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DECIZIE 
din 14 iunie 2021 
cauza nr. 85/21 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – președinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
  

au examinat plângerea depusă de ZZZZZZ, conform celor descrise și au deliberat, în 

ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 

I. Obiectul plângerii 
Petiționara susține că este discriminată prin faptul că nu are acces la întrevederile de 
lungă durată cu soțul său, condamnat la detenție pe viață, din cauza restricțiilor impuse 
pentru a preveni răspândirea în mediul penitenciar a infecției COVID-19. Petiționara 
notează că de această restricție sunt afectați doar condamnații, ori angajaților 
penitenciarelor, judecătorilor, procurorilor, polițiștilor, avocați, notari, reprezentanți ai 
bisericii ortodoxe, le este permis accesul în penitenciar. 
  

II. Dreptul național relevant 
2.1 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 

scopul prezentei legi este prevenirea și combaterea discriminării, precum şi 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 ca fiind orice deosebire, excludere, restricție ori preferință în drepturi și 
libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, precum și susținerea 
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege 
sau pe criterii presupuse; art. 13 alin. (2) plângerea trebuie să conțină o descriere a 
încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele și 
eventualele dovezi care susțin plângerea, numele și adresa persoanei care o depune. 
Plângerea poate fi depusă la Consiliu în termen de un an de la data săvârșirii faptei 
sau de la data la care se putea lua cunoștință de săvârșirea ei; art. 14 Consiliul va 
respinge plângerea dacă aceasta: lit. b) nu conține informația prevăzută la art. 13 alin. 
(2). 

2.2 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității adoptat prin Legea nr. 298/2012 la pct. 42 se 
declară inadmisibile plângerile care: lit. a) cad sub incidența art. 14 din Legea cu 
privire la asigurarea egalității; lit. b) au fost depuse cu încălcarea termenului de 
prescripție; lit. c) nu țin de competenta Consiliului; lit. d) au un obiect nefondat, prin 
raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalității; pct. 56 
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. 
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III. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
3.1 Consiliul notează că poate să examineze în fond doar acele fapte care pot fi încadrate 

într-o formă de discriminare, prevăzută de art. 2 din Legea cu privire la asigurarea 
egalității nr. 121/2012 și care corespund criteriilor de admisibilitate reglementate la pct. 
42 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 

3.2 Totodată, potrivit pct. 56 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, 
petiționara/ul trebuie să prezinte fapte și eventuale probe care susțin plângerea, 
respectiv, să instituie prezumția existenței unui fapt de discriminare. Aceasta 
presupune ca persoana care se consideră victimă a discriminării trebuie să descrie 
faptele și să prezinte probe, astfel încât să caracterizeze cumulativ fiecare element al 
formei de discriminare aplicabile situației particulare.  

3.3 Verificând admisibilitatea plângerii, Consiliul stabilește că faptele descrise ar putea fi 
raportate la elementele formei de discriminare directă. Consiliul a reținut existența unei 
restricții impusă doar unei categorii (condamnaților) prin comparație cu altă categorie 
(procurori, angajaților penitenciarului, notarilor, etc.). Cât privește substanța dreptului 
lezat, Consiliul observă că diferența în tratament interferează cu dreptul deținuților la 
viața privată. Referitor la criteriul care ar fi incident situației, Consiliul a reținut că 
această diferență este stric legată de statutul de deținut. Cu toate acestea, Consiliul 
notează că un alt element al discriminării ține de stabilirea comparabilității situațiilor. 
Astfel, Consiliul stabilește că, în situația examinată, situațiile categoriilor de persoane 
vizate nu este comparabilă. Consiliul notează că, contactul „angajat – condamnat” în 
contextul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, nu este comparabil cu contactul „membrul 
familiei – condamnat” în contextul întrevederii de lungă durată. Prin urmare, nu se 
poate reține întrunirea cumulativă a tuturor elementelor constitutive ale formei de 
discriminare.  

3.4 Consiliul nu neagă faptul că problema relatată ține de drepturile deținuților și de limitele 
și proporționalitatea măsurilor restrictive luate în cadrul penitenciarelor, în vederea 
reducerii riscului de răspândire în mediul penitenciar a infecției COVID-19, însă 
subliniază că nu orice încălcare a drepturilor omului este și o faptă de discriminare. În 
același timp, Consiliul explică că, cele invocate de petiționară ar reveni competenței 
atribuite Avocatului Poporului, împuternicit cu monitorizarea respectării drepturilor 
fundamentale ale omului la general, inclusiv ale persoanelor private de libertate.   

Astfel, conducându-se de prevederile art. 13 alin. (2), art. 14 lit. b) din Legea cu privire la 
asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 42 lit. a) și lit. c) din Regulamentul de 
activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 
aprobat prin Legea nr. 298/2012, 

CONSILIUL DECIDE 
1. Faptele examinate nu constituie discriminare. 
2. Decizia se comunică petiționarei 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, sediu Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 

____________________________________________ 

Ian FELDMAN – președinte 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

____________________________________________ 

Victorina LUCA – membră 

____________________________________________ 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

