în baza Planului Educațional Individualizat, să opteze pentru 
continuarea studiilor în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar, unde se asigură 
condiții necesare pentru formarea profesională a elevilor, racordate, după posibilitate, la 
necesitățile pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale, oferindu-se oportunități egale în 
domeniul formării și orientării profesionale ale acestora.  

3.4 Totodată, a informat că, pe parcursul anului de studii 2017-2018, specialiștii școlilor auxiliare 
urmează să adapteze curriculum învățământului general prin individualizarea procesului 
educațional al elevului cu cerințe educaționale speciale. Acest proces va presupune reconstrucția 
principalelor componente ale procesului educațional (predare - învățare - evaluare), proiectarea 
și realizare lor în maniera flexibilă și individualizată. Astfel, la 1 septembrie 2018, odată cu 
aprobarea proiectelor de lungă durată, Planul-cadru pentru școlile auxiliare va include completul 
de clase a V-a - a IX-a. 

       
       Explicațiile părților interesate 
3.5 Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău susține că 

accesul la studii este asigurat pentru toţi ofertanţii. Astfel, informează că instituţiile vizate în 
plângere au statut de instituţii auxiliare. Acestea funcţionează în conformitate cu prevederile 
Codului Educaţiei și Planului-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, elaborat şi 
aprobat, anual, de către Ministerul Educaţiei. În anul de studii 2017-2018, instituţiile de 
învăţământ auxiliar vor activa în conformitate cu capitolul III pct. 3.1 (Planul-cadru pentru elevii cu 
dificultăţi severe, multiple sau asociate) din Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi 
liceal. Totodată, menționează că în cazul diagnozelor mai puțin grave, elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale pot solicita transferul/înmatricularea în instituţiile de învăţământ special 
(care se instruiesc conform prevederilor pct. 3.2 şi 3.3 din Planul-cadru) ori în instituţiile de 
învăţământ de tip general, pentru a obţine cunoştinţele optate. Respectiv, notează că, pentru 
instruirea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de tip general la nivel de 
municipiu, au fost deschise 53 de centre de resurse, unde copiii beneficiază de condiţii speciale 
şi cadrul de sprijin. 

3.6 Administrația Școlii auxiliare nr. 6 informează că s-a adresat Direcției generale, tineret și sport 
a Consiliului municipal Chișinău cu solicitarea de a include clasa a IX-a în Planul - cadru pentru 
învăţământul primar, gimnazial şi liceal în cadrul școlilor auxiliare. De asemenea, informează că 
ultimii absolvenți a clasei IX-a a fost în anul 1988. De asemenea, menționează că o mare parte 
de copii absolvesc școala la 16 ani, motiv din care întâlnesc greutăți în încadrarea profesională. 
Astfel pe lângă impedimentul diagnozei mai au și problema vârstei. 
 

IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova la 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. 35 alin.(1) 
stipulează că dreptul la învăţătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin 
învățământul liceal şi prin cel profesional, prin învățământul superior, precum şi prin alte forme de 
instruire şi de perfecţionare.   

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 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 
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presupuse; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice 
din domeniul public şi privat; art. 9 interzice discriminarea în domeniul învățământului. 

4.3 Codul Educației nr.152 din  17.07.2014  art.   13 alin. (1) prevede că învățământul obligatoriu 
începe cu grupa pregătitoare din învățământul preşcolar şi se finalizează cu învățământul liceal 
sau învățământul profesional tehnic secundar şi postsecundar; alin. (2) Obligativitatea frecventării 
învățământului obligatoriu încetează la vârsta de 18 ani; art. 34 alin. (2) stabilește că în funcţie de 
categoriile de cerinţe educaţionale speciale, învățământul special se organizează în următoarele 
tipuri de instituţii:   a) instituţii speciale – pentru copiii şi elevii cu deficienţe senzoriale (auditive sau 
vizuale); b) şcoli auxiliare – pentru copiii şi elevii cu dificultăţi severe de învăţare (dificultăţi 
multiple, asociate); alin.(3) stipulează că învățământul special pentru copiii şi elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale se desfăşoară în conformitate cu Curriculumul naţional, cu planurile-cadru 
de învățământ, aprobate de Ministerul Educaţiei, şi cu planurile educaţionale individualizate; art. 
32 prevede că învățământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale este parte 
integrantă a sistemului de învățământ şi are drept scop educarea, reabilitarea şi/sau recuperarea 
şi incluziunea educaţională, socială şi profesională a persoanelor cu dificultăţi de învăţare, de 
comunicare şi interacţiune, cu deficienţe senzoriale şi fizice, emoţionale şi comportamentale, 
sociale; art. 33 alin. (1)  prevede că învățământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale 
speciale este gratuit, se organizează în instituţiile de învățământ general, inclusiv în instituţiile de 
învățământ special, sau prin învățământ la domiciliu; alin. (3) menționează că statul asigură 
incluziunea copiilor şi elevilor cu cerinţe educaţionale speciale prin abordarea individualizată, 
determinarea formei de incluziune, examinarea şi/sau reexaminarea complexă a copilului sau 
elevului cu cerinţe educaţionale speciale, realizate în baza unei metodologii aprobate de 
Ministerul Educaţiei de către structuri abilitate, constituite la nivel central şi local, care 
funcţionează în modul stabilit de Guvern; art. 152 lit.  c) stabilește că art. 13 alin. (1) şi (2) se pun 
în aplicare nu mai târziu de anul 2018. Până la intrarea în vigoare a art. 13 alin. (1) şi (2), 
obligativitatea frecventării învățământului obligatoriu încetează la vârsta de 16 ani, la nivelul 
învățământului gimnazial. 

4.4 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012 la art. 8 
alin.(6) prevede discriminarea persoanelor cu dizabilităţi constând în orice deosebire, excludere, 
marginalizare, limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de creare a condiţiilor favorabile şi de 
adaptare rezonabilă, care conduc la imposibilitatea sau complicarea recunoaşterii, îndeplinirii sau 
folosirii drepturilor civile, politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă şi se pedepseşte 
conform legislaţiei în vigoare; art. 27 alin.(1) prevede că  persoanele cu dizabilităţi au acces liber 
la sistemul educaţional de toate nivelele în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni; alin.(2) dreptul 
la educaţie nu poate fi îngrădit pe motivul dificultăţilor de învăţare sau al altor dificultăţi cauzate de 
anumite dizabilităţi; alin. (3) Statul, prin intermediul autorităţilor şi instituţiilor responsabile, 
garantează persoanelor cu dizabilităţi condiţiile necesare pentru educaţie, instruire, pregătirea 
profesională, formarea vocaţională şi formarea continuă, pe tot parcursul vieţii, fără discriminare şi 
în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni; alin. (4) Statul, prin intermediul Ministerului Educaţiei şi 
altor autorităţi publice centrale şi locale competente, asigură accesul persoanelor cu dizabilităţi la 
educaţia preşcolară, şcolară şi extraşcolară pentru a obţine studii medii generale, studii medii de 
specialitate şi studii superioare adaptate necesităţilor individuale, în conformitate cu programul 
individual de reabilitare şi incluziune socială. 

4.5 Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de 
dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 la pct. 37  
stabileşte că educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi 
practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor egale pentru 
persoanele excluse/marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la 
dezvoltare şi educaţie, în condiţiile diversităţii umane. Educaţia incluzivă prevede schimbarea şi 
adaptarea continuă a sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce 
decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor în contexte integrate şi medii de 
învăţare comună. Concepţia educaţiei incluzive, ca parte integrantă a paradigmei „Educaţie 
pentru Toţi”, are menirea de a fundamenta procesele de asigurare a condiţiilor adecvate 
necesităţilor educaţionale şi de valorificare a diferenţelor individuale ale tuturor copiilor, tinerilor şi 
adulţilor pe parcursul întregii vieţi. Educaţia incluzivă face posibilă şi stimulează dezvoltarea 
continuă a învăţământului general, permite valorificarea resurselor şi experienţelor existente şi 
crearea diferitelor servicii de abilitare/reabilitare şi sprijin al copiilor excluşi /marginalizaţi. 

4.6 Convenția Internațională cu privire la Drepturile Copilului la art. 23 alin. (3)  prevede obligația 
de a asigura accesul efectiv al copiilor cu dizabilități la educaţie, formare profesională, servicii 
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medicale, recuperare, pregătire în vederea ocupării unui loc de muncă, activităţi recreative, de o 
manieră care să asigure deplina integrare socială şi dezvoltare individuală a copiilor, inclusiv 
dezvoltarea lor culturală şi spirituală; art. 28 alin. (1) statele părţi recunosc dreptul copilului la 
educaţie şi, în vederea asigurării exercitării acestui drept în mod progresiv şi pe baza egalităţii de 
şanse, în special, statele membre vor avea obligaţia: a) de a asigura învăţământul primar 
obligatoriu şi gratuit pentru toţi; b) de a încuraja crearea diferitelor forme de învăţământ secundar, 
atât general, cât şi profesional şi de a le pune la dispoziţia tuturor copiilor şi de a permite accesul 
tuturor copiilor la acestea, de a lua măsuri corespunzătoare, cum ar fi instituirea gratuităţii 
învăţământului şi acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie; c) de a asigura tuturor accesul 
la învăţământul superior, în funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele adecvate; d) de 
a pune la dispoziţie copiilor şi de a permite accesul acestora la informarea şi orientarea şcolară şi 
profesională; e) de a lua măsuri pentru încurajarea frecventării cu regularitate a şcolii şi pentru 
reducerea ratei abandonului şcolar. prevede că Statele părţi recunosc că pentru copiii cu 
dizabilităţi fizice şi intelectuale trebuie să se asigure o viaţă împlinită şi decentă, în condiţii care să 
le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa 
comunităţii.  

4.7 Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi la art. 24 alin. (1) Statele Părţi 
recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie; alin. (2) stipulează că în îndeplinirea 
acestui drept, Statele Părţi se vor asigura că: (a) Persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din 
sistemul educaţional pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din 
învăţământul primar gratuit şi obligatoriu sau din învăţământul secundar din cauza dizabilităţii; (b) 
Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit şi la 
învăţământ secundar, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc; (c) Se 
asigură adaptarea rezonabilă a condiţiilor la nevoile individuale; (d) Persoanele cu dizabilităţi 
primesc sprijinul necesar, în cadrul sistemului educaţional, pentru a li se facilita o educaţie 
efectivă; (e) Se iau măsuri eficiente de sprijin individualizat în amenajarea mediului care să 
maximizeze progresul şcolar şi socializarea în conformitate cu obiectivul de integrare deplină. 

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă discriminare a elevilor cu 
dizabilități în acces la învățământul gimnazial obligatoriu. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.(1) și art. 19 din Legea nr. 121 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), prevede 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 discriminatoriu.  

5.3 Petiționarul, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, invocă o discriminare 
indirectă, notând că neincluderea în Planul - cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal 
a clasei a IX-a în cadrul școlilor auxiliare, constituie o practică neutră care dezavantajează elevii 
cu dificultăţi severe de învăţare, deoarece prin efectul generat de această practică, nu pot obține 
studii gimnaziale, în condiții de egalitate cu ceilalți copii.  

5.4 Consiliul, examinând această alegație, acceptă faptul că situația invocată dezavantajează elevii 
cu dificultăţi severe de învăţare. Cu toate acestea, observă că această inacțiune (de a nu 
prevedea în Planul - Cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal crearea clasei a IX-a în 
cadrul școlilor auxiliare) tratează mai puțin favorabil, direct și nu prin efectul ei, elevii cu dificultăţi 
severe de învăţare. În susținerea acestei afirmații, Consiliul notează că școlile auxiliare fac parte 
din categoria instituțiilor de învățământ speciale, destinate nemijlocit pentru copiii şi elevii cu 
dificultăţi severe de învăţare (dificultăţi multiple, asociate) (a se vedea art. 34 alin. (2) lit. b) Cod 
educației). Prin urmare, acest tratament nefavorabil lezează dreptul elevilor cu dificultăţi severe de 
învăţare în acces la învățământul gimnazial obligatoriu. 

5.5 Totodată, Consiliul menționează că, ținând cont de situația specifică a elevilor cu dificultăţi severe 
de învăţare, aceasta nu poate fi comparabilă cu nici o altă categorie de elevi. Astfel, intervine 
obligația statului de a veni cu măsuri pozitive, inclusiv de acomodare rezonabilă, astfel încât să se 
asigure că elevii cu dificultăţi severe de învăţare vor obține studii gimnaziale obligatorii.  

5.6 Consiliul menționează că responsabilitatea pentru realizarea învățământului special, în vederea 
asigurării oportunităților și șanselor egale persoanelor cu dizabilități, revine Ministerului Educației. 
Consiliul atrage atenția că Statul, prin intermediul Ministerului Educației, are obligația de a asigura 
dreptul la educație tuturor copiilor. Pentru copiii și elevii cu dificultăți severe de învățare, statul 
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trebuie să creeze condiții specifice necesităților acestora, pentru a-și putea realiza dreptul la 
educație. Consiliul, examinând circumstanțele cauzei, stabilește că, în pofida obligațiilor legale, 
ministerul a exclus crearea clasei a IX-a din Planul - cadru pentru învăţământul primar, gimnazial 
şi liceal în cadrul școlilor auxiliare, fără să prevadă o alternativă corespunzătoare. În acest sens, 
ministerul a susținut că absolvenții școlilor auxiliare pot opta pentru continuarea studiilor în 
instituțiile de învățământ tehnic secundar, unde se asigură condiții necesare pentru formarea și 
orientarea profesională a elevilor, racordată la cerințele educaționale speciale. Consiliul nu neagă 
existența acestei oportunități, însă o consideră inadecvată situației examinate. Admiterea la studii 
în învățământul tehnic secundar se realizează în baza studiilor gimnaziale, medii generale sau 
liceale, or elevii școlilor auxiliare, care au absolvit doar clasa a VIII – a, nu sunt eligibili.  

5.7 Totodată, Consiliul a luat act de informația precum că, pe parcursul anului de studii 2017-2018, 
specialiștii școlilor auxiliare urmează să revizuiască și să adapteze curriculumul școlar la 
disciplinele obligatorii și opționale, prin individualizarea procesului educațional la cerințele 
educaționale speciale ale elevului, ceea ce va permite punerea în aplicare a unui nou Plan - cadru 
pentru școlile auxiliare care va include și clasa a IX-a. Consiliul susține această inițiativă, însă 
notează că măsura trebuia adoptată cu mult mai devreme. Consiliul constată o lipsă de 
coordonare a procesului de racordare a formelor de organizare a educației pentru copii cu 
dizabilități multiple, asociate sau severe, activitate asumată în decembrie 20151. Consiliul 
subliniază că neadaptarea curriculumului școlar la disciplinele obligatorii și opționale, de către 
reprezentanţii instituţiilor care sunt antrenați în procesul educațional al elevilor cu dificultăţi severe 
de învăţare, este eșecul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Acesta este autoritatea care 
trebuia să planifice și să organizeze procesul, astfel încât fiecare elev, indiferent de dificultățile și 
barierele cu care se confruntă, să aibă acces la învățământul gimnazial obligatoriu. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1- 3, art. 9 alin. (1) lit. a) și d), art. 15 alin. (4) din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 al Legii cu privire la 
activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 
21.12.2012, 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriul de dizabilitate în acces la învățământul 
gimnazial obligatoriu. 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va planifica, organiza și monitoriza procesul de revizuire 
a curriculumului școlar la disciplinele obligatorii și opționale, adaptate la necesitățile reale ale 
elevilor care sunt înmatriculați în școli auxiliare. 

3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va include completul de clase a V-IX-a în Planul - cadru 
pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2018-2019, în cadrul școlilor 
auxiliare. 

4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
5. 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 

                                                           
1 Hotărîrea Guvernului nr. 858 din 17 decembrie 2015, acțiunea nr. 7 
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