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ADNOTARE 

Pavlencu Mariana, ,,Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării: cazul Republicii Moldova”. Teză de doctor în drept, specialitatea 552.01- 

drept public (constituţional). Chişinău, 2016 

Structura tezei. Lucrarea este structurată în introducere, 4 capitole urmate de concluzii 

generale şi recomandări, bibliografie din 406 izvoare şi adnotări în limbile română, rusă şi 

engleză, 11 anexe, 147 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sînt publicate în 8 lucrări 

ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: Dizabilitate, persoană cu dizabilităţi, persoane cu necesităţi specifice, 

discriminarea pe criteriu de dizabilitate, drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi, 

instrumente şi mecanisme de protecţie juridică a persoanelor cu dizabilităţi.  

Domeniul de studiu. Prezenta lucrare ţine de domeniul dreptului public (constituţional). 

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul cercetării îl constituie identificarea, sistematizarea 

şi analiza celor mai importante instrumente, mecanisme internaţionale, europene şi naţionale de 

protecţie juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării în vederea asigurării 

integrării eficiente a acestei categorii în societate.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de faptul că este de remarcat că 

deși există un număr semnificativ de cercetări și publicații la tema non-discriminării la general, 

tematica cu privire la protecția persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării, cu regret, nu a 

fost supusă pînă la etapa actuală unor investigații științifice multidimensionale de amploare. Prin 

urmare, insuficiența unor lucrări de specialitate în domeniu, precum și nivelul de investigare, 

determină originalitate acestui studiu, care vine să elimine aspectul lacunar în domeniul cercetat. 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea recomandărilor pentru modificarea 

actelor normative din Republica Moldova, care au menirea de a asigura protecția juridică 

eficientă a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, fapt care va contribui nemijlocit la 

ajustarea cadrului normativ național la cel internațional și va fi posibil determinarea metodelor 

de asigurare şi promovare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi de combatere a 

faptelor de discriminare pe criteriu de dizabilitate. 

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în determinarea şi definirea conceptelor de 

,,dizabilitate”, ,,persoană cu dizabilităţi”, ,,discriminare pe criteriu de dizabilitate” în contextul 

transformărilor cadrului normativ internaţional şi naţional şi, nu în ultimul rînd, sistematizarea şi 

analiza celor mai importnate instrumente şi mecanisme de protecţie şi promovare a drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi de combatere a discriminării. 

Valoarea aplicativă a lucrării este condiţionată de valoarea ei ştiinţifică, practică, 

legislativă, didactică şi poate determina apariţa de noi studii privind protecţia drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi. Rezultatele prezentei cercetării pot constitui un suport 

teoretic important în predarea unor disciplini precum ,,Drepturile omului”, ,,Drept 

constituţional”, ,,Asistenţă socială” etc. Însă cel mai important lucru îl prezintă, considerăm noi, 

faptul că recomandările formulate în prezenta lucrare pot fi luate în consideraţie la modificarea 

cadrului normativ existent sau la elaborarea noilor acte normative în contextul racordării 

legislaţiei naţionale la standardele internaţionale în vigoare. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost reflectate în articole 

ştiinţifice, dezbătute cu succes în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, fiind 

folosite cu succes şi la predarea cursului ,,Protecţia juridică a drepturilor omului” din cadrul 

Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI al RM. 
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АННОТАЦИЯ 

Павленку Мариана, «Юридическая защита лиц с ограниченными возможностями 

против дискриминации: случай Республики Молдова». Диссертация на соискание 

степени кандидата юридических наук, специальность 552.01- Публичное право 

(конституционное). Кишинев, 2016 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, за которыми следуют 

общие выводы и рекомендации, библиографический список из 406 источников и аннотации на 

румынском, русском и английском языке, 11 приложений, 147 страниц основного текста. 

Полученные результаты опубликованы в 8 научных работах. 

Ключевые слова: Инвалидность, лицо с ограниченными возможностями, лица с 

особыми потребностями, дискриминация по признаку инвалидности, права и свободы лиц с 

ограниченными возможностями, инструменты и механизмы правовой защиты лиц с 

ограниченными возможностями. 

Область научного исследования. Настоящая работа относится к области публичного  

права (конституционного). 

Цель и задачи работы. Цель исследования заключается в выявлении, 

организовывать и анализировать самые важные инструменты, механизмы международной, 

европейской и национальной правовой защиты инвалидов от дискриминации в целях 

обеспечения эффективной интеграции этой группы в обществе. 

Научная новизна и оригинальность определено, что следует отметить, что, хотя 

существует значительное количество исследований и публикаций по теме 

недискриминации в целом, тем, касающихся защиты инвалидов от дискриминации, к 

сожалению, не в зависимости от текущей стадии расследования научно-многомерная 

шкала.Таким образом, выход из строя литературы в области и исследование определяет 

оригинальность данного исследования, которое приходит, чтобы удалить лакунарный 

появление в области исследований. 

Решенная научная задача oна состоит в разработке рекомендаций по внесению 

поправок в законодательные акты Республики Молдова, которые предназначены для 

обеспечения эффективной правовой защиты инвалидов от дискриминации, которая будет 

непосредственно способствовать корректировке национальной нормативно-правовой базы 

на международном можно будет определить методы страхования и поощрение прав и 

свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья и борьбы с актами дискриминации 

по признаку инвалидности. 
Теоретическое значение работы состоит в выявлении и определении понятий 

«инвалидность», «лица с ограниченными возможностями», «дискриминация по признаку 

инвалидности» в контексте изменений международных и национальных нормативных рамок 

и, не в последнюю очередь, в систематизации и анализе самых важных инструментов и 

механизмов защиты и продвижения прав и свобод лиц с ограниченными возможностями и 

борьбы с дискриминацией. 

Прикладное значение работы обусловлено ее научным, практическим, 

законодательным, дидактическим значением и может обусловить появление новых 

исследований, связанных с защитой прав и свобод лиц с ограниченными возможностями. 

Результаты данного исследования могут явиться важной теоретической базой в преподавании 

некоторых дисциплин, как например, «Права человека», «Конституционное право», 

«Социальная помощь» и пр. Однако, по нашему мнению, самым важным является то, что 

рекомендации, сформулированные в настоящей работе, могут быть приняты во внимание при 

внесении изменений в существующие нормативные рамки или при разработке новых 

нормативных актов в контексте приведения национального законодательства в соответствие с 

действующими международными стандартами. 

Внедрение научных результатов. Результаты исследования нашли отражение в 

научных статьях, успешно представленных в рамках национальных и международных 

научных конференций, а также успешно использовались в преподавании курса «Правовая 

защита прав человека» в Академии им. Штефана чел Маре при МВД РМ.  
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ANNOTATION 
 

Mariana Pavlencu, Legal Protection of Persons with Disabilities against 

Discrimination: Case of the Republic of Moldova. PhD Thesis in Law, specialty 552.01- 

Public law (constitutional). Chişinău, 2016 
 

Thesis structure. The work consists of an introduction, 4 chapters followed, general 

conclusions and recommendations, a bibliography of 406 sources and annotations in romanian, 

russian and english, 11 annexes, 147 pages of basic text. The obtained results have been 

published in eight scientific works. 
 

Key words: Disability, person with disabilities, persons with special needs, discrimination 

on the grounds of disability, rights and freedoms of persons with disabilities, instruments and 

mechanisms of legal protection of persons with disabilities. 
 

Field of study. This work refers to the field of public law (constitutional). 
 

The aim and objectives of work. The purpose of research is to identify, organize and 

analyze the most important tools, mechanisms of international, European and national legal 

protection for disabled people against discrimination in order to ensure effective integration of 

this group in society. 

 

The scientific novelty and originality it is determined that it is noteworthy that although 

there are a significant number of research and publications on the topic of non-discrimination in 

general, topics relating to the protection of persons with disabilities against discrimination, 

unfortunately, was not subject to the current stage of investigation scientific multidimensional 

scale. Therefore, failure of the literature in the field and the investigation determines originality 

of this study, which comes to remove lacunar appearance in the field of research. 

 

The solved scientific problem it is to develop recommendations for amendments to 

legislative acts of the Republic of Moldova, which are designed to ensure effective legal 

protection of persons with disabilities against discrimination, which will contribute directly to 

the adjustment of the national regulatory framework at international will be possible to determine 

methods of insurance and promoting the rights and freedoms of persons with disabilities and 

combat acts of discrimination on grounds of disability. 
 

Theoretical value consists in determination and definition of such concepts as 

,,disability”, ,,person with disabilities”, ,,discrimination on the grounds of disability” in the 

context of transformations of the international and national regulatory framework and 

systematization and analysis of the most important instruments and mechanisms of protection 

and promotion of rights and freedoms of persons with disabilities and discrimination prevention. 
 

The applied value of work is conditioned by its scientific, practical, legislative, didactic 

value and may determine the conduct of new studies concerning the protection of rights and 

freedoms of persons with disabilities. The results of this research may constitute an important 

theoretical support in teaching some courses such as ,,Human Rights”, ,,Constitutional Law”, 

,,Social Assistance” etc. However, the most important in our opinion is that the recommendations 

formulated in this work can be taken into consideration when amending the existing regulatory 

framework or when elaborating new regulations in the context of alignment of national 

legislation with the effective international standards. 
 

Implementation of scientific results. The study results have been reflected in scientific 

articles successfully presented at national and international scientific conferences and 

successfully used for teaching cours: ,,Legal Protection of Human Rights” at the Ştefan cel Mare 

Academy under the Ministry of Interior Affairs of the Republic of Moldova.  
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Abordarea prezentului subiect a fost 

condiţionată de importanţa crescîndă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în edificarea 

regimurilor constituţionale autentice şi de necesitatea garantării acestor drepturi tuturor 

persoanelor fără nici o deosebire. Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale persoanelor 

cu dizabilităţi rămîne o problemă extrem de stringentă atît pentru comunitatea internaţională cît 

şi pentru Republica Moldova. 

Pe baza estimărilor populației din 2010– 6.9 miliarde, din care 5,04 miliarde de 15 ani și 

peste și 1,86 miliarde sub 15 ani–și cu estimările referitoare la prevalența dizabilității din 2004 

(Sondajul Sănătății Globale și studiul Povara Globală a Bolii) s-a constatat că existau în jur de 

785 (15.6%) pînă la 975 (19,4%) de milioane de persoane de 15 ani și peste care trăiau cu 

dizabilități. Dintre aceștia, aproximativ 110 (2,2%) pînă la 190 (3,8%) de milioane se confruntau 

cu dificultăți grave de funcționare. Dacă se includ și copiii, s-a estimat că peste un miliard de 

oameni (sau aproximativ 15% din populația lumii) trăiesc cu dizabilități. [239, p. 30]. La nivel 

european persoanele cu dizabilităţi sînt în număr de circa 80 milioane sau şi mai mult de 15% din 

întreaga populaţie. Unul din patru europeni are un membru de familie cu dizabilitate [395]. 

Dizabilitatea este o provocare tot mai mare şi pentru Republica Moldova, din cauza 

procesului de îmbătrînire a populaţiei, a riscului de accidente, precum şi a numărului în creştere 

al cazurilor de afecţiuni cronice (diabet, boli cardiovasculare, tumori ş.a.). Numărul estimat al 

persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,8 mii persoane, inclusiv 13,4 mii 

copii cu vîrsta de 0-17 ani. În ultimii 5 ani numărul acestora a crescut cu 2,7% în general, iar în 

cazul copiilor a scăzut cu 11,3%. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a 

ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie aproape 2% din numărul total al copiilor din Republica 

Moldova. În medie, la 10 mii de locuitori revin 520 persoane cu dizabilităţi şi 193 copii cu 

dizabilităţi revin la 10 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. Aproape fiecare a şaptea persoană cu 

dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă [13]. 

În pofida schimbărilor pozitive la nivel internaţional privind consacrarea şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, schimbări care s-au reflectat pozitiv şi la nivel naţional, 

persoanele cu dizabilităţi constituie o minoritate şi continuă să se confrunte cu atitudini negative 

şi cu probleme de adaptare, care nu le permit să participe de pe poziţii de egalitate la viaţa 

socială. Iar în procesul realizării drepturilor fundamentale se confruntă cu încălcări ale acestora 

[306, p. 3] care se manifestă în diverse forme de discriminare. Conform unui studiu realizat de 

Asociaţia ,,Motivaţie” în 2014 [85, p. 9] încălcarea demnităţii şi atitudinea discriminatorie este 

una din problemele de bază cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, iar potrivit raportului 

de activitate pentru anul 2014 al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 
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asigurarea egalităţii [48, p. 3], persoanele cu dizabilităţi se află pe locul trei în ierarhia celor mai 

discriminate criterii. Conform unui alt studiu [90, p. 8] realizat în 2014 de către Consiliul pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării în parteneriat cu Institutul de Politici Publice din Chişinău, 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România şi Institutul pentru Politici 

Publice din Bucureşti, pe un eşantion de 1070 de persoane cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 65 ani, la 

întrebarea ,,dacă există discriminare în RM?’’ – 82,8% din respondenţi au răspuns afirmativ. Iar 

în ce priveşte întinderea fenomenului discriminării persoanelor cu dizabilităţi, acestea sunt cel 

mai frecvent discriminate la angajarea în cîmpul munci (63%), la locul de muncă (51%), în 

instituţiile de educaţie (31%), în relaţii cu autorităţile (30%), în viaţa politică (22%) şi cel mai 

puţin în familie (19%) [217, p. 18]. 

Avînd în vedere circumstanţele expuse mai sus, dar şi necesitatea de a răspunde pozitiv la 

schimbările operate pe plan internaţional în materie de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi, mai cu seamă prin adoptarea în 2006 a Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, considerăm că investigarea subiectului protecţiei juridice a 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării capătă o importanţă deosebită, pe care o vom 

dezvolta în cadrul acestei lucrări. 

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul cercetării îl constituie analiza celor mai importante 

instrumente şi mecanisme internaţionale, europene şi naţionale de combatere eficientă a 

fenomenului discriminării pe criteriu de dizabilitate, oricare ar fi forma de manifestare, pentru a 

asigura nu doar respectarea drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități pentru a asigura 

integrarea eficientă acestora în societate. 

Realizarea scopului propus este posibilă doar prin îndeplinirea următoarelor obiective: 

 analiza evoluţiei condiţiei persoanelor cu dizabilităţi în contextul edificării cadrului 

normativ de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; 

 analiza etapelor de formare şi încărcătura conceptuală a noţiunilor de dizabilitate, 

persoană cu dizabilităţi; 

 elucidarea conceptului de discriminare pe criteriu de dizabilitate, din punctul de vedere 

al formelor de manifestare, întinderii fenomenului, condiţiilor şi cauzelor care îl generează; 

 dezvăluirea conţinutului categoriei drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi în raport cu 

categoria drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; 

 identificarea, sistematizarea şi analiza celor mai importante instrumente internaţionale, 

europene şi naţionale de garantare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi de combatere a 

fenomenului discriminării pe acest criteriu; 

 elucidarea şi explicarea procedurilor de sesizare şi angajarea protecţiei mecanismelor 

internaţionale şi naţionale în cazurile de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi ţinînd cont de 
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nivelul de acţiune, specificul intervenţiei şi protecţia acordată de aceste mecanisme persoanelor 

cu dizabilităţi, mai cu seamă în cazul concurenţei de proceduri; 

 formularea recomandărilor ştiinţifice pentru îmbunătăţirea legislaţiei naţionale şi a 

practicii judiciare pe segmentul problematicii investigate. 

La finalul cercetării, raportate la obiectivele propuse, au fost obţinute următoarele rezultate: 

 s-au identificat, sistematizat şi analizat etapele de fundamentare şi încărcătura 

conceptuală a noţiunilor de dizabilitate, persoană cu dizabilităţi în contextul evoluţiei drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

 s-a analizat şi s-a elucidat conceptul discriminare prin prisma criteriului dizabilităţii din 

punctul de vedere al formelor de manifestare, întinderii fenomenului şi condiţiilor şi cauzelor 

care îl generează; 

 s-a reflectat specificul garantării şi asigurării celor mai importante drepturi şi libertăţi 

fundamentale pentru persoanele cu dizabilităţi, specificul acomodării acestor drepturi la 

deficienţele pe care le implică dizabilitatea de care suferă persoana în fiecare caz concret; 

 au fost identificate, sistematizate şi analizate cele mai importante instrumente 

internaţionale, europene şi naţionale de protecţie şi promovare a persoanelor cu dizabilităţi prin 

prisma rolului, competenţei, nivelului garanţiei acordate la protecţia drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, precum şi modul în care poate fi angajat 

nivelul de protecţie oferit de acestea mai ales în caz de concurenţă a două sau mai multe 

instrumente sau mecansime naţionale sau internaţionale; 

 s-au formulat recomandări de raţionalizare atît a cadrului normativ existent cît şi a 

practicii judiciare în lupta cu fenomenul discriminării pe criteriu de dizabilitate, recomandări 

care vor permite oferirea unui grad de protecţie juridică superior persoanelor cu dizabilităţi şi 

eliminarea eficientă a discriminării pe criteriu de dizabilitate. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este determinată de faptul că este de 

remarcat că deși există un număr semnificativ de cercetări și publicații la tema non-discriminării 

la general, tematica cu privire la protecția persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării, cu 

regret, nu a fost supusă pînă la etapa actuală unor investigații științifice multidimensionale de 

amploare. Prin urmare, insuficiența unor lucrări de specialitate în domeniu, precum și nivelul de 

investigare, determină oportunitatea acestui studiu, care vine să elimine aspectul lacunar în 

domeniul cercetat. 

Prezenta lucrare oferă o analiză de ansamblu a celor mai importante instrumente şi 

mecanisme de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, dar mai 

important este faptul că poate servi drept suport practic persoanelor cu dizabilităţi în lupta cu 

tratamentele discriminatorii la care sunt supuse cu regularitate. 
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Cercetarea problemei ştiinţifice ne-a permis să formulăm următoarele elemente de 

noutate:  

 redefinirea conceptelor de dizabilitate, persoane cu dizabilităţi, în spiritul modelului 

social de abordare a acestor categorii pornind de la înţelesurile termenului de dizabilitate 

formulate în Clasificatorul Internaţional al Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, dar mai ales 

de la cele formulate în Convenţa privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

 formularea înţelegerii exacte şi întinderea conceptului discriminare pe criteriu de 

dizabilitate cu elucidarea formelor de manifestare şi specificul acestora în cazul persoanelor cu 

dizabilităţi; 

 argumentarea necesităţii asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale universale 

persoanelor cu dizabilităţi în aceleaşi condiţii cu a celorlalţi membri ai comunităţi civile şi 

necesitatea de a elimina conceptul de ,,drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi” atît din doctrina 

juridică şi cadrul normativ, cît şi din discursurile susţinătorilor acestei categorii ca fiind 

discriminatoriu; 

 reflectarea lacunelor admise atît la abordarea doctrinară a acestui subiect, cît şi la nivel 

normativ cu scopul de a oferi o viziune unică asupra domeniului de cercetare dar şi de 

raţionalizare a legislaţiei în vigoare; 

 identificarea şi analiza principalelor tendinţe şi direcţii de dezvoltare a domeniului 

cercetat atît la nivel internaţional, cît şi la nivel naţional cu anticiparea schimbărilor ce vor fi 

operate şi politicilor necesare de promovat. 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea recomandărilor pentru modificarea 

actelor normative din Republica Moldova, care au menirea de a asigura protecția juridică 

eficientă a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, fapt care va contribui nemijlocit la 

ajustarea cadrului normativ național la cel internațional și va fi posibil determinarea metodelor 

de asigurare şi promovare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi de combatere a 

faptelor de discriminare pe criteriu de dizabilitate. 

Importanţa teoretică și valoarea aplicativă a lucrării se explică prin descrierea, 

analiza și sintetizarea materialului doctrinar, normativ și instituțional privind discriminarea pe 

criteriu de dizabilitate şi a mijloacelor de luptă cu acest fenomen; elucidarea conceptuală a 

noţiunilor de dizabilitate, persoană cu dizabilităţi, discriminare pe criteriu de dizabilitate, 

drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi; sistematizarea şi analiza instrumentelor şi mecanismelor 

de prevenire, constatare şi eliminare a formelor de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi 

indiferent de nivelul de acţiune; elucidarea cauzelor şi condiţiilor care generează fenomenul 

discriminării pe criteriu de dizabilitate şi propunerea de strategii de depăşire a situaţiei create. 
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Valoarea aplicativă a lucrării cuprinde următoarele aspecte:  

În plan doctrinar-teoretic – ca suport teoretic pentru o abordare științifică ulterioară mai 

aprofundată a problemei investigate. 

În plan normativ-legislativ – cu siguranţă că recomandările formulate în prezenta lucrare 

îşi vor găsi consacrare la nivel legislativ prin adoptare de acte normative sau prin operarea de 

modificări şi completări ale normelor existente aşa cum acestea sînt sugerate nu doar de noi prin 

analiza amplă efectuată, dar mai cu seamă sînt condiţionate de necesitatea de a răspunde pozitiv 

acelor iniţiative internaţionale fără respectarea cărora nu este posibil parcursul democratic al 

RM. 

Sub aspect practic – după cum s-a menţionat mai sus, această lucrare a fost concepută 

chiar de la început ca un material cu posibilitate de exploatare în practică adresat persoanelor cu 

dizabilităţi şi celor care sunt preocupaţi de soarta ultimilor, pentru a le asigura un grad sporit de 

protecţie împotriva faptelor de discriminare şi a le asigura o integrare eficientă în societate. 

Elaborările, realizările, concluziile şi studiile realizate în cadrul prezentei lucrări sunt 

orientate spre a crea un mediu benefic pentru incluziunea totală a persoanelor cu dizabilităţi, dar 

şi pentru a combate cu succes formele de discriminare pe criteriu de dizabilitate indiferent de 

persoana sau de nivelul de la care emană. 

În plan juridico-didactic – considerăm că prezenta lucrare constituie o contribuţie 

esenţială la completarea literaturii de specialitate, fiind în acelaşi timp şi o sursă de referinţă 

pentru teoreticieni, practicieni, specialişti atît din domeniul dreptului, sociologie, cît şi din alte 

domenii adiacente. Totdată, prezenta cercetare poate servi ca suport metodic în elaborarea altor 

lucrări din acelaşi domeniu sau din domenii tangente. 

Aprobarea rezultatelor. Teza a fost elaborată în cadrul Catedrei ,,Ştiinţe poliţieneşti şi 

socio-umane” a Academiei ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al RM, discutată 

în cadrul catedrei la data de 26 noiembrie 2015. Rezultatele cercetării au fost examinate şi 

aprobate la 10 martie 2016 în cadrul seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de 

Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Cele mai importante concepte ale prezentului studiu au fost expuse în 8 articole publicate 

în reviste ştiinţifice naţionale şi de peste hotare (cu un volum de 5,05 c.a.), inclusiv în 

prezentările la conferinţele ştiinţifico-practice internaţionale, în special: Conferinţa ştiinţifică 

internaţională ,,Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii” care 

a avut loc la Chişinău 14.11.2014 (cu articolul ,,Descrierea procedurii de contestare a faptelor 

de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi la CEDO”); Conferinţa naţională cu participare 

internaţională Devianţă şi criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective desfaşurată la Bacău 
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din România 19-20.11.2015 (cu articolul ,,Rolul poliţiei în protejarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi”). 

Sumarul compartimentelor tezei. Teza de doctor este structurată în funcţie de problema 

științifică investigată, de scopul şi obiectivele de cercetare prestabilite, fiind alcătuită din 

adnotare în trei limbi, lista abrevierilor, introducere, 4 capitole, concluzii generale şi 

recomandări, bibliografie din 406 titluri, 11 anexe, 147 pagini text de bază, declaraţie privind 

asumarea răspunderii şi curriculum vitae. 

Capitolul 1 „Analiza situaţiei în domeniul protecţiei juridice a persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării cu identificarea problemelor de cercetare” oferă o reflecţie 

a condiţiei persoanelor cu dizabilităţi în evoluţie prin prisma edificării cadrului normativ de 

protecţie a acestei categorii împotriva discriminării dar şi a celor mai importante cercetări 

ştiinţifice pe acest subiect. 

În cadrul acestui capitol s-a oferit analiza celor mai importante studii din domeniu cu 

privire la subiectul de cercetare, stabilindu-se caracterul deficitar al abordărilor existente. 

Autorul consideră că această situaţie se datorează caracterului interdisciplinar al tematicii 

abordate, dar şi naturii puţin atractive a temei de cercetare. 

Acest capitol conţine şi o analiză de detaliu a celor mai importante instrumente 

internaţionale, europene şi naţionale care consacră şi garantează drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, asigură egalitatea şi combaterea discriminării pe criteriu de dizabilitate, stabilindu-se 

că în mare parte la nivel internaţional procesul de edificare a cadrului normativ de protecţie 

juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării s-a definitivat mai cu seamă odată cu 

adoptarea şi intrarea în vigoare a Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în 

2006, urmînd ca toate aceste realizări progresive să fie transpuse la nivel naţional prin operarea 

de modificări ale normelor deja existente sau prin adoptarea de norme noi conforme celor 

internaţionale şi ale mecanismelor adecvate de realizare a acestora. 

Capitolul 2 „Repere conceptuale privind protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi 

împotriva discriminării” debutează prin explicarea conceptelor de discriminare, dizabilitate şi 

discriminarea pe criteriu de dizabilitate, stabilindu-se că din punct de vedere conceptual 

discriminarea persoanelor cu dizabilităţi reprezintă orice tratament nefavorabil care are ca motiv 

dizabilitatea de care suferă persoana şi ca scop sau consecinţă prejudicierea în drepturi şi libertăţi 

a acesteia. În abordarea conceptului de dizabilitate am pus accentul pe aspectele negative ale 

interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se 

regăseşte (factorii de mediu şi cei personali). Pe parcursul acestui capitol s-a stabilit prin metoda 

analizei logice că pentru încadrarea unei persoane la acest criteriu nu are importanţă dacă 

prezenţa dizabilităţi a fost certificată oficial de autoritatea competentă (Consiliul naţional pentru 
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determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă), aprecierea faptului discriminării pe criteriu 

de dizabilitate se va face în fiecare caz concret de autorităţile abilitate să investigheze astfel de 

abateri. Totuşi nu orice problemă de sănătate devine în mod automat şi o dizabilitate, aşa cum 

starea de sănătate reprezintă expresia integrităţii anatomice, psihice şi funcţionale, tot astfel 

dizabilitatea reprezintă expresia interacţiunii acesteia cu factori contextuali.  

În a doua parte a acestui capitol se face analiza drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

stabilindu-se că acestea beneficiază de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca şi restul persoanelor doar 

cu condiţia adaptării lor la necesităţile specifice condiţionate de dizabilitatea de care suferă. Prin 

urmare, este greşit şi discriminatoriu de a considera că persoanelor cu dizabilităţi le corespund 

alte drepturi şi libertăţi fundamentale diferite de cele proprii tuturor membrilor familiei umane. 

Drepturile şi libertăţile prevăzute în textele instrumentelor de specialitate pentru această 

categorie nu sunt decît nişte formule care fac posibil ca persoanele cu dizabilităţi să poată 

beneficia de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în aceleaşi condiţii ca oricare altă 

persoană. 

Acest capitol se încheie cu analiza succintă a celor mai importante metode de prevenire, 

constatare şi eliminare a formelor de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi în funcţie de 

subiectul de la care emană stabilindu-se că aceste metode coexistă generîndu-se reciproc. 

Capitolul 3 intitulat „Sistemul internaţional şi european de supraveghere şi protecţie a 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării” şi oferă o 

abordare de ansamblu a celor mai importante instrumente şi mecanisme cu atribuţii în domeniul 

protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării atît la nivel internaţional, 

cît şi la nivel european, stabilindu-se că la acest nivel drepturile şi libertăţile persoanelor cu 

dizabilităţi sunt protejate prin două categorii de norme: de normele cuprinse în instrumentele 

universale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale (Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului; Pactul internaţional cu privire la drepturile economice sociale şi culturale; 

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice; CEaDO etc.) şi de norme speciale 

din a doua categorie fac parte normele speciale de protecţie a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, cuprinse atît în instrumente universale cît, şi în instrumente de specialitate 

(Declaraţia privind drepturile persoanelor cu retard mintal (1971), Declaraţia drepturilor 

persoanelor cu handicap (1975), Declaratia privind drepturile persoanelor cu deficienţe de auz 

şi de vedere (1979), Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Handicap (1982), 

Regulile standard privind egalizarea de şanse pentru persoanele cu handicap (1993) şi 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 2006.).  

Transpunerea în viaţă a prevederilor instrumentelor internaționale ce consacră şi 

promovează drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi şi combat discriminarea la acest 
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nivel se asigură de un sistem de mecanisme proprii create de care includ: organele ONU ( 

Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă, 

Curtea Internaţională de Justiţie şi Secretariatul); instituţii specializate (Organizaţia 

Internaţională a Muncii, Organizaţia Internaţională pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii); Mecanisme create în baza instrumentelor internaţionale 

(Comitetul împotriva torturii, Comitetul cu privire la eliminarea discriminării faţă de femei, 

Comitetul drepturilor omului, Comitetul drepturilor economice, sociale şi culturale, Comitetul 

pentru eliminarea discriminărilor rasiale şi cel mai important, Comitetul pentru drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi). 

La nivel european, protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu 

dizabilităţi în mare parte este asigurată prin prestaţia a două organisme: Uniunea Europeană şi 

Consiliul Europei, atît prin intermediul mecanismelor proprii, cît şi prin mecanismele create de 

instrumentele de protecţie şi garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sau 

destinate protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi. 

Capitolul 4 intitulat „Mecanisme naţionale de supraveghere şi protecţie a drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării” şi oferă o abordare de detaliu a 

mecanismelor naţionale cu atribţii în domeniul protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi pe 

care pentru o mai bună înţelegere le-am sistematizat în: mecanisme extrajudiciare, mecanisme 

judiciare şi de jurisdicţie constituţională, mecanisme specializate. 

În opinia noastră, din prima categorie fac parte Parlamentul RM, organele puterii publice 

centrale şi locale, Poliţia şi Procuratura; din cea de a doua categorie fac parte instanţele de 

judecată de toate nivelele şi Curtea Constituţională; din cea de a treia categorie fac parte 

instituţia Avocatului Poporului (Ombudsmanul) şi Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii. 

Aportul instituţiilor extrajudiciare la protecţia juridică a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării se exprimă prin adoptarea şi modificarea cadrului normativ 

pentru a-l ajusta la tendinţele internaţionale, elaborarea şi promovarea politicilor la nivel naţional 

şi, bineînţeles, prin crearea de condiţii şi asigurarea aplicării prevederilor normative în vigoare. 

Instituţiile judiciare şi de jurisdicţie constituţională asigură protecţia juridică a 

persoanelor cu dizabilităţi prin examinarea şi adoptarea de soluţii legale în cauzele atribuite lor 

conform principiului competenţei. 

Chiar dacă, conform art. 54 al Legii RM privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi este principala 

autoritate responsabilă de monitorizarea implementării şi promovării politicii naţionale privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi la nivel naţional, avînd în vedere faptul că pentru 
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moment această autoritate este nefuncţională, atribuțiile acestei autorităţi a fost preluat, în mare 

parte, de trei autorităţi distincte: Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Consiliului pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii şi ONG-urile specializate în 

protecţia şi promovarea persoanelor cu dizabilităţi. 

Aportul Avocatului Poporului (Ombudsmanul) şi Consiliului pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii în acest domeniu este substanţial, deoarece, pe 

lîngă faptul că deţin competenţe de a examina sesizări pe cazuri de discriminare a persoanelor cu 

dizabilităţi, dispun de o serie de atribuţii de promovare a drepturilor şi intereselor persoanelor cu 

dizabilităţi în rîndul societăţii civile. 

În ce priveşte rolul ONG-urilor de specialitate în acest domeniu de activitate, considerăm 

că acesta ar fi posibil de sporit prin crearea unui cadru normativ unificat care să ofere condiţii 

privelegiate acestui subiect. 

Finalul acestei cercetări conţine un compartiment consistent în care sunt reflectate 

concluziile generale şi recomandările de raţionalizare a legislaţiei în vigoare şi de îmbunătăţire a 

condiţiei persoanelor cu dizabilităţi. 
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1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI JURIDICE A PERSOANELOR 

CU DIZABILITĂŢI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII CU IDENTIFICAREA 

PROBLEMELOR DE CERCETARE 

 

1.1. Abordarea teoretico-ştiinţifică a subiectului protecţiei juridice a persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării în lucrările cercetătorilor contemporani 

 

Cel care investighează dreptul trebuie să accepte mai întîi pluralismul punctelor de 

vedere, varietatea şi relativitatea lor, dar şi tendinţa acestora de a releva esenţa dreptului, fondul 

peren al acestuia, întruchipat în fisionomii specifice marcate de o serie de factori obiectivi şi 

subiectivi ca: timpul istoric, filozofia epocii, diversele şcoli şi curente juridice şi – nu în ultimul 

rînd – personalitatea autorului [76, p. 107]. 

Pornind de la acest punct de vedere, este cît se poate de evident că formularea unei poziţii 

obiective pe marginea subiectului de cercetare este posibilă doar în condiţiile unei ample şi 

profunde sistematizări şi cercetări a tuturor opiniilor doctrinare şi a punctelor de vedere existente 

atît în doctrina autohtonă, cît şi în cea străină. 

Analizînd toate realizările teoretice şi practice din Republica Moldova, dar şi din 

străinătate, am constatat că subiectul protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării nu a constituit obiectul unor cercetări ample şi complexe din partea cercetărorilor 

din domeniu. Considerăm că lipsa unei abordări complexe are la origine două cauze: prima 

priveşte caracterul puţin atractiv al tematicilor ce abordează condiţia persoanelor cu dizabilităţi, 

cea de a două cauză are în vedere caracterul interdisciplinar al subiectului de cercetare, care 

implică aspecte din domeniul dreptului constituţional, dreptului omului, dreptului muncii şi 

protecţiei sociale, asistenţei sociale, dreptului internaţional public etc. 

Astfel, aspecte cu privre la conceptul de drepturi şi libertăţile fundamentale ale omului, 

apariţia şi evoluţia acestora, cadrul normativ internaţional şi regional de consacrare se regăsesc 

în majoritatea manualelor de dreptul omului, drept constituţional, drept internaţional public şi 

privat, fiind amplu tratate atît de autorii autohtoni, cît şi de cei din străinătate: Gh. Costachi, T. 

Cârnaţ, V. Mazur, M. Corj, U. Chetruş, N. Ciobanu, V. Gribincea, A. Arseni, I. Creangă 

(Republica Moldova). A. Năstase, I. Cloşca, I. Suceavă, C. Jofa, V. Duculescu, I. Vântu, Gh. 

Belciu, I. Deleanu I., Muraru (România). Е. Лукашова, Н. Хаманева, Д.А. Саблин, Н. 

Бондаръ, Г.Р. Колоколов, А. Азаров, Л.Н. Шестаков, С.И. Ивентъв (Rusia) etc., însă acestea, 

cu regret, nu vizează persoanele cu dizabilităţi, iar abordările oferite se referă doar tangenţial la 

subiectul de cercetare.  

Aceeaşi situaţie am constatat-o şi în cadrul cercetării fondului tezelor de doctor şi tezelor 

de doctor habilitat. Unii cercetători, precum L. Ciubuc, s-au axat pe elucidarea aspectelor privind 
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drepturile omului şi mecanismele de protecţie a drepturilor omului, menţionînd că numai cu 

eforturi conjugate pe plan internaţional şi naţional ale tuturor actorilor sociali vom ajunge la 

nivelul înalt de respectare, asigurare şi apărare a drepturilor şi libertăţilor omului, care ar 

corespunde actelor şi standardelor internaţionale ce consfinţesc Drepturile şi Libertăţile 

Fundamentale ale Omului – valoare general umană supremă [45, p.128]. Alţi cercetători au 

preferat abordarea separată a unor mecanisme de protecţie a drepturilor omului, astfel, V. 

Zaporojan a dedicat teza de doctor mecanismului Curţii constituţionale, indicînd că jurisdicţia 

acesteia este primordială şi eficientă în protecţia drepturilor omului [261, p. 95], iar L. 

Mărgineanu a cercetat rolul pe care îl are administraţia publică în protecţia copiilor aflaţi în 

dificultate, concluzionînd că activitatea de ocrotire a copiilor aflaţi în dificultate de către aleşii 

locali este departe de a fi satisfăcătoare [186, p. 149]. Alţi autori, din contra, au preferat 

abordarea doar a unor aspecte înguste ale drepturilor omului [77]. 

Totuşi în ultima perioadă de timp din ce în ce mai mulţi cercetători par să fie preocupaţi 

de abordarea unor aspecte privind asigurarea egalităţii în drepturi şi combaterea discriminării. 

Astfel, în 2010 N. Popescu şi-a apărat teza de doctor în drept cu titlul ,,Non-

discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii’’ [218]. Prezenta 

lucrare reprezintă o abordare a principiului egalităţii în toate ipostazele de manifestare prin 

prisma prevederilor normelor internaţionale coroborate cu cele din Republica Moldova şi 

România. 

Autorul consideră că egalitatea se compune din tratament egal şi din cel la tratament ca 

un egal. Dreptul la tratament egal este dreptul la distribuţia egală a unor oportunităţi sau resurse 

ori poveri. Al doilea este dreptul la tratament ca un egal, care este dreptul nu de a beneficia de 

aceeaşi distribuţie a unor poveri sau beneficii, ci de a fi tratat cu acelaşi respect şi grijă ca oricine 

altcineva [218, p. 26]. Totuşi autorul nu şi-a formulat o poziţie fermă cu privire la esenţa 

principiului non-discriminării, într-o primă instanţă indicînd că principiul non-discriminării este 

sinonom cu principiul egalităţii. Prin asigurarea principiului egalităţii se prezumă asigurarea 

principiului non-discriminării. Ca ulterior să adere la opinia profesorului E. Aramă şi să indice că 

principiul non-discriminării se deduce din principiul egalităţii care este mai larg după sfera de 

aplicare [218, p. 52]. 

În mod categoric, nu suntem de acord cu această opinie şi, după cum vom demonstra pe 

parcursul prezentei lucrări, aceste două principii coexistă, se generează reciproc, dar sunt 

distincte ca conţinut. Dacă principiul egalităţi are o componentă pasivă care implică garantarea 

egalităţii obiective dintre indivizi în toate sferele vieţii sociale, atunci principiul non-

discriminării implică o componentă activă care priveşte obligativitatea statului de a întreprinde 

acţiuni concrete de asigurare a acestei egalităţi. 
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În ce priveşte combaterea discrimininării şi asigurarea egalităţii în drepturi a persoanelor 

cu dizabilităţi autorul a oferit prea puţină atenţie acestui subiect, operînd cu termenul 

discriminatoriu de ,,handicap”, cu toate acestea, ne declarăm solidari cu ultimul cu privire la 

faptul că problema handicapului nu este doar una de natură medicală sau psihologică, fiind tot 

mai necesar ca şi alte discipline să abordeze această problematică din cauza complexităţii ei şi 

consecinţelor/implicaţiilor în social [218, p. 98]. 

Totuşi considerăm că la nivelul RM, cel mai mare aport în domeniul de cercetare l-a avut 

profesorul T. Cârnaţ care a realizat o serie de studii dedicate drepturilor omului, principiului 

egalităţii şi celui al non-discriminării, precum şi mecanismelor de combatere a discriminării şi 

asigurare a egalităţii. Printre cele mai importante realizări ale lui T. Cârnaţ considerăm 

publicarea în 2006, în coautorat cu M. Cârnaţ, a lucrării ,,Protecţia juridică a drepturilor 

omului” [32] care prezintă analiza conceptului de drepturi ale omului, a cadrului normativ 

internaţional şi naţional în domeniu precum şi a mecanismelor de protecţie a acestor drepturi. Un 

an mai tîrziu grupul de autori T. Cârnaţ, A. Azarov, K. Hufner, V. Moşneaga, Gh. Rusnac, V. 

Saca au publicat monografia ,,Drepturile omului mecanisme de protecţie (internaţionale şi din 

Republica Moldova)” [11], în care sînt abordate toate mecanismele internaţionale, comunitare şi 

naţionale cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor omului.  

În 2008 autorul T. Cârnaţ publică monografia ,,Non-discriminarea în condiţiile 

constituţionalismului contemporan din Republica Moldova” [33] care în premieră pentru RM 

conţine abordarea deplină a conceptului de discriminare, ilustrîndu-i toate formele de 

manifestare prin prisma criteriilor protejate expres stabilite prin actele normative internaţionale şi 

naţionale. Autorul nu doar că oferă o abordare conceptuală, prezintă o serie de soluţii eficiente de 

luptă cu acest flagel la toate nivelele de acţiune. Toate aceste realizări au stat la baza elaborării 

tezei de doctor habilitat în 2009 cu subiectul de cercetare ,,Teoria şi practica eliminării formelor 

de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova’’[34]. 

Autorul consideră discriminarea orice tratament diferit şi inegal, care se realizează prin 

distincţie, excludere, restricţie şi preferinţă, pe bază de sex, rasă, naţionalitate, origine etnică, 

cetăţenie, origine socială, religie, convingeri, educaţie, limbă, opinii, apartenenţă politică, starea 

sănătăţii, vîrstă, orientare sexuală, stare civilă, stare materială, dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV/SIDA sau alte criterii ori semne individuale, care are ca scop sau 

rezultat anularea sau lezarea drepturilor omului şi a protecţiei lor, violarea principiului egalităţii, 

non-discriminării şi a demnităţii umane [34, p. 34]. 

În opinia cercetătorului, principiul non-discriminării şi principiul egalităţii se aplică 

pentru asigurarea exercitării tuturor drepturilor omului, motiv pentru care apreciem iniţiativa de a 
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completa prevederile legii fundamentale cu un principiu nou – ,,principiul non-discriminării” 

[34, p. 55]. 

Pentru asigurarea egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi şi eliminarea formelor 

de discriminare pe acest criteriu autorul consideră că statul trebuie să elaboreze politici şi 

strategii în vederea promovării, conştientizării şi respectării drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, excluderii oricăror forme de discriminare a acestora. Aceste politici şi strategii 

trebuie să fie îndreptate spre dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi mintale. La fel, este 

necesar crearea de centre juridice şi de avocaţi, în cadrul cărora persoanele cu dizabilităţi să 

poată beneficia de asistenţă juridică gratuită [34, p. 105-106]. 

De remarcat că inovaţiile pe care le-a propus cercetătorul T. Cârnaţ la data respectivă 

depăşeau în mare parte realităţile existente şi doar ulterior legiuitorul a intervenit la nivel 

naţional cu modificările de rigoare dispunînd adoptarea la 25.05.2012 a Legii RM nr.121. 

În anul 2014 cu sprijinul UE şi al Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Gh. 

Zugravu publică ,,Manualul anti-discriminare, pentru judecător” [262]. Lucrarea este destinată 

preponderent viitorilor judecători dar şi judecătorilor în funcţie şi are scopul de a le asigura 

acestora un grad suficient de cunoaştere a reglementărilor internaţionale şi naţionale în domeniul 

asigurării egalităţii şi combaterii discriminării. Acest studiu este unul dintre puţinele care 

abordează fenomenul discriminării prin prisma schimbărilor care s-au produs în ultima perioadă 

de timp la nivel naţional.  

Aderăm la opinia autorului care consideră că remedierea cazurilor de discriminare 

urmăreşte două scopuri distincte: primul priveşte acordarea de compensaţii persoanei sau 

grupului de persoane care au fost prejudiciate, iar al doilea implică împedicarea comiterii de 

fapte discriminatorii pe viitor de către persoanele vinovate a altor fapte de discriminare 

(descurajarea specifică) sau comiterii de fapte de discriminare din partea altor persoane 

(discriminarea generală) [262, p. 105]. 

Tot în anul 2014 A. Arseni şi C. Olteanu publică lucrarea ,,Egalitatea şi universalitatea 

drepturilor fundamentale ale omului – principii edificatoare ale statului de drept şi 

democratic’’, dedicată conceptului drepturilor omului şi mecanismelor naţionale şi europene de 

protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Autorii consideră drepturile fundamentale ale 

omului drepturi naturale, cu care individul este înzestrat de la naştere, iar statului, ca produs al 

contractului social, îi revine obligaţia de a le nominaliza şi de a le proteja constituţional [2, p. 

28]. 

Autorii identifică ca principale mecanisme de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului: Parlamentul, Guvernul, Sistemul instanţelor judecătoreşti, Curtea 

Constituţională, Ombudsmanul, societatea civilă [2, p. 57]. 
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Cu toate că lucrările sus indicate oferă o amplă abordare a conceptului de egalitate, non-

discriminare, discriminare, mecanisme de protecţie, totuşi acestea au stăruit prea puţin asupra 

aspectelor legate de discriminare pe criteriu de dizabilitate şi mai cu seamă de combatere a 

fenomenului respectiv în raport cu această categorie de persoane. 

Abordări ale conceptului de dizabilitate şi de persoană cu dizabilităţi se regăsesc în 

studiile din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei sociale. 

Grupul de cercetători M. Bulgaru, N. Sali, N. Gribincea, V. Pistriciuc, J. Costache, M. 

Dilion, S. Milicenco, V. Priţcan, S. Rîjcov, D. Sîmboteanu-Popescu, L. Palihovici, N. Canţer, L. 

Ciobanu, A. Tarasov şi N. Beşliu, în lucrarea Asistenţa socială (în contextul transformărilor din 

Republica Moldova), definesc dizabilitatea ca afecţiune de sănătate de lungă durată apărută în 

urma disfuncţiilor şi a pierderii integrităţii corporale, precum şi în urma influenţei factorilor 

nocivi de mediu, reducerii activităţii şi posibilităţilor participării la viaţa socială.
 

Autorii abordează dizablitatea sub trei aspecte: medical (deficienţă, deficit, 

defectuozitate, infirmitate, invaliditate, perturbare); funcţional (o pierdere, o diminuare a 

posibilităţilor fizice, mintale, senzoriale); social (inadaptarea, maginalizarea, inegalitatea, 

segregarea, excluderea) [20, p. 407]. 

Cercetătorii autohtoni Aurelia Racu, Doru Vlad Popovici, Virginia Creţu, Sergiu Racu, 

Cătălin Bucinschi au dezvoltat această idee, considerînd dizabilitatea (handicapul) un continum 

dintre: a) problema unei persoane care are o anumită deficienţă; b) dezavantajele create de 

mediu; c) politicile sociale, instituţiile şi serviciile menite să reducă aceste dezavantaje [223, p. 

40]. 

N. Romandaş, L. Proca şi I. Odinokaia Negură (în manualul Dreptul protecţiei sociale) 

[242] consideră că este posibil de a înţelege noţiunea de dizabilitate doar după elucidarea 

înţelesului de vitalitate pe care o descrie ca pe o îmbinare a funcţiilor fizice, psihice şi sociale. 

Reieşind din această definiţie, autorii cataloghează dizabilitatea drept reducere a vitalităţii ca 

urmare a bolii, traumelor ce duc la dezadaptarea socială, exprimată prin reducerea sau pierderea 

posibilităţilor de instruire, comunicare, deplasare, orientare, autocontrol al comportamentului, 

autoservire şi pierderea capacităţii de muncă [242, p. 137]. 

Totuşi există autori autohtoni preocupaţi şi de problema respectării drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi. Este cazul cercetătorilor Racu S., Grigoriu A., Savciuc A., 

Haraz A., Racu A., Rusu S., care au consacrat lucrarea cu titlul Drepturile omului şi problema 

dizabilităţilor [227] problemelor specifice persoanelor cu dizabilităţi, drepturilor şi libertăţilor 

acestora şi sistemului instrumentelor de protecţie. 

Ne declarăm solidari cu autorii care consideră că schimbarea atitudinii faţă de persoanele 

cu dizabilităţi trebuie să înceapă prin recunoaşterea necondiţionată a drepturilor umane de care 
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beneficiază ele la fel ca orice altă persoană. Deşi pare un lucru general acceptat, totuşi, din cauza 

neînţelegerii, a reminiscenţelor intoleranţei şi a mentalităţii învechite, drepturile umane fireşti 

mai sunt refuzate sau trunchiate în cazul persoanelor cu dizabilităţi [227, p. 47]. 

Prosperitatea fundamentală, relaţiile interumane armonioase, implicarea în activităţi 

sociale – toate acestea pot fi realizate doar dacă întreaga societate face paşi concreţi în 

întîmpinarea celor cu nevoi speciale, recunoscîndu-le dreptul la participare egală. Nu există 

persoane care nu ar merita să se bucure din plin de beneficiile acestui drept. Însă el poate fi 

exercitat doar în condiţiile integrării sociale a persoanelor cu nevoi speciale. Este vorba despre 

un proces reciproc – nu numai persoana în cauză urmează a fi educată în vederea integrării, ci şi 

societatea trebuie pregătită pentru a face faţă acestei provocări [227, p. 48]. 

Aceiaşi idee, doar că raportată la condiţia copiilor cu dizabilităţi, se regăseşte în manualul 

autorilor C. Ciugureanu-Mihailuţă şi N. Osmochescu, Protecţia internaţională a drepturilor 

copilului [43], care întreg capitolul 5 aspectelor legate de drepturile şi libertăţile copiilor cu 

dizabilităţi, menţionînd că abordarea acestora urmează să se facă conform direcţiilor principale 

formulate în cadrul instrumentelor internaţionale, adică: prevenirea apariţiei deficienţei, 

reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi şi egalizarea de şanse [43, p. 221]. 

La nivel naţional, multe din studiile subiectului de cercetare au fost realizate de către sau 

cu implicarea activă a organizaţiilor non-guvernamentale de protecţie a persoanelor cu 

dizabilităţi, ceea ce ne oferă imaginea tristă a unei societăţi care nici nu cunoaşte dar nici nu 

doreşte să contribuie la ameliorarea condiţiei precare a acestei categorii de persoane. 

Sub egida Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, L. 

Gavriliţă, T. Cernomoriţ, A. Chisari au publicat în „Monitorul social” nr.16 [91] un studiu 

privind incluziunea persoanelor cu dizabilităţi. 

Autorii consideră că există o legătură directă dintre asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la muncă şi respectarea drepturilor economice, sociale, culturale, civile, pentru 

această categorie. De aceea insistă pe faptul că incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi este unul din factorii ce pot contribui la depăşirea excluziunii sociale, indicînd că cei 

mai mulţi dintre angajatori au frica şi/sau stereotipurile că persoanele cu dizabilităţi nu au 

pregătirea/specializarea necesară şi nu sunt apte de muncă [91, p. 31].  

Tot cu suportul organizaţiilor non-guvernamentale de profil au fost realizate diferite 

studii şi în domeniul educaţiei şi învăţămîntului pentru asigurarea incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi la toate nivelele, începînd cu nivelul ,,0” [258] şi pînă la studii 

superioare sau profesionale, insistîndu-se pe modelul de educţie incluzivă [23] prin elaborarea 

unor curriculum flexibil pentru copiii cu necesităţi speciale în conformitate cu standardele 

europene, programe individuale de instruire flexibile şi alcătuite în baza abilităţilor individuale 
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ale fiecărui copil, avînd ca scop pe termen lung pregătirea copiilor pentru incluziunea lor în 

societate, angajarea în cîmpul muncii sau pentru continuarea studiilor în învăţămîntul secundar 

profesional sau cel de cultură generală [1]. 

În vederea asigurării implementării prevederilor CDPD, la nivel naţional, cu suportul 

comunităţii internaţionale, de către Keystone human services international Moldova association, 

A. Astrahan a elaborat Ghidul pentru administraţia publică locală privind aplicarea Convenţiei 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adresat funcţionarilor publici din cadrul 

organelor administraţiei publice locale, ca suport care să asigure transpunerea la nivel local a 

prevederilor CDPD [3]. 

Ghidul este alcătuit din două capitole, în primul capitol sînt analizate contextul istoric al 

elaborării CDPD, noua paradigmă a dizabilităţii şi cadrul legal pentru implementarea Convenţiei 

în Republica Moldova. Capitolul doi include analiza detaliată a structurii şi conţinutului 

Convenţiei şi explicaţia modalităţii de implementare de către administraţia publică locală a 

articolelor care definesc prevederile transversale (care asigură realizarea tuturor drepturilor) şi a 

articolelor cu prevederi specifice [3, p. 72]. 

Spre deosebire de realităţile autohtone, mediul academic din străinătate a manifestat mai 

mult interes faţă de subiectul de cercetare, consacrîndu-i mai multe studii. 

Un interes deosebit îl prezintă şi articolul cercetătorului rus М.Л. Ларицкая, publicat în 

Вестник Томского государственного университета, Права лиц огрaниченными 

возможностями и механизмы их защиты на междунородном, европейском и российском 

уровнях [275], în care se menţionează că persoanele cu dizabilităţi reprezintă cea mai mare 

minoritate din lume care în fiecare zi se confruntă cu diverse forme de discriminare. Autoarea 

punctează aplicarea ineficientă a prevederilor CDPD la nivelul Federaţiei Ruse, menţionînd că 

statele mai degrabă folosesc prevederile prezentei convenţii pentru a-şi crea propriul cadru 

normativ. Cu toate acestea, normele rămîn nefuncţionale şi autoarea consideră că aici este de 

vină mentalitatea specifică fostelor state din lagărul socialist. Pentru redresarea situaţiei М.Л. 

Ларицкая propune să fie preluată experienţa ţărilor din Europa de Vest unde, accentul se pune 

pe reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi, accesibilitatea la mediul ambiant, ceea 

ce face din acestea subiecţi independenţi şi îi ajută să se integreze în societate, fapt ce se 

răsfrînge pozitiv asupra nivelului de viaţă al acestei categorii şi duce la diminuarea cheltuelilor 

de asistenţă şi protecţie socială [275]. 

Necesitatea transpunerii practicilor pozitive proprii democraţiilor occidentale este 

susţinută şi de О.П. Пономарёва în articolul Правовая основа положения людей с 

ограниченными возможностями в Германии [300]. Autoarea nu oferă doar o analiză de 

detaliu a apariţiei şi evoluţiei conceptului de persoană cu dizabilităţi în Germania, ci şi 
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examinează cele mai progresiste reglementări ale aspectului, punînd accentul pe practicile 

pozitive existente. 

Prezentul articol este unul cu adevărat relevant, deoarece prezintă experienţa pozitivă în 

domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi, a unuia dintre cele mai democrate 

şi mai progresiste state din Europa, Germania, pe care autoarea îl consideră un exemplu pozitiv 

nu doar pentru statele Uniunii Europene, ci şi pentru restul statelor lumii [300, p. 114]. 

Д.И. Гарафова în articolul său Права лиц c ограниченными возможностями (обзор 

практики Европейского Союза), arată că, în pofida realizărilor raportate în anul 2014 în ţările 

Comunităţii Europene, problema discriminării persoanelor cu dizabilităţi rămîne la fel de 

stringentă, identificînd trei domenii de discriminare: accesibilitatea, angajarea în cîmpul munci şi 

asistenţa socială [265]. 

În 2011 şi-a apărat teza de doctor T. Лыхина cu denumirea ,,Права инвалидов, 

проблемы международно-прaвового регулирования и международные обезательства 

Российской Федерации”, în care abordează evoluţia conceptului de dizabilitate din perspectiva 

reglementărilor internaţionale, precum şi a mecanismelor de implementare a obligaţiunilor 

internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi. 

Analizînd prevederile normative, autorul subliniază următorul fapt: cadrul normativ 

internaţional de protecţie a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi a evoluat de la 

simplele declaraţii politice de recunoaştere şi respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

pînă la adoptarea unui instrument universal şi obligatoriu de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi cum este CDPD, care instituie o nouă concepţie de abordare a 

dizabilităţii conform căreia persoana cu dizabilităţi este tratată prin prisma respectării demnităţii 

şi din perspectiva unei integrări depline în toate sferele vieţii [279, p. 168]. 

Suntem de acord cu autorul care consideră că garantarea respectării drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi se realizează la trei nivele de acţiune: la nivel naţional prin 

monitorizarea şi întreţinerea statisticii privind respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor 

cu dizabilităţi, la nivel european prin aportul CEaDO şi la nivel internaţional prin aportul 

Comitetului ONU de protecţie a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi [279, p. 170-

171]. 

În anul 2014 şi-a apărat teza de doctor cu titlul ,,Правовое регулирование труда и 

социального обеспечения инвалидов в Российской Федерации” unul dintre cei mai activi 

cercetători ai domeniului Р. Жаворонков.  

Autorul insistă asupra necesităţii unei abordări unice a conceptului de dizabilitate oferind 

exemplul SUA, care promovează un model mixt de percepţie: medical (în legea americană 

privind dizabilitatea) şi economic ( legea asigurărilor sociale ) [269, p. 495]. 
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Autorul consideră munca principala cale de asigurare a incluziunii sociale pentru 

persoanele cu dizabilităţi, deoarece contribuie la îmbunătăţirea stării materiale, iar pentru 

redresarea situaţiei existente propune adoptarea ,,Concepţiei reabilitării profesionale şi asistenţei 

la încadrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi’’ care trebuie să includă: scopul, 

principiile şi sarcinile, direcţiile de activitate şi mecanismele de realizare a politicii de stat de 

stimulare a angajării în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi [269, p. 495]. 

Una dintre cele mai recente abordări la acest capitol o reprezintă teza de doctor a 

cercetătorului И. Ушаков care şi-a susţinut teza de doctor în 2015 cu tema ,,Конституционно-

правовые гарантии права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в условиях социального, правового государства” care 

reprezintă un studiu privind accesul la educaţie a copiilor cu dizabilităţi.  

Şi acest autor aderă la ideea conform căreia copiii cu dizabilităţi se bucură de aceleaşi 

drepturi constituţionale ca şi restul copiilor şi au acelaşi drept de a accede la procesul 

educaţional, iar acest drept nu poate fi condiţionat de provenienţa socială sau de starea sănătăţii. 

Totuşi autorul recunoaşte că copiii cu dizabilităţi au anumite particularităţi de dezvoltare 

condiţionate de starea de sănătate, care nu le permit, să-şi realizeze în măsură deplină dreptul lor 

subiectiv, de aceea necesită garanţii suplimentare sub formă de condiţii speciale de educaţie, pe 

care o defineşte ca o discriminare neconstituţională în vederea depăşirii barierelor existente 

pentru realizarea dreptului constituţional la educaţie [304, p. 10]. 

Cercetătorul este adeptul instruirii copiilor cu dizabilităţi în sistemul general de 

învăţămînt, considerînd că realizarea acestuia este posibilă doar cu respectarea următoarelor 

principii: a) abordarea individuală a fiecărui copil; b) încurajarea activităţii individuale a 

copiilor; c) implicarea activă în procesul de educare a tuturor subiecţilor; c) caracterul variativ al 

procesului educaţional; d) cooperarea între familii; e) dezvoltarea dinamică a procesului de 

învăţămînt; j) necesitatea de a lua în consideraţie necesităţile specifice şi posibilităţile de a 

participa la procesul educaţional al copiilor cu dizabilităţi etc. [304, p. 20]. 

După cum se poate lesne de remarcat, mediul academic rus este unul dintre cele mai 

preocupate de condiţia persoanelor cu dizabilităţi, fapt confirmat de multitudinea studiilor 

existente şi al căror număr sporeşte în fiecare an.  

Cea mai recentă şi în opinia noastră mai relevantă cercetare din punctul de vedere al 

subiectului abordat o constituie teza de doctor a cercetătorului Е.H. Яковлева ,,Поощрение и 

защита права инвалидов в международном праве’’ [306]. 

Autoarea consideră că, deşi în ultima perioadă de timp atitudinea comunităţii 

internaţionale faţă de persoanele cu dizabilităţi s-a schimbat, mai cu seamă odată cu adoptarea 
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CDPD şi a Protocolului opţional, problema asigurării şi garantării drepturilor fundamentale 

acestei categorii nu şi-a pierdut actualitatea [306, p. 4]. 

La nivel internaţional majoritatea studiilor au fost elaborate, în mare parte, la iniţiativa şi 

cu susţinerea organismelor internaţionale în scopul implementării eficiente a prevederilor CDPD. 

Astfel, în ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Agenţia pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene au colaborat la elaborarea lucrării ,,Manual de drept 

european privind nediscriminarea”, destinate specialiştilor în drept cum ar fi judecători, 

procurori, avocaţi ş.a. din statele membre ale Consiliului Europei şi cele ale Uniunii Europene, 

aflaţi în centrul activităţilor pentru apărarea drepturilor omului, pentru a cunoaşte şi a aplica în 

practică în mod eficient principiul nedescriminării [181, p. 3]. 

Importanţa acestei lucrări constă în sistematizarea tuturor normelor antidiscriminare din 

instrumentele europene adoptate la nivelul celor două organizaţii: Uniunea Europeană şi 

Consiliul Europei, pe care le abordează în paralel.  

Conform opiniei fomulate de unii autori, protecţia împotriva discriminării la nivel 

european se asigură atît de normele elaborate în cadrul Uniunii Europene, cît şi de prevederile 

CEaDO, aceste două sisteme fiind complementare, deoarece CEaDO protejează toate persoanele 

aflate în jurisdicţia celor 47 de state care sunt parte la Convenţie, iar directivele UE privind 

nediscriminarea oferă protecţie numai cetăţenilor din cele 27 de state membre. Pe de altă parte, 

art. 14 din CEaDO combate discriminarea doar în raport cu drepturile prevăzute de Convenţie, 

iar normele antidiscriminare ale UE se limitează la anumite domenii, cum ar fi domeniul muncii 

[181, p. 19].  

Autorii subliniază că deşi nici CEaDO şi nici directivele UE nu oferă o definiţie a 

conceptului de dizabilitate, UE este parte a CDPD şi, prin urmare, trebuie să folosească 

abordarea oferită de acest instrument. Totodată, se menţionează că deşi dizabilitatea nu figurează 

în mod expres în lista criteriilor protejate de CEaDO, a fost avută în vedere prin interpretarea 

oferită de CEDO sintagmei ,,alte criterii” şi se va raporta la drepturile indicate în Convenţie 

[181, p. 108-109]. 

În anul 2014 Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului a publicat Ghidul de aplicare a 

CDPD, The Convention on the Rigts of Persons with Disabilities (Training guide), professional 

trening series nr.19 [391]. 

După cum se poate deduce din însăşi denumirea, acesta reprezintă un îndrumar privind 

interpretarea şi aplicarea prevederilor CDPD, structurat în opt module dintre care şapte se referă 

la CDPD, iar cel de al 8-lea face referire la Protocolul adiţional la CDPD. 

Acest îndrumar a fost elaborat cu scopul de a populariza prevederile CDPD şi a fost 

adresat: reprezentanţilor guvernelor desemnaţi ca responsabili pentru implementarea prezentei 
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Convenţii; parlamentarilor; judecătorilor; instituţiilor ce reprezintă ONU; persoanelor cu 

dizabilităţi şi organizaţiilor care îi reprezintă; organizaţiilor societăţii civile; structurilor media; 

structurilor din domeniu sănătăţii, educaţiei şi asistenţei sociale [391, p. 2].  

Grupul de cercetători format din Janet E. Lord, Khatherine N. Guernsey, Joelle M. Balfe, 

Valerie L. Karr şi Allison S. de Franco de la Universitatea din Minnesota în 2012 publică 

monografia Human rights. Yes! (action an advocacy on the rights of persons whit disabilities) 

[369], destinată persoanelor cu dizabilităţi, dar şi persoanelor preocupate de condiţia acestei 

categorii în vederea protejării şi promovării drepturilor şi libertăţilor pentru a le asigura 

integrarea social eficientă. 

Astfel, autorii menţionează că, deşi persoanele cu dizabilităţi dispun de aceleaşi drepturi 

şi obligaţii ca şi oricare alte persoanele continuă să se confrunte cu o serie de bariere în realizarea 

acestor drepturi şi libertăţi, această situaţie fiind condiţionată de: stereotipuri, percepţii greşite, 

atitudini negative faţă de dizabilitate [369, partea I, p. 3]. 

Aderăm la opinia cercetătorilor care consideră că dizabilitatea nu poate servi ca motiv 

pentru aplicarea unui tratament diferenţiat deoarece aceasta reprezintă doar o caracteristică 

individuală a persoanei, cum ar fi culoarea pielii, sexul, naţionalitatea şi, prin urmare, această 

caracteristică nu poate nici să diminuieze, nici să adauge drepturi persoanei [369, partea II, p. 

13]. 

Abordarea complexă a cadrului normativ şi instituţional interaţional privind accesul la 

domeniul muncii al persoanelor cu dizabilităţi găsim în lucrarea cercetătorului Arthur O’Relly 

intitulată The right to decent work of persons with disabilities [376]. 

Cercetătorul punctează faptul că persoanele cu dizabilităţi continuă să fie discriminate în 

domeniul ocupării forţei de muncă, revenindu-le, de regulă, activităţi puţin plătite fără 

posibilitatea de a creşte profesional. Iar pentru redresarea situaţiei propune: de a racorda 

prevederile internaţionale la conţinutul CDPD; de a obliga statele părţi la CDPD să-şi modifice 

cadrul normativ naţional, astfel încît să permită implementarea prevederilor CDPD;  

intensificarea monitorizării aplicării CDPD de către Comitetul special creat; promovarea la 

nivelul statelor contractante dar şi al Comitetului privind aplicarea prevederilor CDPD a 

persoanelor cu dizabilităţi, reprezentanţilor acestora, organizaţiilor non-guvernamentale care îi 

reprezintă etc. [376, p. 119-120]  

Deoarece discriminarea are la origine o diferenţă de tratament aplicată persoanei, 

eliminarea acestui fenomen poate fi realizată prin incluziunea socială totală a persoanelor cu 

dizabilităţi. Anume aceasta este ideea centrală a celei mai recente lucrări în domeniu elaborată de 

profesorul Arie Rimmerman, Social inclusion of people with disabilities [379]. Lucrarea este 

structurată în două părţi: prima oferă o abordare detaliată a conceptului de dizabilitate atît din 
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perspectiva evoluţiei sale istorice, cît şi prin prisma normelor internaţionale din domeniu. Cea de 

a doua parte oferă analiza strategiilor naţionale şi internaţionale de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Autorul atrage atenţia că în ultima perioadă de timp se dezvoltă şi se promovează, în 

societate, o cultură a dizabilităţii, iar eforturile persoanelor cu dizabilităţi de a-şi consolida şi 

păstra identitatea de grup poate îngreuna integrarea acestora într-o societate non-dizabilitate 

[379, p. 3]. 

Conform opiniei autorului, termenul ,,incluziune socială” este adesea folosit de factorii 

de decizie, politiceni, profesionişti pentru a desemna coeziunea socială, integrarea socială şi 

participaţia socială sau pur şi simplu ca opus al termenului ,,excluziune socială”, acesta din urmă 

are în vedere o gamă largă de fenomene, procese legate de sărăcie, lipsuri, greutăţi, dar este, de 

asemenea, legat de unele categorii de persoane vulnerabile, marginalizate. Incluziunea socială, în 

opinia autorului, implică şase situaţii distincte: a) recunoaşterea individului ca personalitate fără 

a ţine cont de dizabilitatea pe care o prezintă; b) relaţii personale cu familia, prietenii şi 

persoanele din anturajul său; c) implicarea în activităţi de recreare şi de agrement sau alte 

activităţi sociale; d) condiţii de trai adecvate; e) implicarea în domeniul muncii şi f) suport 

adecvat [379, p. 1]. 

Sub egida Consiliului Europei a fost elaborată lucrarea intitulată Who gets to decide? 

Right to legal capacity for persons with intellectual and psychosocial disabilities [317]. 

Această lucrare abordează chestiunile legate de capacitatea juridică a persoanelor cu 

dizabilitate mintală sau psihosocială, menţionînd că acestea sînt egale în drepturi cu restul 

persoanelor şi că nu pot fi încarcerate în mod forţat în instituţii sanitare de profil, acestea avînd 

posibilitatea să aleagă instituţia în care se vor trata. În lucrare se vorbeşte, de asemenea, despre 

necesitatea elaborării cadrului legal naţional suficient asigurării aplicării prevederilor CDPD. 

Autorii accentuează necesitatea intensificării procesului de incluziune socială a acestei 

categorii, dar şi faptul că aceste persoane dispun de capacitate juridică deplină în egală măsură 

cu celelalte persoane [317, p. 7-9].  

Pentru depăşirea situaţiei autorii propun parcurgerea mai multor etape după cum 

urmează: în primă fază necesită a fi eliminate mecanismele de limitare şi îngrădire a capacităţii 

juridice a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihologice. În al doilea rînd, autorii 

consideră necesară reformarea legislaţiei discriminatorii care permite îngrădirea în alte drepturi 

şi libertăţi fundamentale a persoanelor lipsite de capacitate juridică. În al treilea rînd, se propune 

instituirea unor servicii mai accesibile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale [317, p. 31-32], 

insistîndu-se foarte mult asupra exemplului pozitiv al Suediei care a implementat suportul 

Ombudsmanului pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale [317, p. 33].
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Pe parcursul prezentului studiu vom reveni ori de cîte ori va fi necesar la aceste lucrări 

pentru a face uz de ele în procesul de cercetare propriu-zis. 

 

1.2. Determinarea și analiza cadrului normativ internaţional şi naţional de protecţie 

juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării 

Ansamblul instrumentelor şi normelor elaborate atît la nivel internaţional, cît şi naţional 

de protecţie, garantare şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, de asigurare a 

egalităţii şi de combatere a discriminării formează cadrul normativ propriu acestui domeniu. 

Edificarea cadrului normativ de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi s-a 

concretizat iniţial la nivel internaţional după care a migrat treptat spre mediile normative 

naţionale. Din acest considerent în cadrul abordării propuse vom respecta anume această 

consecutivitate. 

La nivel internaţional, cadrul normativ s-a concretizat după cel de Al Doilea Război 

Mondial şi este strîns legat de activitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite. Iniţial, necesităţile 

persoanelor cu dizabilităţi nu au primit consacrare directă în normele internaţionale, 

considerîndu-se că acestora le este asigurat acelaşi nivel de protecţie garantat tuturor persoanelor 

şi doar ulterior s-a stabilit că predvederile generale nu sunt capabile să asigure un nivel eficient 

de protecţie şi sub presiunea comunităţii persoanelor cu dizabilităţi s-a purces la adoptarea de 

norme speciale destinate protejării şi promovării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu 

dizabilităţi. 

În continuare vom supune analizei cele mai importante acte normative internaţionale de 

protecţie, garantare a drepturilor, asigurare a egalităţii şi combatere a fenomenului discriminării 

în raport cu persoanele cu dizabilităţi. 

Fără îndoială, cel mai important act normativ ce stă la baza întregului cadru normativ de 

protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului dar şi ale persoanelor cu dizabilităţi 

este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) [81].  

La o simplă analiză a textului acestei declaraţii, se poate stabili că art.1 consacră 

principiul egalităţii, iar art.2 instituie prima garanţie de nedescriminare general valabilă care 

ulterior a fost preluată şi de prevederile celorlalte acte normative care au succedat-o, stabilind că 

,,fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta declaraţie 

fără nici un fel de deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă 

opinie naţională sau socială, avere, naştere sau decurgînd din orice alte împrejurări’’. În pofida 

faptului că dizabilitatea nu a fost indicată expres în lista criteriilor protejate considerăm că 

aceasta a fost tacit admisă prin folosirea formulei ,,...orice alte împrejurări”. 
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Unica prevedere care menţionează expres persoanele cu dizabilităţi este prezentată în art. 

25 care stabileşte că ,,Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sănătatea şi 

bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbracamintea, locuinţa, îngrijirea medicală, 

precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, 

invaliditate, văduvie, batrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de sub-

exzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa”. În pofida naturii progresive a 

prezentului instrument, eficienţa sa a fost puternic diminuată de faptul că prevederile DUDO nu 

au un caracter obligatoriu, iar aplicabilitatea acestora rămîne la discreţia statelor semnatare.  

Prevederile DUDO au fost preluate şi dezvoltate ulterior în cadrul Pactelor internaţionale 

din 1966. Dar nici cu adoptarea acestor acte persoanele cu dizabilităţi nu au primit un grad de 

protecţie mai avansat decît cel oferit de instrumentele anterioare. 

Pactul internaţional cu privire la drepturile economice sociale şi culturale [203] prin 

prevederile art. 2 şi Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice [202] prin 

prevederile art. 26 instituie aceeaşi garanţie de nediscriminare pe care o regăsim în art. 2 al 

DUDO şi în care persoanele cu dizabilităţi nu se regăsesc decît prin interpretarea formulei 

,,...orice alte împrejurări”. În aceste condiţii aspectul pozitiv este condiţionat de caracterul 

obligatoriu al prevederilor acestor instrumente pentru statele părţi. 

Treptat, conştientizarea necesităţilor specifice persoanelor cu dizabilităţi şi faptul că 

acestea nu pot beneficia de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în condiţii generale 

cu restul persoanelor a impus comunitatea internaţională să adopte o serie de acte normative 

speciale prin care să protejeze anume această categorie de persoane. Necesitatea unor astfel de 

reglementări a fost subliniată şi în Declaraţia progresului social şi dezvoltării adoptată prin 

rezoluţia Adunării Generale ONU nr. 2542 din 11 decembrie 1969 [341], care la art. 11 

stabileşte ca prioritate a Naţiunilor Unite protecţia drepturilor şi bunăstarea unor categorii 

vulnerabile de persoane printre care şi persoanele cu dizabilităţi. 

În 1971 Adunarea Generală a ONU adoptă Declaraţia privind drepturile persoanelor cu 

retard mintal [342], în prevederile căreia se insistă pe faptul că persoanele cu dizabilităţi 

intelectuale se bucură de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca orice persoană (art.1) fiindu-le 

consacrate totodată o serie de drepturi specifice acestei categorii. Ulterior acest nivel de protecţie 

a fost extins asupra tuturor persoanelor cu dizabilităţi prin adoptarea Declaraţiei drepturilor 

persoanelor cu handicap (1975) [343], care garantează drepturile fundamentale pentru toate 

persoanele cu dizabilităţi fără discriminare (art.2), stabilind că persoanele cu dizabilităţi au 

aceleaşi drepturi fundamentale ca şi compatrioţii lor de aceeaşi vîrstă (art.3). 
 

În pofida caracterului progresist al acestor declaraţii care au consacrat expres egalitatea în 

drepturi a persoanelor cu dizabilităţi cu restul membrilor societăţii civile, au condamnat 
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discriminarea pe criteriu de dizabilitate, situaţia acestei categorii era departe de a se fi schimbat, 

dizabilitatea continuînd să fie tratată ca o problemă de ordin personal care împiedică individul să 

participe la viaţa socială, motiv pentru care comunitatea internaţională a continuat seria 

schimbărilor şi prin Rezoluţia ONU nr.37/52 din 1982 [406], a adoptat Programul Mondial de 

Acţiune privind Persoanele cu Handicap. 

Spre deosebire de reglementările precedente care doar garantau anumite drepturi şi 

libertăţi persoanelor cu dizabilităţi, Programul şi-a propus realizarea a trei obiective distincte. 

Primul obiectiv se referea la prevenţia apariţiei dizabilităţii; al doilea impunea necesitatea 

înlăturării obstacolelor sociale ce fac imposibilă participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa 

comunitară, iar cel de al treilea obiectiv impunea necesitatea asigurării egalităţii de participare 

pentru această categorie. Dar ce este mai important, pentru prima oară acest instrument instituie 

noţiunea de ,,bariere sociale” în abordarea conceptului de ,,persoană cu dizabilităţi”. 

Prevederile cuprinse în Programul mondial şi-au găsit reflectare peste zece ani în Regulile 

standard privind egalizarea de şanse pentru persoanele cu handicap [392], care şi-au propus 

ca scop asigurarea egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii 

sociale. Regulile sînt structurate în patru părţi, prima dintre care este consacrată prevenirii 

dizabilităţii şi reabilitării persoanelor cu dizabilităţi. Al doilea compartiment atinge aspecte 

privind asigurarea existenţei persoanelor cu dizabilităţi. Al treilea compartiment include o serie 

de obligaţii formulate statelor părţi în vederea transpunerii în viaţă a recomandărilor cuprinse în 

Regulile standard. Cel de-al patrulea compartiment este consacrat mecanismului de monitorizare 

şi control al realizării prevederilor Regulilor standard. 

Este important de remarcat că Regulile standard nu doar că condamnă discriminarea 

persoanelor cu dizabilităţi, dar şi formulează o serie de obligaţii pozitive pentru statele semnatare 

menite să prevină acest fenomen şi să-l elimine. Pentru exemplificare, statele semnatare sînt 

obligate să atragă organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi în cadrul procesului legislativ în cazul 

adoptării de acte normative care poate influienţa sau afecta existenţa persoanelor cu dizabilităţi. 

Pe lîngă faptul că se impune neceitatea includerii drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în cadrul 

normativ general, Regulile obligă statele să adopte norme speciale de protecţie a acestei 

categorii. 

Reglementările existente şi experienţa pozitivă înregistrată la nivelul comunităţii 

internaţionale a determinat Adunarea Generală a ONU să adopte prin Rezoluţia 61/106 din 13 

decembrie 2006 Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi [313], care este cel 

mai important instrument de specialitate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi la nivel internaţional. Republica Moldova a ratificat acest 

instrument prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010 [136]. 
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CDPD [313] îşi propune ca scop de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în 

condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate 

persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă (art.1). În 

vederea realizării acestui obiectiv prin prevederile art. 4 se instituie o serie de obligaţii pentru 

statele părţi care vizează atît reformarea cadrului normativ discriminatoriu, adoptarea de norme 

nediscriminatorii, cît şi adoptarea de măsuri pozitive în raport cu persoanele cu dizabilităţi pentru 

a le permite acestora accesul deplin la mediul social. 

Este important de menţionat că CDPD a reprezentat schimbarea oficială în abordarea 

conceptului de persoană cu dizabilităţi pe care îl descrie ca incluzînd acele persoane care au 

deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune 

cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

Este de apreciat iniţiativa autorilor textului CDPD care nu au oferit o definiţie rigidă, 

preferînd o interpretare care să poată fi uşor racordată la realităţile naţionale ale statelor părţi, 

insistînd doar pe cele trei aspecte pe care le implică conceptul social de abordare a persoanelor 

cu dizabilităţi: prezenţa deficienţelor care în interaţiune cu diverse bariere pot îngrădi 

participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa socială. 

Pentru a asigura un nivel de protecţie eficient persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării, CDPD garatează persoanelor cu dizabilităţi o serie de 21 de drepturi, dintre care o 

parte sunt drepturi fundamentale care se regăsesc şi în textul altor documente internaţionale 

proprii tutuor persoanelor fără deosebire, iar o parte sînt drepturi specifice persoanelor cu 

dizabilităţi, obligînd statele părţi să adopte toate măsurile necesare implementării acestor 

drepturi. 

Normele de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării se 

regăsesc şi într-o serie de acte normative internaţionale generale sau care se referă la anumite 

categorii de persoane, după cum urmează: 

Convenţia internatională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

(1965) [55] condamnă discriminarea pe criteriu de rasă, culoare, ascendenţă, origine naţională 

sau etnică (art. 1). Importanţa acestui act pentru tematica abordată rezidă în faptul că oferă 

caracteristica conceptului de discriminare. 

Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 

(1979) [56] recunoaşte că în unele domenii de activitate, femeile cu dizabilităţi sînt supuse unei 

duble discriminări, de gen şi pe temei de dizabilitate şi obligă statelele părţi să promoveze o 

politică aptă să elimine discriminarea faţă de femei în toate domeniile vieţii sociale. 
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Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau 

degradante (1984) [57] recunoaşte drepturi egale şi inalienabile tuturor membrilor familiei 

umane, condamnînd expres tortura şi pedepsele cu cruzime, inumane şi degradante. De protecţia 

acestui act juridic se pot prevala inclusiv persoanele cu dizabilităţi intelectuale internate în 

instituţiile de profil care de multe ori sînt subiecţi ai tratamentelor cu cruzime, inumane şi 

degradante comise asupra lor de reprezentanţii instituţiilor respective. 

Convenţia cu privire la drepturile copilului (1989) [58] prin prevederile art.2 interzice 

discriminarea copiilor inclusive pe criteriu de dizabilitate pe care o identifică prin folosirea 

sintagmei ,,incapacitate fizică’’. Totodată prevederile art. 23 obligaţia Stalele părţi să asigure 

copiilor cu dizabilităţi o viaţă plină şi decenţă care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze 

autonomia şi să le faciliteze participarea lor activă la viaţa colectivităţii. 

Mai există două acte internaţionale de specialitate ce asigură protecţia drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi în două domenii vitale de activitate, muncă şi educaţie. 

Protecţia juridică a primului domeniu este asigurată de Convenţia privind discriminarea 

în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei (1958) [59], care condamnă 

discriminarea în domeniul muncii (art.1), fără însă a indica persoanele cu dizabilităţi în categoria 

criteriilor portejate, iar prin prevederile art.5 se oferă posibilitatea statelor de a institui măsuri 

pozitive de protecţie la locul de muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Ulterior prin adoptarea 

Convenţiei 159 şi Recomandarea privind reabilitarea vocaţională şi angajarea persoanelor 

cu dizabilităţi (1968) [364], s-a instituit obligaţia pentru statele părţi de a angaja persoanele cu 

dizabilităţi conform condiţiilor generale şi doar ca excepţie admite angajarea acestora în instituţii 

protejate, în cazurile în care nu poate fi realizat primul obiectiv. 

În domeniul educaţiei protecţia persoanelor cu dizabilităţi este asigurată de prevederile 

Convenţiei UNESCO împotriva discriminării în educaţie (1960) [60] care la fel prin 

prevederile art.1 condamnă, de asemenea discriminarea în domeniul educaţiei fără însă a indica 

în lista criteriilor protejate şi dizabilitatea, în pofida acestei circumstanţe, considerăm că protecţia 

oferită de aceste norme se va extinde şi asupra acestei categorii. 

La nivel european cadrul normativ de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi este constituit din următoarele acte normative: 

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale (1950) [61] este una dintre primele şi cele mai importante reglementări la acest 

nivel care consacră şi garantează o serie de drepturi şi libertăţi fundamentale promovate la nivel 

internaţional, cum ar fi dreptul la viaţă (art. 2); interzicerea torturii (art. 3); interzicerea sclaviei 

şi a muncii forţate (art. 4); dreptul la libertate şi la siguranţă (art. 5); dreptul la un proces 

echitabil (art. 6); dreptul la respectarea vieţii private şi a familiei (art. 8) etc. Dar ce este poate 
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cel mai important acest instrument prin prevederile art. 14 instituie cea mai eficientă garanţie 

anti-discriminare a momentului, garanţie de care se pot prevala şi persoanele cu dizabilităţi chiar 

dacă acestea nu sînt indicate în mod expres în lista criteriilor protejate. 

Carta socială europeană (1961) [349] a fost unul dintre puţinele acte normative europene 

care a consacrat în prevederile sale persoanele cu dizabilităţi. Menţiuni cu privire la această 

categorie vom regăsi în dispoziţiile normelor de la art. 9, 10, 15. Totuşi acest act juridic a fost 

elaborat avînd ca bază conceptul social de abordare a acestei categorii, deoarece reglemetează 

doar aspecte ce ţin de protecţia socială şi asistenţa socială. Nivelul protecţiei acordat prin acest 

act a fost lărgit şi completat prin adoptarea Cartei sociale europene revizuită (1996) [27] care a 

instituit o obligaţie generală pentru toţi subiecţii de drept public şi privat indiferent de forma de 

proprietate de a promova, respecta şi garanta drepturile persoanelor cu dizabilităţi în 

conformitate cu textul său. 

Persoanele cu dizabilităţi intelectuale internate pentru tratament forţat beneficiază de 

garanţiile Convenţiei europeane pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau 

tratamentelor inumane sau degradante (1987) [63] care de fapt instituie un mecanism de 

protecţie împotriva torturii şi altor tratamente inumane sau degradante în vederea asigurării 

respectări prevederilor art. 3 din CEaDO. 

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi au primit consacrare şi în actul fundamental al 

Uniunii Europene, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2000) [29] care pe 

lîngă faptul că a reunit un spectru larg de drepturi sociale, culturale, civile şi politice, prin 

prevederile art. 21 le garantează fără discriminare şi persoanelor cu dizabilităţi stabilind totodată 

că ,,Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri 

care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa 

comunităţii’’(art.26).  

La nivelul Consiliului Europei au fost elaborate şi adoptate mai multe acte şi norme 

speciale de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi de luptă cu 

fenomenul discriminării, după cum urmează: 

În vederea realizării aceluiaşi obiectiv Comitetul de Miniştri al ţărilor membre ale 

Consiliului Europei a aprobat Recomandarea nr. R (92) referitoare la o politică coerentă 

pentru persoanele handicapate [318], prin care se proclamă ideea readaptării persoanelor cu 

dizabilităţi prin integrarea economică şi socială a acestora. Mai mult ca atît propune ca această 

responsabilitate să fie pusă în seama colectivelor în care trăiesc şi activează aceste persoane. 

Chiar dacă documentul promovează activ ideea de autonomie a persoanelor cu dizabilităţi 

acesta recunoaşte prestaţiile sociale ca mijloc ,,...de stimulare şi facilitare a autonomiei...”. 
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Prin Rezoluţia nr. 2003/C175/01 [319], Consiliul Europei atrage atenţia asupra situaţiei 

precare a persoanelor cu dizabilităţi şi la necesitatea statelor membre de a-şi conjuga eforturile în 

combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi la încadrarea acestora în cîmpul munci.  

În aceeaşi ordine de idei, la 05 mai 2003 Consiliul Europei, adoptă Rezoluţia 

nr.2003/C134/04 [320], prin care atenţionează asupra faptului că persoanele cu dizabilităţi sînt 

discriminate în domeniul educaţiei şi accentuează necesitatea pregătirii cadrelor specializate şi 

folosirea tehnologiilor de ultimă generaţie în instruirea acestei categorii de persoane, iar prin 

rezoluţia Consiliului Europei nr.2003/C39/03 [321], se promovează ideea de incluziune a 

persoanelor cu dizabilităţi în viaţa socială prin educaţie, instruire şi cunoaştere. 

În acelaşi an Adunarea Generală a Parlamentului Consiliului Europei a intervenit cu 

Recomandarea nr.1592 [382], prin care reaminteşte că 15% din populaţia Europei o constituie 

invalizii cu diferite grade de invaliditate care sînt permanent supuşi actelor de discriminare. 

Adunarea Generală menţionează că recunoaşterea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi nu este 

eficientă şi necesită ca să fie elaborate strategii concrete de punere în aplicare a acestor drepturi. 

Nici copiii cu dizabilităţi nu au fost ignoraţi, astfel încît drepturile acestora au constituit 

subiectul a două recomandări formulate de către Comitetul de Miniştri, prima dintre care se 

referă la dezinstituţionalizarea şi incluziunea în comunitate a copiilor cu dizabilităţi [383], iar cea 

de a doua priveşte accesul la educaţie şi incluziunea socială a copiilor şi tinerilor cu autism 

spectral distorsionat [384]. 

Prin Recomandarea nr. 8 [385], Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a îndemnat 

guvernele să aplice strategia design-ului universal care presupune realizarea compoziţiei diferitor 

medii, produse, comunicare, tehnologie uşor de folosit pentru diverse păturii de persoane printre 

care şi persoanele cu dizabilităţi. 

La acest nivel există mai multe reglementări în domeniul analizat pe care nu le vom 

reflecta în acest capitol pentru a nu depăşi limitele de abordare admise dar asupra unora vom 

insista în continuare pe parcursul cercetării subiectului de cercetare. 

Pentru a înşelege în ce măsură acest domeniu este reglementat la nivel naţional, vom 

supune analizei actele normative ce sînt în vigoare la această etapă şi care, într-o măsură sau alta, 

protejează persoanele cu dizabilităţi împotriva discriminării [205, p. 28]. 

Constituţia RM [64] la art. 1 C RM stabileşte, ,,Republica Moldova este un stat de 

drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a 

personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt 

garantate’’, iar art. 16 alin. (2) al C RM consacră principiul egalităţi ,,Toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sînt 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’’. 
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Faptul că dizabilitatea nu este expres indicată în lista criteriilor protejate, iar aceasta este 

formulată de o manieră excaustivă fără posibilităţi de interpretare, nu înseamnă ca Legea 

fundamentală nu garantează egalitatea şi pentru această categorie de persoane. 

Persoanele cu dizabilităţi au primit consacrare expresă printr-o singură prevedere din C 

RM care la alin. (1) art. 51 C RM stabileşte că ,,Persoanele handicapate beneficiază de o 

protecţie specială din partea întregii societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de 

tratament, de readaptare, de învăţămînt, de instruire şi de integrare socială”.  

Considerăm prevederile sus menţionate ca fiind învechite şi discriminatorii în raport cu 

persoanele cu dizabilităţi atît prin utilizarea terminologiei neconforme, cît mai cu seamă prin 

tratarea acestei categorii de persoane exclusiv ca subiecţi ai serviciilor de asistenţă şi protecţie 

socială. 

Codul penalal RM [65] la art. 5 consacră egalitatea tuturor persoanelor în faţa legii şi 

răspunderii penale, cu toate acestea, avînd în vedere starea de vulnerabilitate a persoanelor cu 

dizabiltăţi în faţa fenomenului infracţional, legiuitorul a înţeles să ofere un nivel de protecţie 

suplimentar acestei categorii prin includerea dizabilităţii în lista circumstanţelor agravante 

prevăzute la art. 77 din CP şi în dispoziţiile mai multor componenţe de infracţiuni (art.45 

alin.(2) lit.e); art.151 alin.(2) lit.b); art.152 alin.(2) lit.c/1); art.164 alin.(2) lit.c); art.166 

alin.(2) lit.c); art.166/1 alin.(2) lit.a) şi alin.(4) lit.a); art.217/6 alin.(2) lit.c) din CP). În această 

ultimă situaţie nu va fi nevoie de dublarea prevederilor acestor norme cu prevederile art. 77 din 

CP al RM. 

Prin prevederile art. 176 din legea penală se instituie cea mai înaltă garanţie de 

nediscriminare condamnîndu-se orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi 

în libertăţi ale persoanei sau ale unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului 

discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, bazată pe 

criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, 

dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu.  

Abordată prin prisma prevederilor art. 16 din CP, fapta prevăzută la art. 176 este o 

infracţiune uşoară, deoarece prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un 

termen de pînă la 2 ani inclusiv, legiuitorul oferind şi alternativa unor măsuri de pedeapsă 

neprivative de libertate sub formă de amendă de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani în cazurile în 

care persoana responsabilă a comis fapta de discriminare penală în legătură cu exercitarea unei 

funcţii sau prestarea unei activităţi. Totodată, avîndu-se în vedere rolul mijloacelor de informare 

în masă la formarea opiniei publice, legiuitorul a stabilit ca agravantă la alin. (2) folosirea 
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acestora la promovarea faptelor discriminatorii, iar la alin. (3) condamnă fapta de discriminare 

soldată cu decesul sau suicidul persoanei. Se are în vedere decesul care a survenit subit cauzat de 

repercursiunile morale pe care le-a avut fapta discriminatorie asupra victimei sau dacă acestea au 

determinat-o la suicid. În această situaţie făptuitorul acţionează faţă de consecinţele negative cu 

imprudenţă, în caz contrar ar comite o infracţiune prevăzută la art. 145 şi respectiv 150 din CP 

al RM. 

Codul de procedură penală al RM [66] la art. 9 consacră principiul egalităţii sub 

următoarele aspecte: egalitatea în faţa legii; egalitatea în faţa organelor de urmărire penală şi 

instanţelor de judecată. 

Legea procesual-penală nu oferă garanţii suplimentare persoanelor cu dizabilităţi, acestea 

urmînd să fie trataţi în cadrul procesului penal, în condiţii generale. Excepţie fac persoanele cu 

dizabilităţi intelectuale, declarate iresponsabile, cărora CPP le asigură o serie de garanţii 

procesuale, cum ar fi instituirea obligatorie a reprezentantului legal (art. 76; art.58 alin. (10); 

art. 60 alin. (4)), care are atribuţii de a exercita drepturile procesuale ale participanţilor la proces 

declaraţi iresponsabili cu excepţia drepturilor personale indisolubile (art. 78). 

Conform prevederilor art. 77, reprezentanţii legali ai participanţilor iresponsabili pot fi 

părinţii, înfietorii, tutorii sau curatorii lor, cu condiţia ca interesele acestora să nu contravină. În 

cazul în care participantul la proces nu are un reprezentant legal organul de urmărire penală sau 

instanţa de judecată numeşte din oficiu ca reprezentant legal autoritatea tutelară. 

Pentru a nu prejudicia în drepturi bănuitul, învinuitul, inculpatul declarat iresponsabil 

legiuitorul prin prevederile art. 69 alin. (1) pct. 11 a instituit o garanţie care impune necesitatea 

asistenţei obligatorii din partea unui apărător ales sau desemnat din oficiu. 

Prezenţa stării de iresponsabilitate nu exclude procesul penal şi urmărirea penală (art.489 

alin.(1)), dar serveşte ca temei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical 

cuprinse în art. 99 din CP al RM. La examinarea cauzelor penale privind aplicarea măsurileor 

de constrîngere cu caracter medical, instanţa de judecată are obligaţia să stabilească dacă 

persoana trimisă în instanţa de judecată a săvîrşit fapta prejudiciabilă în stare de iresponsabilitate 

sau nu. Dacă consideră dovedit faptul că persoana în cauză a săvîrşit o faptă prejudiciabilă, 

prevăzută de legea penală, în stare de iresponsabilitate sau că această persoană, după ce a săvîrşit 

infracţiunea, s-a îmbolnăvit de o boală psihică cronică, care o face să nu-şi dea seama de 

acţiunile sale sau să nu le poată dirija, instanţa de judecată adoptă, conform art. 23 din CP al 

RM, fie o sentinţă de absolvire a acestei persoane de pedeapsă sau, după caz, de răspundere 

penală, fie de liberare de pedeapsă şi de aplicare faţă de ea a unor măsuri de constrîngere cu 

caracter medical, indicînd care anume din ele trebuie aplicată, sau o sentinţă de încetare a 

procesului şi de neaplicare a unor astfel de măsuri în cazurile cînd, prin caracterul faptei săvîrşite 
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şi starea sănătăţii sale, persoana nu prezintă pericol pentru societate şi nu are nevoie de tratament 

forţat. În cazul în care stabileşte că starea de iresponsabilitate a persoanei nu a fost dovedită sau 

că boala persoanei care a săvîrşit infracţiunea nu împiedică pedepsirea ei, instanţa, prin sentinţă, 

clasează procedura privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical, restituind 

cauza procurorului pentru urmărirea penală în procedură generală (art. 499). 

De remarcat că în unele situaţii garanţiile procesual-penale se pot răsfrînge şi în afara 

limitelor procesului penal. Astfel, art. 189 obligă organul de urmărire penală ca în cazul reţinerii 

sau arestării unei persoane care are sub ocrotire o persoană iresponsabilă sau o persoană care, din 

cauza vîrstei, bolii sau din alte cauze, are nevoie de ajutor să informeze autorităţile competente 

pentru a lua faţă de aceste persoane măsuri de ocrotire, iar aceste dispoziţii sînt executorii pentru 

autoritatea tutelară, precum şi pentru conducătorii instituţiilor medicale sau sociale de stat.  

Totuşi CPP al RM conţine şi unele prevederi discriminatorii în raport cu persoanele cu 

dizabilităţi, stabilind la art. 90 alin. (3) că nu pot fi citaţi şi ascultaţi ca martori persoanele care, 

din cauza defectelor fizice sau psihice, nu sînt în stare să înţeleagă just împrejurările care au 

importanţă pentru cauză şi să facă referitor la ele declaraţii exacte şi juste.  

Codul civil al RM [67], de asemenea, conţine unele prevederi contradictorii în raport cu 

persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Astfel, în pofida faptului că art. 23 recunoaşte capacitatea 

civilă în măsură egală tuturor persoanelor fără discriminare, această prevedere este compromisă 

de art. 24 care permite ca persoanele care suferă de tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe 

mintale) să fie declarate incapabile în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată. 

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în Codul de procedură civilă al RM [68], care deşi prin 

prevederile art. 5, art. 22 garantează tuturor persoanelor accesul la procesul civil de pe poziţii de 

egalitate şi deci şi persoanelor cu dizabilităţi, limitează persoanele cu dizabilităţi în dreptul de a 

sesiza în mod autonom prin intermediul unei acţiuni instanţa de drept comun (art. 170 alin. (1) 

lit. c) şi 267 alin. (1) lit. b) CPC şi de art. 308 alin. 2 CPC). Mai mult ca atît art. 133 (a) CPC 

instituie o interdicţie discriminatorie similară celei consacrate de prevederile art. 90 alin. 3 (1) 

CPP şi art. 133 (a) CPC, privind audierea în calitate de martori a persoanelor cu dizabilităţi 

fizice sau mentale. Analizînd conţinutul acestor prevederi, putem concluziona că imposibilitatea 

audierii în calitate de martor a persoanei cu dizabilităţi va fi aprecieată în fiecare caz concret de 

organul de urmărire penală sau, după caz, de instanţa de judecată în temeiul aprecierii subiective 

dacă respectiva persoană din cauza defectelor fizice sau psihice nu este în stare să înţeleagă just 

împrejurările care au importanţă pentru cauză şi să facă referitor la ele declaraţii exacte şi juste.  

Unica garanţie reală oferită persoanelor cu dizabilităţi se regăseşte la prevederile art. 219 

din CPC al RM care reglementează procedura de audiere a persoanelor cu deficienţe de auz şi 

vorbire în instanţa de judecată prin intermediul interpretului. 
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Codul contravenţional al RM [69], pe lîngă faptul că extinde răspunderea 

contravenţională asupra tuturor subiecţilor de drept fără deosebire (art. 6), oferă un spectru de 

garanţii importante persoanelor cu dizabilităţi prin instituirea mai multor componenţe normative 

de combatere a discriminării în diverse domenii de activitate.  

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2), pedeapsa complementară privarea 

de dreptul de a conduce vehicule nu poate fi aplicată persoanei cu dizabilităţi care foloseşte 

vehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu excepţia cazurilor cînd l-a condus atribuindu-i cu bună 

ştiinţă un număr de înmatriculare fals ori l-a condus în stare de ebrietate produsă de alcool sau de 

alte substanţe, ori s-a eschivat de la examenul medical de constatare a acestei stări, ori a părăsit 

locul accidentului rutier la care a fost participant.  

Valoarea legii contravenţionale în lupta cu fenomenul discriminării pe criteriu de 

dizabilitate a crescut odată cu modificările operate de Legea RM nr. 306 din 26.12.2012 [137] 

care a introdus trei norme ce combat discriminarea în domeniul educaţiei, accesului la bunuri şi 

servicii şi muncă (art. 54/2; art. 65/1; art. 71/1) şi două norme ce reglementează activitatea 

Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (art. 71/2; 

art.423/5), ca organ de constatare pentru faptele mai sus indicate. 

Astfel, legea contravenţională garantează egalitatea în drepturi a persoanelor cu 

dizabilităţi privind accesul la educaţie, bunuri şi servicii publice şi muncă prin instituirea 

răspunderii contravenţionale pentru fapte de discriminare pe care legiuitorul le-a indicat expres 

în partea descriptivă a normelor respective. 

Conform art. 54/2, va constitui încălcarea egalităţii în domeniul muncii în raport cu o 

persoană cu dizabilităţi orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de 

dizabilitate, care are ca efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau de tratament la 

angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională, săvîrşită prin: a) 

plasarea de anunţuri de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează 

anumite persoane; b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei; c) refuzul neîntemeiat de 

admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională; d) remunerarea diferenţiată 

pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă; e) distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor 

de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puţin favorabil unor persoane. 

Înţelegînd faptul că antreprenorii nu sunt dispuşi să angajeze persoane cu dizabilităţi în 

pofida obligaţiilor formulate prin prevederile Legii RM privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi [138] şi Codul Muncii [70] şi vor încerca ca prin exercitarea de 

presiuni asupra persoanei s-o determine să renunţe la serviciu, legiuitorul condamnă prin 

prevederile alin. (2) al aceleiaşi norme hărţuirea pe care o caracterizează ca orice manifestare, 
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comportament din partea angajatorului, bazat pe criteriu de dizabilitate, care duce la crearea unui 

cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă. 

În conformitate cu prevederile art. 65/1, discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în 

domeniul învăţămîntului implică orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe 

criteriu de dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, manifestată: a) la 

oferirea accesului la instituţiile de învăţămînt de orice tip şi nivel; b) prin stabilirea de principii 

de admitere la studii, bazate pe anumite restricţii, cu încălcarea prevederilor legislaţiei în 

vigoare; c) în procesul educaţional, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate; d) în 

activitatea ştiinţifico-didactică. 

Conform art. 71/1, discriminarea persoanelor cu dizabilităţi privind accesul la bunuri şi 

servicii publice presupune orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu 

de dizabilitate, manifestată în domeniul accesului persoanelor la serviciile oferite de autorităţile 

publice, la cele de asistenţă medicală şi la alte servicii de sănătate, la serviciile de protecţie 

socială, bancare şi financiare, de transport, culturale şi de agrement, de vînzare sau de închiriere 

de bunuri mobile sau imobile, precum şi la alte servicii şi bunuri disponibile publicului, dacă 

fapta nu constituie infracţiune.  

Este de apreciat iniţiativa legiuitorului de a introduce acest nivel de protecţie împotriva 

discriminării în cele mai importante domenii de activitate socială şi faptul că a prevăzut 

răspunderea contravenţională pecuniară pentru comiterea faptelor de discriminare atît pentru 

persoanele fizice, cît şi pentru persoanele juridice dar mai ales pentru persoanele cu funcţie de 

răspundere. Cu toate acestea, ne exprimăm gîndul critic faţă de modul în care legiutorul a înţeles 

să expună aceste norme prin indicarea situaţiilor pe care le consideră discriminatorii. Ori 

formularea unor liste excaustive întodeauna poate genera probleme de interpretare, mai cu seamă 

în condiţiile în care o situaţie cotidiană poate să nu se regăsească în acea listă. Considerăm că în 

cazul dat o formulă generală care să facă trimitere la normele în vigoare era mult mai indicată. 

Prin prevederile art. 423/5, Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii i-au fost atribuite competenţe de agent constatator în cazul componenţelor 

contravenţionale sus-menţionate (art. 54/2, 65/1 şi 71/1), iar pentru a-i asigura eficienţa în 

activitate prin prevederile art. 71/2 s-a instituit răspunderea contravenţională pentru 

împiedicarea activităţii acestui organ. 

De remarcat că clauze de asigurare a egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi şi 

de combatere a discriminării inclusiv pe criteriu de dizabilitate se regăsesc în majoritatea actelor 

normative ce acoperă toate domeniile de activitate: 

Legea RM privind organizarea judecătorească [139] la art. 8 consacră principiul 

egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor judecătoreşti. 
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Legea RM privind statutul ofiţerului de urmărire penală [140] la art.3 alin.(5), 

consacră egalitatea în cadrul urmăririi penale. 

Legea RM privind partidele politice [141] prin prevederile art. 3 introduce restricţii de 

creare şi funcţionare a partidelor politice pe temeiuri discriminatorii. 

Legea RM cu privire la asociaţii obşteşti [142] prevede că participarea persoanei la 

activitatea asociaţiei obşteşti nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor acestuia 

(art.3 pct.3). 

Legea RM privind întrunirile [143] prin prevederile art. 4 garantează dreptul la 

întrunire tuturor persoanelor fără deosebire. 

Legea RM cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public [144] 

stabileşte că concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante are la bază 

principiile competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi meritelor profesionale, precum şi 

principiul egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean (art. 29). 

Codul muncii al RM [70] prin prevederile art. 8, instituie o garanţie de nedescriminare a 

persoanelor cu dizabilităţi. Aceleaşi garanţii se regăsesc şi în prevederile Legii RM privind 

ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă [145], Legii salarizării [146]. 

Codul familiei al RM [71] stabileşte egalitatea în drepturi a persoanelor căsătorite iar 

Legea RM cu privire la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi [147], condamnă 

discriminarea pe criteriu de gen în toate domeniile vieţii sociale. 

În ce priveşte instrumentele de specialitate de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi 

împotriva discriminării, considerăm că această categorie include două instrumente: Legea 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi Legea RM cu privire la 

asigurarea egalităţii. 

Legea RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi [138] a 

reprezentat reacţia RM la toate acele instrumente internaţionale de protecţie a persoanelor cu 

dizabilităţi în mod special la adoptarea CDPD. 

Trebuie să recunoaştem că esenţa acestui act normativ este revoluţionară prin faptul că 

propune schimbarea de paradigmă în abordarea persoanelor cu dizabilităţi de la cea medicală la 

cea socială dar şi prin faptul că a renunţat la noţiuni discriminatorii folosite anterior ca 

invaliditate, handicap etc.  

Importanţa acestui act normativ este generată de scopul care a stat la originea elaborării şi 

anume acela de a oferi o reglementare deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în vederea 

incluziunii sociale a acestora, garantării posibilităţii participării lor la toate domeniile vieţii fără 
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discriminare, la un nivel identic cu ceilalţi membri ai societăţii, avînd ca bază respectarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (art.1). 

Pentru a spori eficienţa şi nu a oferi oportunităţi de interpretare contradictorie legiuitorul 

a oferit o serie de definiţii la cele mai importante noţiuni din domeniu: persoană cu dizabilităţi; 

dizabilitate; incluziune socială; adaptare rezonabilă; standard adecvat de viaţă; accesibilitate 

etc. 

Persoana cu dizabilităţi este definită ca persoana cu deficienţe fizice, mintale, 

intelectuale sau senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot 

îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte 

persoane, iar dizabilitatea este definită ca afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de 

participare, care denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de 

sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factorii de mediu şi cei personali).  

Considerăm extrem de progresivă iniţiativa autorilor care au indicat ca principiu 

fundamental nu doar ,,egalitatea”, ci şi ,,nedescriminarea” (art.8), fapt ce confirmă ipoteza 

lansată de noi în prezenta lucrare, conform căreia principiul egalităţii şi cel al nedescriminării 

sunt două entităţi diferite ca încărcătură şi sistem de protecţie. 

Conform textului prezentei legi, combaterea discriminării pe criteriu de dizabilitate se 

asigură prin realizarea următoarelor obiective: a) prevenirea apariţiei dizabilităţii; b) reabilitarea 

persoanelor cu dizabilităţi; c) participarea activă a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii; 

d) creşterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi; e) creşterea calităţii vieţii 

persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora; f) stimularea participării pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi; g) dezvoltarea serviciilor sociale adecvate nevoilor persoanelor cu 

dizabilităţi; h) crearea şi asigurarea condiţiilor adecvate de educaţie, instruire şi pregătire 

profesională a persoanelor cu dizabilităţi; i) evitarea sau eliminarea oricăror forme de 

discriminare a persoanelor cu dizabilităţi. 

Reişind din logica prevederilor acestui act normativ, putem deduce că protecţia şi 

promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi combaterea eficientă a 

formelor de discriminare pe acest criteriu pot fi realizate doar în condiţiile incluziunii sociale pe 

care o defineşte drept un ansamblu de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile 

protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sportului, ocrotirii sănătăţii, 

informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, precum şi din alte domenii 

destinate integrării persoanelor cu dizabilităţi în societate.  

Realizarea obiectivelor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi se pune în 

seama a patru mecanisme: Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

Autorităţile administraţiei publice centrale; Autorităţile administraţiei publice locale; societatea 
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civilă, în trei domenii de activitate: accesibilitate; educarea, instruirea şi pregătirea profesională; 

integrarea în cîmpul muncii. 

Capitolul trei este consacrat instituţiilor şi procedurii de determinare a dizabilităţii 

stabilindu-se că determinarea dizabilităţii se va face de către Consiliul naţional pentru 

determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă şi structurile sale teritoriale în cadrul unei 

analize ample în care va fi apreciată nu doar capacitatea de muncă dar şi capacitatea de a se 

autoîngriji, de comunicare, intelectuală de a participa la viaţa socială etc. În funcţie de rezultat 

persoana urmează să fie încadrată în unul din cele trei grade de dizabilitate: dizabilitate severă, 

accentuată sau medie. 

Următoarele trei capitole reglementează aspecte privind accesul persoanelor cu 

dizabilităţi la bunuri şi servicii publice, educaţie, învăţămînt şi respectiv muncă, stabilind o serie 

de garanţii menite să asigure participarea în condiţii de egalitate a persoanelor cu dizabilităţi în 

aceste domenii.  

Pentru a asigura accesul în domeniul muncii, educaţiei şi învăţămîntului prezentul act 

normativ impune obligativitatea reprezentanţilor puterii publice care administrează aceste 

domenii, dar şi pentru restul subiecţilor de drept de a asigura educaţia, învăţămîntul, instruirea, 

angajarea în cîmpul muncii în condiţii generale şi doar ca excepţie în instituţii specializate 

(art.29, art.34). 

În spiritul reglementărilor internaţionale, Legea incluziunii sociale consacră capitolul şase 

aspectelor ce ţin de sănătate, reabilitare medicală şi socială. 

Prin prevederile art. 41, 42 se instituie obligaţia activă pentru toţi subiecţii de drept 

public şi privat mai cu seamă cei care folosesc munca salariată de a lua măsuri adecvate privind 

prevenirea îmbolnăvirii populaţiei, asigurarea dreptului la asistenţă medicală de cea mai înaltă 

calitate. Se obligă autorităţile publice centrale şi locale să organizeze şi să contribuie la formarea 

şi dezvoltarea sistemului de reabilitare medicală şi socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru a 

le ajuta să atingă şi să menţină un nivel optim de activitate fizică, intelectuală, psihică şi socială. 

 Capitolul şapte reglementează aspecte privind protecţia socială şi asistenţa socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, stabilind că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de prestaţii de 

asigurări sociale şi asistenţă socială, de servicii sociale şi de diverse înlesniri, compensaţii şi 

facilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Ultimul capitol este consacrat autorităţilor de specialitate responsabile de realizarea 

scopului prezentului act normativ, acela de a asigura incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, şi anume autorităţilor publice centrale sub conducerea organului lor de specialitate 

MMPSF, autorităţilor publice locale şi Consiliului naţional pentru drepturile persoanelor cu 
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dizabilităţi, care este principala autoritate responsabilă dar care pentru moment nu este 

funcţională. 

Cel de al doilea act normativ de specialitate în protecţia drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi este Legea RM cu privire la asigurarea egalităţii [148], care îşi 

propune ca scop prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor 

persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi în toate 

domeniile de activitate. 

Legea RM nr.121 din 25.05.2012 prin prevederile art. 6 interzice expres discriminarea 

pe care o defineşte ca 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 chiar prin prevederi. 

Legiuitorul nu doar că a definit discriminarea, dar şi ia pus în evidenţă toate formele de 

manifestare (discriminarea directă, indirectă, prin asociere, hărţuire, instigare la discriminare 

etc.) şi la fel ca Legea RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi o 

interzice în cele trei domenii de bază: accesul la muncă; accesul la servicii şi bunuri de utilitate 

publică; accesul la educaţie, norme care au fost reproduse în mare parte în conţinutul legii 

contravenţionale de art.54/2, art.65/1, art.71/1. 

Prin prevederile art.5 al prezentului act normativ se instituie următoarele modalităţi de 

combatere a discriminării: a) prevenirea oricăror fapte discriminatorii prin instituirea unor măsuri 

speciale, inclusiv a unor măsuri pozitive de protecţie a persoanelor aflate în condiţii 

dezavantajoase faţă de alte persoane. Măsurile pozitive se vor aplica pînă la instituirea egalităţii 

şi includerea socială a persoanelor sau grupurilor de persoane aflate într-o poziţie dezavantajată 

faţă de alte persoane; b) medierea prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în 

urma săvîrşirii faptelor discriminatorii; c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu; d) 

repararea prejudiciului material şi moral cauzat ca urmare a actului de discriminare. Realizarea 

acestor măsuri este pusă în seama unui sistem de mecansisme format din: a) Consiliul pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii; b) autorităţile publice; c) 

instanţele judecătoreşti.  

Avînd în vedere importanţa răspunderii juridice ca formă extremă de combatere a 

discriminării, prezentul act normativ rezervă un întreg capitol acestei chestiuni (capitolul IV), 

stabilind că ,,Faptele de discriminare sînt pasibile de răspundere disciplinară, civilă, 

contravenţională şi penală”. Tragerea la răspundere a persoanelor responsabile de comiterea 

unei fapte discriminatorii urmează să se facă conform normelor juridice speciale cuprinse în 

legea civilă, penală, contravenţională etc. 
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Valoarea şi semnificaţia acestui act juridic au fost compromise în mare parte de caracterul 

abstract şi general al reglementărilor propuse, el conţinînd mai degrabă prevederi de blanchetă a 

căror aplicabilitate este asigurată de alte legi organice de specialitate care reglementează 

domeniile respective de activitate. Prin urmare, ceea ce trebuia să reprezinte un act de 

specialitate în lupta cu discriminarea de fapt prezintă un conglomerat de norme generale a căror 

aplicabilitate este puternic diminuată de lipsa unor mecanisme eficiente de implementare a 

acestor norme. 

Cea de a treia categorie de acte normative ce asigură protecţia juridică a persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării o constituie actele normative ce reglementează domeniul 

protecţiei sociale şi asigurării sociale: Legea RM nr.156 din 14.10.1998 [150] şi Legea RM 

nr.499 din 14.07.1999 [151] stabilesc garanţii sociale lunare sub forma pensiei de invaliditate şi 

alocaţiei sociale persoanelor cu dizabilităţi în vîrstă apte pentru muncă, pentru incapacitatea de a 

munci şi de a-şi asigura un minim de existenţă; Legea RM nr.121 din 03.05.2001 [152] a 

prevăzut alocaţii fixe pentru persoanele cu dizabilităţi care au participat la conflictul de 

menţinere a integrităţii RM, la înlăturarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, precum şi rudelor 

inapte de muncă ale persoanelor respective; Legea RM nr.133 din 13.06.2008 [153] instituie 

plăţi de asigurare socială şi de asigurare pentru perioada rece a anului pentru familiile în care sînt 

persoane încadrate în grade de dizabilitate sau se educă copii cu anumite grade de dizabilitate.  

Un pas calitativ în combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi l-a constituit 

adoptarea Legii RM a asistenţei sociale nr. 547 din 25.12.2003 [154]. Acest act legislativ a pus 

temelia sistemului asistenţei sociale ca componentă a sistemului naţional de protecţie socială. 

Norme ce vizează protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi se regăsesc şi în alte 

instrumente adoptate la nivel naţional cum ar fi Legea RM nr. 81 din 28.02.2003 [155], prin 

care au fost instituite cantinele sociale pentru persoanele vulnerabile inclusiv persoanelor cu 

dizabilităţi; Hotărîrea Guvernului RM nr.711 din 09.08.2010 [98]; Hotărîrea Guvernului 

RM nr. 936 din 08.10.2010 [99] au instituit pentru copiii cu dizabilităţi mintale şi adulţii care au 

fost declaraţii incapabili şi au nevoie de asistenţă permanentă serviciul ,,Locuinţă protejată”; 

prin Hotărîrea Guvernului RM nr.314 din 23.05.2014 [100] pentru persoanele adulte cu 

dizabilităţi severe care necesită condiţii speciale de îngrijire şi asistenţă calificată a fost introdus 

serviciul ,,Asistenţă personală”; prin Hotărîrea Guvernului RM nr.722 din 22.09.2014 [101] a 

fost introdus serviciul social ,,Echipă mobilă” care oferă suport la domiciliu persoanelor cu 

dizabilităţi şi familiilor acestora; prin Hotărîrea Guvernului RM nr.413 din 14.06.2012 [102] 

s-a creat serviciu ,,Respiro” ce oferă asistenţă socială, suport, îngrijire şi supraveghere 24 de ore 

persoanelor cu dizabilităţi severe, în cadrul unor centre specializate sau altor tipuri de servicii 
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sociale, pentru ca familiile, rudele sau alte persoane care le îngrijesc să poată beneficia de un 

repaus. 

Analiza instrumentelor şi reglementărilor la cele trei nivele de acţiune internaţional, 

european şi naţional ne permite să concluzionăm că, în mare parte, procesul de edificare a 

cadrului normativ de protecţie juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării s-a 

concretizat mai ales odată cu adoptarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

(2006). Urmînd ca toate aceste prevederi progresive să fie transpuse şi la nivel naţional prin 

adoptarea de norme conforme şi modificarea nomelor în vigoare pentru a corespunde tendinţelor 

înregistrate la nivel mondial. 

 

1.3. Problema de cercetare, obiectivele şi direcţiile de soluţionare 

Necesitatea de a răspunde schimbărilor ce au loc la nivel internaţional privind drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale omului dar mai ales de a asigura persoanelor cu dizabilităţi accesul 

la valorile democraţiei contemporane în condiţii de egalitate a determinat scopul prezentei teze, 

în elucidarea căreia s-a pornit de la obiectivele fixate în ,,Strategia naţională de dezvoltare a 

Republicii Moldova 2012-2020 (Moldova 2020)” [249], ,,Strategia cercetării-inovării pînă în 

2020” [250] şi l-a constituit analiza celor mai importante instrumente şi mecanisme 

internaţionale, europene şi naţionale de combatere eficientă a fenomenului discriminării pe 

criteriu de dizabilitate, oricare ar fi forma de manifestare, pentru a asigura nu doar respectarea 

drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități pentru a asigura integrarea eficientă acestora 

în societate. Îndeplinirea scopului respectiv va permite soluţionarea problemei ştiinţifice 

importante, care constă în elaborarea recomandărilor pentru modificarea actelor normative din 

Republica Moldova, care au menirea de a asigura protecția juridică eficientă a persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării. Soluţionarea problemei respective va permite determinarea 

întinderii şi încărcăturii conceptelor de dizabilitate, persoană cu dizabilităţi, discriminare, 

discriminare pe criteriu de dizabilitate, drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cauzelor şi 

condiţiilor care conduc la discriminarea persoanei pe criteriu de dizabilitate, instrumentele, 

mecanismele şi procedurile protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării. Originalitatea abordării rezidă în faptul că prin această cercetare se propune 

doctrinei naţionale o viziune originală asupra condiţiei persoanelor cu dizabilităţi. Se 

promovează o schimbare de concept în abordarea acestei categorii în care accentele să fi 

repoziţionate de pe dizabilitatea de care suferă persoana pe drepturile şi libertăţile specifice 

acestei categorii, iar pentru a reflecta această schimbare calitativă se propune înlocuirea 

termenului persoană cu dizabilităţi cu persoană cu necesităţi specifice.  
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Pentru soluţionarea obiectivă a problemei ştiinţifice ridicate prezenta lucrare a fost 

structurată conform următoarelor direcţii de cercetare: 

1) elucidarea conceptelor de bază ale prezentei lucrări: dizabilitate; persoană cu 

dizabilităţi, discriminare; discriminare pe criteriu de dizabilitate; drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi; (capitolul 2); 

2) sistematizarea şi analiza celor mai importante mecanisme internaţionale şi europene de 

protecţie juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării (capitolul 3); 

3) sistematizarea şi analiza celor mai importante mecanisme naţionale de protecţie 

juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării (capitolul 4). 

Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 

a) elucidarea conceptelor de dizabilitate, persoană cu dizabilităţi, discriminare, 

discriminare pe criteriu de dizabilitate; drepturile persoanelor cu dizabilităţi: 

 analiza evoluţiei şi fundamentării conceptului de dizabilitate şi a celui de persoană cu 

dizabilităţi; 

 elucidarea încărcăturii de înţelesuri a conceptului de dizabilitate şi a celui de persoană cu 

dizabilităţi cu formularea propunerilor de raţionalizare, inclusiv privind reformularea 

conceptului; 

 elucidarea conceptului de discriminare şi a celui de discriminare pe criteriu de 

dizabilitate din punctul de vedere al conţinutului şi al cauzelor şi condiţiilor care le generează; 

 elucidarea conceptului de drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi ca parte a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului şi specificul realizări lor în domeni de activitate ca munca, 

educaţia şi acesul la bunuri şi servicii publice; 

 din punctul de vedere al formelor de manifestare, întinderii fenomenului şi condiţiilor şi 

cauzelor care îl generează; 

 dezvăluirea conţinutului categoriei drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi în raport cu 

categoria drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; 

 identificarea, sistematizarea şi analiza celor mai importante instrumente internaţionale, 

europene şi naţionale de garantare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi de combatere a 

fenomenului discriminării pe acest criteriu. 

b) sistematizarea şi analiza celor mai importante mecanisme internaţionale şi 

europene de protecţie juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării: 

 identificarea şi sistematizarea pe categorii a celor mai importante mecanisme create sub 

egida ONU cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi; 



49 
 

 elucidarea specificului rolului pe care îl au mecanismele convenţionale în protecţia 

juridică a persoanelor cu dizabilităţi, în mod special Comitetul pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi; 

 elucidarea aspectelor privind competenţele mecanismelor internaţionale în domeniul 

protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi, modul de angajare a jurisdicţiei acestora în caz de 

violare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi dar şi aspecte 

privind cooperarea acestor mecanisme în realizarea obiectivelor pentru care au fost create; 

 idendificarea şi analiza activităţii celor mai importante mecanisme europene de protecţie 

juridică împotriva discriminării; 

 elucidarea rolului pe care îl are CEDO în garantarea drepturilor şi libertăţilor consacrate 

în textul CEaDO prin prisma prevederilor art.14. 

c) sistematizarea şi analiza celor mai importante mecanisme naţionale de protecţie 

juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării: 

 identificarea, sistematizarea şi analiza de detaliu a celor mai importante mecanisme 

naţionale cu atribuţii în domeniul protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării, în funcţie de domeniul şi nivelul la care acţioniază, competenţele care le revin 

conform legislaţiei în vigoare şi caracterul hotărîrilor adoptate; 

 identificarea şi reflecatarea rolului instituţiilor de specialitate din domeniu protecţiei 

juridice a persoanelor cu dizabilităţi, în special a Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii şi a Avocatului Poporului (Ombudsmanul); 

 formularea propunerilor de raţionalizare a activităţii mecanismelor naţionale de protecţie 

juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării. 

La finalul cercetării, raportat la obiectivele propuse, au fost obţinute următoarele rezultate: 

 s-au identificat, sistematizat şi analizat etapele de fundamentare şi încărcătura 

conceptuală a noţiunilor de dizabilitate, persoană cu dizabilităţi în contextul evoluţiei drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

 s-a analizat şi s-a elucidat conceptul de discriminare prin prisma criteriului dizabilităţi 

din punctul de vedere al formelor de manifestare, întinderii fenomenului şi condiţiilor şi cauzelor 

care îl generează; 

 s-a reflectat specificul garantării şi asigurării celor mai importante drepturi şi libertăţi 

fundamentale pentru persoanele cu dizabilităţi, specificul acomodării acestor drepturi la 

deficienţele pe care le implică dizabilitatea de care suferă persoana în fiecare caz concret; 

 au fost identificate, sistematizate şi analizate cele mai importante instrumente 

internaţionale, europene şi naţionale de protecţie şi promovare a persoanelor cu dizabilităţi prin 
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prisma rolului, competenţei, nivelului garanţiei acordate la protecţia drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, precum şi modul în care poate fi angajat 

nivelul de protecţie oferit de acestea mai ales în caz de concurenţă a două sau mai multe 

instrumente sau mecansime naţionale sau internaţionale; 

 s-au formulate recomandări de raţionalizare atît a cadrului normativ existent, cît şi a 

practicii judiciare în lupta cu fenomenul discriminării pe criteriu de dizabilitate, recomandări 

care vor permite oferirea unui grad de protecţie juridică superior persoanelor cu dizabilităţi şi 

eliminarea eficientă a discriminării pe criteriu de dizabilitate. 

 

1.4. Concluzii la capitolul 1 

1. Edificarea unui regim constituţional modern, a unei democraţii autentice şi în final a 

unui stat de drept este posibilă doar în condiţiile asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

pentru toţi subiecţii de drept fără deosebire. 

2. Din păcate persoanele cu dizabilităţi se pot prevala nu întotdeauna de valorile 

democratice mai cu seamă în limitele teritoriale ale RM. Anume din acest considerent abordarea 

subiectului protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării este actuală şi 

deopotrivă importantă pentru teoria dreptului. 

3. Cercetarea fondului doctrinar ne îndreptăţeşte a concluziona că la această etapă de 

dezvoltare în RM sînt puţini acei cercetători care şi-au manifestat interesul pentru a reflecta 

tematica protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării. Majoritatea 

studiilor sînt tangente subiectului de cercetare şi tratează în mod special momente ce ţin de 

drepturile omului, egalitatea şi non-discriminarea, instrumentele şi mecanismele de protecţie a 

drepturilor omului şi doar puţine dintre acestea tratează aspecte cu privire la promovarea şi 

garantarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi cel al mecanismelor de protecţie a 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva formelor de discriminare.  

4. Această situaţie este condiţionată atît de caracterul interdisciplinar al tematicei de 

abordare, cît şi de faptul că în contextul actual de dezvoltare subiectul persoanelor cu dizabilităţi 

nu se regăseşte în lista priorităţilor mediului academic, ori tratarea unei astfel de tematici 

implică, pe lîngă o atitudine morală deosebită, şi necesitatea de a promova în practică drepturile 

şi interesele acestei categorii, obiectiv greu de realizat în actualul context social-economic. 

5. Din analiza carului normativ internaţional de protecţie juridică a persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării poate fi dedus modul în care a evoluat atitudinea faţă de 

această categorie. Dacă prevederile normative anterioare reglementau mai degrabă aspecte ce ţin 

de acordarea asistenţei medicale, asistenţei şi protecţiei sociale persoanelor cu dizabilităţi 

abordînd dizabilitatea ca o problemă strictă a individului care trebuie să întreprindă eforturi 
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pentru a se adapta la condiţiile de mediu, atunci, odată cu adoptarea în 1982 a Programului 

Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Handicap, situaţia s-a schimbat radical, deoarece 

pentru prima dată la nivel normativ s-a promovat conceptul de barieră socială punîndu-se pe 

seama societăţii obligaţia pozitivă de a le înlătura din calea persoanelor cu dizabilităţi. Acest 

concept a fost dezvoltat zece ani mai tîrziu în textul Regulilor standard privind egalizarea de 

şanse pentru persoanele cu handicap (1993) care s-au edificat în jurul ideii ,,asigurării de 

şanse egale pentru persoanele cu dizabilităţi” ca în final să se concretizeze în textul Convenţiei 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (2006) şi astfel să devină poziţia unificată a 

comunităţii internaţionale faţă de această categorie socială. 

6. La nivel internaţional există o multitudine de acte normative atît generale cît şi speciale 

cu diferită forţă juridică ce consacră şi promovează drepturile şi libertăţile persoanelor cu 

dizabilităţi şi le protejează împotriva discriminării, fapt ce denotă interesul comunităţii 

internaţionale pentru problematica acestei categorii sociale.  

7. Tendiţele înregistrate la nivel internaţional au fost treptat preluate şi au primit 

consacrare şi la nivelul legislaţiei naţionale. Astfel, după ce RM a ratificat Convenţia ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin Legea nr.166-XVIII din 09.07.2010, a purces 

la adaptarea cadrului normativ naţional la noile tendinţe internaţionale un prim pas în această 

privinţă l-a constituit elaborarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi 

(2010-2013) adoptată de Parlament prin Legea nr. 169- XVIII din 09.07. 2010. Strategia a 

reformat politica statului în domeniul dizabilităţii, cuprinzînd liniile de activitate pentru fiecare 

actor public sau privat, pe care aceşteia trebuie să le urmeze pentru a asigura incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabilităţi. Racordarea cadrului naţional la tendinţele internaţionale a fost 

definitivată prin adoptarea Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, care propune o nouă accepţiune privind persoanele cu dizabilităţi şi 

incluziunea socială a acestei categorii. Prezenta lege asigură egalitatea în drepturi a persoanelor 

cu dizabilităţi în domenii ca: asistenţă şi protecţie socială, asistenţă medicală, reabilitare, 

educaţie, muncă, viaţă publică, mediul fizic, transport, tehnologii şi sisteme informaţionale, de 

comunicare şi alte unităţi şi servicii la care are acces publicul larg. Prin textul legii se creează un 

cadru legal favorabil pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare şi orientarea sistemului de 

portecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

8. În scopul racordării cadrului normativ naţional la dispoziţiile internaţionale de 

protecţie a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, în mod special la prevederile 

CDPD se impune continuarea procesului de reformare atît prin modificarea cadrului normativ 

existent, cît şi prin adoptarea de noi strategii. 
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2. REPERE CONCEPTUALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII 

 

2.1. Raţionamente asupra conceptului de dizabilitate versus persoane cu nevoi specifice 

 

 Persoanele cu dizabilităţi au existat întotdeauna, indiferent de perioada istorică, culturală, 

areal, iar atitudinea faţă de această categorie dezavantajată s-a schimbat de la marginalizare şi 

excludere socială pînă la acceptare şi integrare comunitară [16, p. 16].  

 Pentru persoanele cu dizabilităţi există un trecut plin de ,,cicatrice’’. Ele s-au aflat mereu 

între excludere totală, în anumite perioade chiar exterminare, şi considerarea deficientului ca o 

persoană plină de har divin, cu lungi perioade neutre în care nu au fost luate în consideraţie decît 

pentru opere de caritate [p. 17, p. 88].  

 Atitudinile extreme faţă de persoanele cu dizabilităţi au ţinut mai ales de reprezentările 

care s-au vehiculat în respectiva perioadă istorică. Hamonet (2006) punctează în acest context 

doar cîteva dintre reprezentările care au dat mai ales comportamente de excludere şi care au ca 

punct comun discriminarea invariabilă care a însoţit permanent istoria persoanelor cu dizabilităţi: 

,,cea de corp infirm (din latinescul infirmus, care a dat şi infirmieră); cea de corp stigmatizat şi 

impur, impuritate care se transmitea şi sufletului; cea de corp deformat şi monstruos, obiect de 

curiozitate şi de teamă; cea de corp inutil, exclus socialmente, mort pentru societate; cea  a 

corpului sărac care trebuie asistat de societate, faţă de care ne manifestăm caritatea” [17, p. 88]. 

Termenii folosiţi pentru a identifica persoanele cu dizabilităţi în mare parte corespundeau şi 

întreţineau aceste stereotipuri [273, p. 4]. 

 Cercetările în domeniul dizabilităţii oferă ca element structural obligatoriu tulburările de 

sănătate. Totuşi la această etapă de dezvoltare a ştiinţei este cît se poate de evident că 

dizabilitatea este un concept mult mai larg ca simpla îmbolnăvire sau diagnosticare cu probleme 

de sănătate, deoarece cuprinde nu doar chestiuni cu privire la tratament, ci şi aspecte ce privesc 

modul în care o persoană cu dizabilităţi interacţionează cu mediul ambiant cu diversele sale 

instituţii şi sisteme de instituţii [279, p. 18].  

La origine, persoanele cu dizabilităţi erau identificate cu termenul ,,handicap” care îşi are 

originea în limba engleză, desemnînd iniţial un tip de joc de noroc, şi doar mai tîrziu, în secolul 

al XIX-lea, sfera noţiunii a fost lărgită, incluzînd orice tip de încercare în care inegalităţile sînt în 

mod artificial nivelate, prin impunerea unui dezavantaj concurenţilor superiori. Prin urmare, la 

originea sa, noţiunea de ,,handicap” a aparţinut limbajului comun, unde, desemnând evidenţele 

cotidiene, avea un sens suficient de exact şi doar în ultimele decenii (după anii’ 50) a pătruns în 

terminologia legislativă şi administrativă. Pînă atunci, termenul utilizat pe scară largă pentru 

desemnarea unei persoane cu deficienţă era cel de ,,infirm”, iar starea respectivă era considerată 
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,,infirmitate”. Ulterior, s-au înregistrat numeroase demersuri de precizare a conţinutului şi sferei 

conceptului, însă, deşi poate părea frapant, încă nu există o definiţie exactă, o accepţiune clară a 

acestuia. De aici rezultă o serie de implicaţii în identificarea riguroasă a populaţiei cu handicap 

[182, p. 24-25].  

 În accepţiunea tradiţională, sfera noţiunii de ,,persoană handicapată’’ era sinonimă celei 

de ,,infirm”, cuprizînd pe cei care, din cauza unor deficienţe senzoriale, motorii sau intelectuale, 

dispuneau în mod permanent ori de durată de posibilităţi inferioare de a acţiona, comparativ cu 

cele ale populaţiei numite ,,normale”. Prin urmare, se opera cu conceptele de ,,normalitate”  şi 

,,diferenţă” [182, p. 25]. În spiritul acestei conceptualizări tradiţionale, imaginea persoanelor 

handicapate tinde a fi dominată de aspectele legate de neputinţă (absenţa puterii fizice, psihice, 

economice, profesionale, rlaţionale, civice etc.) şi în această penumbră se produce o totalizare 

care tinde să discrediteze, să prejudicieze orice individ cu o anumită deficienţă [182, p. 28-29]. 

 Doar în secolul XX după cel de Al Doilea Război Mondial s-a început o nouă epocă în 

dezvoltarea omenirii. Se instituie o nouă ordine de interacţiune între individ şi stat. Principiul 

respectării drepturilor şi libertăţilor fiecărei fiinţe omeneşti, indiferent de faptul dacă acestea 

prezintă unele caracteristici individuale, a fost proclamat ca principiu imperativ şi ca obligaţie 

principală a statului [306, p. 19]. 

 Schimbarea atitudinii societăţii civile faţă de persoanele cu dizabilităţi s-a reflectat 

concomitent în schimbarea a ceea ce înseamnă ,,dizabilitate”  şi ,,persoană cu dizabilităţi”. O 

influenţă deosebită la formarea acestor înţelesuri au avut-o modelele (conceptele) dizabilităţii, 

care au primit consacrare într-o perioadă sau alta de dezvoltare a societăţii omeneşti. Există o 

multitudine de concepte care reflectă atitudinea societăţii faţă de dizabilitate [303, p. 90]. Р.Н. 

Жаворонков reuneşte toate înţelesurile dizabilităţii în trei paradigme: personal-centristă, 

popular-centristă şi mixtă [269, p. 21].  

 Paradigma personal-centristă reuneşte modelele care abordează dizabilitatea ca pe un 

neajuns al individului. Prin urmare, soluţionarea problemelor ce apar la individ în legătură cu 

dizabilitatea de care suferă se face prin eradicarea acesteia. În caz de imposibilitate de a înlătura 

această deficienţă societatea fie o respinge sau îşi asumă atribuţii de întreţinere a acestuia fără a-i 

recunoaşte egalitatea în drepturi. Autorul atribuie acestei paradigme următoarele modele: 

modelul arhaic; modelul religios; modelul medical; modelul economic; modelul limitărilor 

funcţionale [269, p. 21-23]. 

 Paradigma popular-centristă. Această paradigmă include o serie de modele elaborate 

mai cu seamă în SUA şi Marea Britanie în a doua jumătate a secolului al XX-lea – modelul 

marxist; modelul vieţii independente; modelul psiho-social; modelul social-politic; modelul 

cultural; modelul varietăţii omeneşti; modelul tehnic [269, p. 23-24]. Comun pentru aceste 
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modele este faptul că ambele abordează dizabilitatea ca o consecinţă a interacţiunii persoanei 

care prezintă o deficienţă cu mediul ambiant neadaptat la necesităţile acesteia. 

 Paradigma mixtă  conţine modele ce includ două viziuni conceptuale asupra dizabilităţii 

caracteristice pentru cele două paradigme mai sus-numite: personal-centristă şi popular-centristă 

[269, p. 24]. 

 La această etapă de dezvoltare, mai cu seamă prin aportul cercetătorilor occidentali [390], 

se promovează ,,paradigma depturilor persanelor cu dizabilităţii”  care transferă accentele de pe 

deficienţele de care suferă acestea pe necesitatea de a le asigura dezvoltarea potenţialului 

personal în egală măsură cu a celorlalte persoane. 

 De-a lungul timpului, definirea handicapului sau a dizabilităţii a fost dificilă şi a cunoscut 

modificări importante. Termenul handicap, aplicabil realităţilor umane, a glisat de la sensul 

medical, de limitare fizică a capacităţii oamenilor, la cel de dezavantaj social, rezultat al unor 

deficienţe [95, p. 2]. Primul a apărut şi s-a dezvoltat modelul medical de abordare a dizabilităţii 

care stabileşte că problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi nu sînt altceva decît 

consecinţele directe ale deficienţelor lor specifice [183, p. 42], ceea ce îl consacră ca un model 

extrem de discrminatoriu, dar ce este mai important, persoanele cu dizabilităţi resping acest 

model – ei spun că acesta a dus la scăderea respectului propriu, la nedezvoltarea abilităţilor 

vieţii, educaţie slabă şi un grad mare de neangajări. Toţi recunosc că modelul medical duce la 

ruperea legăturilor naturale cu familia, comunitatea şi societatea în general [131, p. 4]. Apariţia 

modelului medical de abordare a persoanelor cu dizabilităţi a fost condiţionată de faptul apariţiei 

la sfîrşitul anilor ’70 ai secolului al XX-lea în SUA şi Canada a mişcărilor pentru drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, bazate pe drepturile omului, autodetermiare şi poziţie echitabilă în 

societate pentru această categorie [306, p. 21]. 

Modelul social (individual) a dus la o schimbare de accente, concentrînd atenţia nu la 

limitările fizice ale anumitor indivizi, ci la modul în care mediul fizic şi societatea impune serii 

de constrîngeri anumitor grupuri sau categorii de persoane. În consecinţă, ajustarea care 

reprezintă obiectivul esenţial al modelului individual devine o problemă a societăţii: în ce măsură 

aceasta este dispusă să-şi ajusteze aşteptările şi pattern-urile de comportament pentru a îndepărta 

obstacolele cu care se confruntă persoanele cu deficienţe [182, p. 39-40]. 

Stabilirea conceptului de abordare a dizabilităţii are o importanţă practică. Alegerea 

modelului de abordare a dizabilităţi stabileşte nu doar direcţia politicii sociale a statului, ci şi 

atitudinea faţă de această categorie. Predominarea unui sau altui model pe parcursul evoluţiei 

istorice s-a reflectat la nivelul normelor internaţionale de protecţie a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, inclusiv la stabilirea înţelesului noţiunii de ,,dizabilitate”  şi celui de ,,persoană cu 

dizabiltăţi” în cadrul actelor internaţionale [306, p. 23]. 
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Căutarea unei definţii, care să fie în acelaşi timp riguroasă şi non-stigmatizatoare a 

constituit obiectul preocupărilor unui mare număr de cercetători [182, p. 29]. Astfel, în anul 

1980, cercetătorul P. Wood definea handicapul ca pierdere sau limitare a şanselor de a lua parte 

la viaţa comunităţii la un nivel egal cu al celorlalţi, ceea ce presupune identificarea dificultăţilor 

cu care persoana se confruntă, în condiţii specifice ale mediului fizic, social, cultural, familial 

etc. Noţiunea a fost astfel analizată sub trei aspecte:  

Infirmitatea sau deficienţa („impairment”) – operaţională la nivelul „organismului”, 

desemnează orice pierdere, anomalie sau dereglare a unei structuri sau a unei funcţii anatomice, 

fiziologice ori psihice; 

Incapacitatea sau dizabilitatea („disability”), ilustrează limitarea funcţională sau 

restricţia în activitate (de durată) cauzate de o deficienţă, desemnând orice reducere, lipsă ori 

pierdere (rezultînd dintr-o deficienţă) a aptitudinii de a desfăşura o activitate în condiţiile 

considerate normale pentru o fiinţă umană; 

Handicapul („handicap”), definit ca orice dezavantaj de care suferă o anumită persoană 

ca urmare a unei deficienţe sau a unei dizabilităţi care o împiedică să satisfacă total ori parţial 

sarcinile considerate normale pentru ea (în raport cu vârsta, genul şi cu diferiţi factori sociali şi 

culturali). Noţiunea de handicap descrie rolul social atribuit persoanei cu deficienţă sau 

dizabilitate, rol care o plasează ca dezavantajată comparativ cu alte persoane. Dezavantajele apar 

şi se manifestă în cadrul interacţiunii persoanei cu mediul ei social şi cultural specific [78, p. 8-

9]. Astfel, handicapul tinde să capete accepţiunea unei probleme sociale, accea a respingerii sau 

excluderii persoanelor cu deficienţe [182, p. 31].  

Aceste trei concepte distincte au stat la baza elaborării Clasificării Internaţionale a 

Deficienţelor, Dizabilităţilor şi Handicapurilor, adoptată ca document de lucru de către 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 1980, definiţie care ulterior a fost preluată şi de 

Programul mondial de acţiune privind persoanele cu handicap (1980) şi Regulile Standard 

privind Egalizarea de Şanse pentru Persoanele cu Handicap [78, p.9]. 

Pentru prima oară conceptul de dizabilitate a primit consacrare în Recomandarea OIM 

nr.99 privind adaptarea şi readaptarea profesională a invalizilor(1955) [386], conform căreia 

persoană cu dizabilităţi presupune orice persoană ale cărei aptitudini de a obţine şi a menţine un 

loc de muncă adecvat au fost reduse simţitor ca rezultat al deteriorării abilităţilor sale fizice sau 

mentale. Reieşind din această definiţie, putem concluziona că dizabilitatea este tratată prin 

prisma modelului medical de abordare, deoarece plasează accentele pe deficienţele de ordin fizic 

şi psihic ale persoanei, care determină incapacitatea acesteia de a participa la procesul de muncă. 

Ulterior încercările de a defini acest concept la nivel internaţional s-au regăsit într-o serie 

de instrumente de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, după cum urmează: 
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Declaraţia ONU a drepturilor persoanelor cu handicap (1975) [343] defineşte persoana 

cu dizabilităţii ca fiind ,,orice persoană care nu-şi poate asigura integral sau în parte 

necesităţile unei vieţi personale şi/sau sociale normale din cauza unei deficienţe, fie congenitale 

sau dobîndite, a abilităţilor sale fizice sau mentale”. De fapt, se continuă linia de abordare 

medicală a acestei categorii, insistîndu-se atît pe deficienţele de ordin fizic sau mental, cît şi pe 

handicapul pe care îl implică acestea, adică imposibilitatea persoanei de a participa la viaţa 

socială. De altfel, acest concept de abordare se va regăsi cu precădere în textul tuturor 

instrumentelor internaţionale de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi adoptate în 

perioada respectivă, inclusiv în cele mai progresiste Programul mondial de acţiune privind 

persoanele cu handicap aprobat prin Rezoluţia ONU nr.37/52 din 1982 [406] şi Regulile 

standard privind egalizarea de şanse pentru persoanele cu handicap [392]. 

Pentru exemplificare, Programul mondial de acţiune privind persoanele cu handicap 

[406] defineşte dizabilitatea ca ,,orice restricţie sau lipsă (ca urmare a unei deficienţe) a 

capacităţii de executa o activitate sau alta în aşa mod sau în aşa condiţii care se consideră 

normale pentru un om”. Chiar dacă acest instrument reconfirmă modelul medical de abordare 

axîndu-se pe aspecte legate de deficienţa de care suferă persoana, pentru prima oară se face 

trimitere şi la barierele sociale care împiedică participarea acestei categorii în viaţa socială.  

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cuprinsul Regulilor standard privind egalizarea de 

şanse pentru persoanele cu handicap [392], care abordează dizabilitatea ca o limitare 

funcţională (art.17) şi arată că terminologia utilizată pentru a desemna această categorie trebuie 

să reiasă atît din necesităţile individului, cît şi din existenţa barierelor sociale (art.19).  

Conceptul de dizabilitate a primit consacrare şi într-o serie de instrumente regionale. 

Astfel, Convenţia inter-americană privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a 

persoanelor cu handicap (1999) [365] defineşte dizabilitatea ca ,,orice deficienţă fizică, 

intelectuală sau senzorială, permanent, sau provizorie, care limitează capacitatea de a efectua 

una sau mai multe dintre activităţile zilnice şi care poate fi condiţionată sau înrăutăţită de 

mediul economic şi social’’. 

Definitivarea la nivel internaţional a conceptului de ,,dizabilitate’’ şi a celui de ,,persoane 

cu dizabilităţi” a fost strîns legată de activitatea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). 

Totuşi dacă la începutul anilor 1980 aceste definiţii funcţionale acceptate de OMS păreau a 

întruni consensul specialiştilor, ulterior s-a remarcat că problema nu este încă soluţionată, fapt 

relevat de numeroasele critici aduse din diferite perspective [183, p. 42]. Principala critică 

vizează faptul că definiţiile respective localizează cauzele incapacităţii, ale invalidităţii la nivelul 

individului, fiind mult prea legate de clasificările medicale. Întrucît deficienţa este privită ca o 
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stare de anormalitate, se ajunge la o anumită reificare a ideii de normalitate, ignorîndu-se ceea ce 

este aceasta de fapt. În plus, definiţiile respective par a nu asigura comparabilitatea în raport cu 

marea relativitate situaţională şi culturală. Datorită acestor critici, în anul 1997, la nivelul 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii s-au declanşat dezbateri privind necesitatea revizuirii 

Clasificatorului Internaţional a Deficienţelor, Incapacităţilor şi Handicapurilor [183, p. 42]. 

Astfel, în 1997 a fost adoptat Clasificatorul Internaţional al Deficienţelor, Activităţilor şi 

Participării, care a stabilit că invaliditatea se exprimă în două dimensiuni: a persoanei (priveşte 

caracteristicile individuale ale fiecărei persoane în parte) şi a mediului [366]. 

Căutarea unei definiţii unitare, riguroase, care să nu stigmatizeze, a constituit obiectul 

preocupărilor ulterioare. În anul 2001, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, revenind asupra 

lucrării anterioare, a elaborat Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi 

Sănătăţii (CIF), recunoscînd că, în ciuda eforturilor depuse de toată lumea, chiar termenii 

utilizaţi în noul document pot fi stigmatizaţi şi să pună etichete. Ca reacţie la această problemă, 

încă de la începutul procesului de revizuire s-a luat decizia de a se renunţa în totalitate la 

termenul „handicap” şi de a se utiliza termenul „dizabilitate” ca termen general, global, utilizat 

pentru a desemna un fenomen multidimensional care rezultă din interacţiunea dintre oameni şi 

mediul lor fizic şi social, dintre caracteristicile de sănătate şi factorii contextuali. Din diverse 

motive, atunci cînd se referă la persoane, unii preferă să utilizeze termenul „persoană cu 

dizabilităţi”, în timp ce alţii preferă „persoane cu dizabilitate”, dar categoriile CIF sunt 

exprimate într-un mod neutru, care să evite utilizarea unor termeni depreciativi, stigmatizanţi sau 

a unor conotaţii nepotrivite [78, p. 10]. 

Adoptarea şi intrarea în vigoare a Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi marchează o schimbare profundă în abordările existente cu privire la dizabilitate [78, 

p. 10]. Dacă conform instrumentelor adoptate anterior dizabilitatea se definea prin prisma 

particularităţilor personale ale individului, iar persoanele cu dizabilităţi erau tratate ca beneficiari 

ai serviciilor de caritate, atunci CDPD a revizuit radical abordarea tradiţională a dizabilităţii. La 

bază fiind pusă abordarea bazată pe drepturile persoanei [306, p.28], care implică ,,promovarea, 

protejarea şi asigurarea exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova 

respectul pentru demnitatea lor intrinsecă’’ (art.1) [313]. 

Cercetători consideră că CDPD nu oferă o înţelegere exactă a conceptului de persoane cu 

dizabilităţi şi admite faptul că statele pot lărgi categoria persoanelor protejate prin textul 

Convenţiei prin normele naţionale, inclusiv prin includerea în ea a dizabilităţii pe termen scurt 

sau persoanelor care au suferit de disfuncţii în trecut [306, p. 30]. În această ordine de idei, Р.Н. 

Жаворонков consideră că orice definiţie oferită de legislaţia naţională persoanei cu dizabilităţi 
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va corespunde prevederilor CDPD, dacă unul din elementele acestui concept se va referi la 

barierele sociale cu care se confruntă persoana cu probleme de sănătate. Totodată, autorul 

consideră că această cerinţă poate fi suplinită cu cerinţa de interdicţie a discriminării şi 

promovarea egalităţii în drepturi [306, p. 30]. 

În pofida eforturilor comunităţii internaţionale de a explica conceptul de ,,dizabilitate’’ şi 

pe cel de ,,persoană cu dizabilităţii” pentru moment conţinutul acestora nu a fost elucidat pe 

deplin şi în opinia noastră aceasta se datorează atît varietăţii mari a deficienţelor care se atribuie 

categoriei persoanelor cu dizabilităţi, dificultăţilor cu care se confruntă acestea, cît şi specificului 

naţional al fiecărui stat concret. La această etapă de dezvoltare există un şir de modele pentru a 

defini dizabilitatea [33, p. 125] de la cele mai simple la cele mai complexe.  

În ultima perioadă de timp atît terminologia, cît şi însuşi conceptul de dizabilitate au 

suportat schimbări radicale. Utilizat o perioadă îndelungată atît la nivel autohton, cît şi 

internaţional, termenul invalid, care este unul categoric şi absolut, a fost substituit de termenul 

persoană cu dizabilităţi, care redă caracterul parţial şi relativ al stării acesteia [224, p. 14-15]. 

Se pare că există cel puţin 23 de specialităţi, de profesiuni diferite implicate în activităţile 

cu persoanele cu dizabilităţi şi, desigur, nu toate utilizează aceleaşi definiţii. Townsend 

sugerează că aceste definiţii date de specialişti ar putea fi grupate în cinci mari categorii: 

pierdere sau anormalitate; condiţie clinică; limitare funcţională; devianţă; dezavantaj. Întrucît 

au fost elaborate pentru scopuri specifice, nici una dintre definiţii nu poate fi considerată corectă 

sau greşită [182, p. 17-21]. 

Conform dicţionarului de specialitate, dizabilitatea însumează un număr de limitări 

funcţionale ce pot fi întîlnite la orice populaţie. Dizabilitatea derivă dintr-o deficienţă, este 

determinată, dar nu în mod obligatoriu şi univoc, de o deficienţă. Dizabilităţile pot fi 

determinate, cauzate de deficienţe (fizice, senzoriale sau intelectuale), de condiţii de sănătate 

(boli psihice), dar depind şi de mediu [225, p. 80].  

A. Racu şi A. Danii consideră că dizabilitatea de fapt certifică un deficit de competenţă, 

determinat de restrîngerea deprinderilor fizice şi psihice [226, p. 8]. 

Alţi autori, din contra, în locul noţiunii de persoană cu dizabilităţi preferă noţiunea de 

persoană cu handicap, deoarece consideră că dizabilitatea se referă la o afecţiune fizică sau 

organică ce determină o stare critică pe plan psihologic, iar handicapul, fără a exclude asemenea 

destructurări, accentuează consecinţele, dificultăţile de adaptare la mediu [256, p. 5], 

reprezentînd nu numai o problemă individuală [97, p. 447]. 

Legea nr. 60 din 30.03.2012 stabileşte că persoane cu dizabilităţi sunt considerate 

persoanele cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficienţe care, în 

interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa 
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societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane, iar dizabilitatea este descrisă ca termen 

generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, care denotă 

aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii 

contextuali în care se regăseşte (factorii de mediu şi cei personali) [138]. 

Abordarea tradiţională a persoanelor cu dizabilităţi este tradusă pentru o perioadă lungă 

de timp printr-o percepţie a individului, reişind din deficitul său, ca şi cum ar fi şterse alte 

aspecte care compun individualitatea şi participă la construirea personalităţii subiecţilor în cauză. 

Cert este faptul că nu există o definiţie internaţională a dizabilităţii. Abordările sunt variabile de 

la o ţară la alta, precum şi în interiorul lor [15, p. 25]. 

Categoriile ,,deficienţă’’, ,,incapacitate” şi ,,handicap”, folosite pentru a individualiza 

persoanele cu dizabilităţi, nu sunt imutabile şi absolute, ele au fost şi sînt definite într-o mare 

varietate de moduri de-a lungul istoriei, în interiorul unor societăţi particulare şi în anumite 

contexte sociale date. Faptul că definiţiile dizabilităţii sînt mai degrabă relative decît absolute a 

determinat ca unii sociologi să ajungă la concluzia că aceasta ar putea fi corect înţeleasă numai 

ca un ,,construct social’’ [182, p. 36] la fel de mult înrădăcinat în factori de ordin cultural, social, 

politic, legal şi în cei de natură biologică [15, p. 25]. 

Adepţii conceptului dizabilităţii ca construct social descriu dizabilitatea şi în special pe 

cea de intelect drept unul dintre stigmatele cele mai puternice existente. Odată etichetată cu 

această sintagmă, persoana este înconjurată de tot felul de profeţii ce ţin de autorealizare, care 

pun persoana într-o poziţie de inferioritate. În acest caz, serviciile abilitate ar trebui să fie foarte 

atente la efectele ulterioare, pentru că ele ar putea duce la distanţarea persoanelor cu dizabilităţi 

de celelalte [15, p. 26]. 

Nici CDPD [313] nu oferă o înţelegere strictă a dizabilităţii, recunoscînd în preambulul 

său că dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că acesta rezultă din interacţiunea dintre 

persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea lor 

deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

Deci conceptul de dizabilitate şi cel de persoană cu dizabilităţi este o variabilă în 

continuă schimbare, care implică în mod obligatoriu două dimensiuni. Prima are în vedere 

deficienţele fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de care suferă persoana. Cea de a doua 

vizează imposibilitatea acesteia de a participa la viaţa socială datorită acestor deficienţe 

coroborate cu barierele sociale. 

Totodată, după cum s-a demonstrat la nivel internaţional dar şi naţional pentru 

individualizarea acestor concepte se folosesc sintagmele,,dizabilitate” şi ,,persoane cu 

dizabilităţii’’ ca fiind cele mai relevante şi obiective, fapt cu care nu sîntem de acord. 
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În anii 1970, în numeroase universităţi americane, diverse grupuri minoritare, începînd de 

la mişcările feministe şi terminînd cu cele homosexuale, au impus un fel de ,,curăţare a 

limbajului”, astfel, un negru devine ,,o persoană de culoare” sau un ,,afro-american”, un indian 

devine ,,un nativ american”; unei femei de serviciu, ca să n-o jigneşti, trebuie să-i spui ,,agent de 

întreţinere a suprafeţelor”, un surd este un om avînd un ,,handicap auditiv”. Pentru cuvîntul 

avort, considerat prea brutal, este sugerată formula ,,întrerupere voluntară de sarcină”. În 

aceeaşi logică, cuvîntul batrîn este înlocuit cu expresia ,,persoană de vîrsta a treia”. Termenului 

puşcărie i se preferă cel de penitenciar, iar gardianul devine ,,agent al sistemului corectional” 

[257]. În această ordine de ideii şi în condiţiile în care se promovează percepţia persoanelor cu 

dizabilităţi ca subiecţi de drepturi şi libertăţi, considerăm folosirea sintagmei ,,persoane cu 

dizabilităţii” ca fiind depăşită de realităţile timpului dar şi discriminatorie şi stigmatizatoare în 

raport cu această categorie de subiecţi aşa cum această sintagmă înglobează orice reducere, lipsă 

ori pierdere (rezultînd dintr-o infirmitate sau deficienţă) a aptitudinii de a desfăşura o activitate 

în condiţii considerate normale pentru o fiinţă umană. Dizabilitatea ilustrează limitarea 

funcţională sau restricţia în activitate (de durată), cauzate de o deficenţă [182, p. 30]. Drept 

urmare, prin folosirea acestei sintagme continuă să se pună accentul pe problemele de sănătate 

ale persoanei, probleme care o împiedică să participe pe poziţie de egalitate la domeniile vieţii 

sociale; ori această abordare contravine politicii promovate în acest domeniu, conform căreia 

deficienţa de care suferă persoana cu dizabilităţi nu este decît o particularitate proprie acestei 

persoane ca oricare altă particularitate (cum ar fi culoarea ochilor sau limba vorbită), care nu 

creează impedimente, dar generează necesităţi specifice realizării drepturilor şi libertăţilor în 

condiţii de egalitate pentru această categorie de persoane. 

În opinia noastră, sintagma ,,persoană cu nevoi specifice’’reflectă mult mai obiectiv 

esenţa acestui concept. Acest aspect poate fi dedus cu uşurinţă şi din textele principalelor 

instrumente în domeniu. Astfel, CDPD la art.4 stabileşte că ,,Statele Părţi se angajează să 

iniţieze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi 

facilităţilor concepute pe baza Design-ului Universal, care ar presupune o adaptare minimă şi 

la cel mai scăzut cost, pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi,...’’. 

Alin.(3) al art. 17 din Legea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi [138] stabileşte: 

,,Proiectarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi utilităţilor se fac în baza 

designului universal, care presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut cost al acestora, 

astfel încît ele să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi’’. 

Formularea unei astfel de concluzii este condiţionată şi de încărcătura semantică a 

termenului specific care, conform DEX-lui [84], arată caracterul propriu, particular, special al 

cuiva sau a ceva.  
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Reişind din constatările mai sus formulate, este cît se poate de evident că noţiunea de 

,,persoane cu nevoi specifice’’ este mai puţin discriminatorie, traumatizantă şi stigmatizatoare în 

raport cu această categorie, în plus, această terminologie induce cumva şi ideea de posibilitate de 

intervenţie externă de tip recuperator, care să faciliteze dobîndirea autonomiei şi inserţiei, 

integrării sociale a persoanelor în cauză [24]. Dar ce este mai important, noţiunea de ,,persoane 

cu nevoi specifice”  este un termen generic care include pe lîngă persoanele cu dizabilităţi şi alte 

persoane care nu neapărat suferă de deficienţe dar care, în pofida unor anumite circumstanţe, 

necesită suport în a beneficia de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. În categoria 

persoanelor cu nevoi specifice putem include: persoanele cu dizabilităţi (deficienţe mintale, 

senzoriale – vizuala, auditive, fizice, comportamentale, de limbaj, polideficiente); copiii 

abandonaţi, copiii străzii; persoanele abuzate (fizic, psihic, emoţional şi sexual), indiferent de 

vîrstă şi sex; femeile gravide şi lăuzele; persoanele cu disfuncţii psihice; persoanele traumatizate 

emoţional/psihic; dependenţii de diferite substanţe (alcoolicii, drogaţii, fumătorii); persoanele 

eliberate din detenţie; bătrînii; copiii aparţinînd diferitilor etnii (romă de ex.); copiii „genii” etc. 

[24]. 

Considerăm important de a promova această nouă accepţiune la toate nivelele de 

dezoltare prin includerea ei în cadrul normativ şi popularizarea în rîndul societăţii civile. 

O altă problemă de soluţionat priveşte încărcătura conceptului de ,,dizabilitate’’ şi a celui 

de ,,persoană cu dizabilităţi”, în mod special subiecţii care se pot prevala de protecţia acestui 

criteriu şi condiţiile în care intervine. 

Pe parcursul prezentului studiu am stabilit că prevederile CDPD nu înseamnă o înţelegere 

rigidă a conceptului de ,,persoană cu dizabilităţi”, oferind posibilitatea legiuitorilor naţionali de 

a identifica această categorie conform propriilor norme interne. 

Studiul legislaţiei existente la nivelul cîtorva state ale Europei dezvăluie faptul că decizia 

privind atribuirea calităţii de persoană cu dizabilităţi este luată în funcţie de ţară, de un medic sau 

o comisie, definite prin lege. Totodată, se constată faptul că cel mai adesea deciziile sunt luate 

prin evaluarea deficienţei raportată la baremuri vechi, rar reevaluate şi astfel se evidenţiază 

incapacitatea şi nu atribuţiile [251]. 

Documente de invaliditate, cu caracter de piese de identitate sunt emise în Germania, 

Franţa , Grecia. În Italia, Ungaria, Polonia, Slovenia se eliberează certificate care atestă calitatea 

de persoană cu handicap. Olanda, în schimb, eliberează un certificat de capacitate în diferite 

domenii ale vieţii [251]. 

Aşadar, există mai multe tipuri de abordare: 

 capacitate de a-şi cîştiga existenţa în: Germania, Austria, Lituania, Slovenia; 

 invaliditate evaluată medical: Belgia, Franţa, Luxemburg; 



62 
 

 limitare funcţională (CIF) pentru: Italia, Polonia, Ungaria; 

 capacitate socială pentru Spania; 

 capacitate pentru adaptarea la toate domeniile vieţii: Olanda [251]. 

Se pare că RM a aderat la modelul olandez de abordare a dizabilităţii, analizînd-o ca şi 

capacitate de a participa la toate domeniile vieţii sociale; această realitate poate fi uşor dedusă 

din caracteristicile dizabilităţii, dar mai ales din conţinutul prevederilor art. 14 al Legii RM 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi [138] care stabileşte că drept criterii 

de bază pentru determinarea dizabilităţii servesc: capacitatea de a studia şi de a se instrui; 

capacitatea intelectuală şi comportamentul; capacitatea de autoservire şi de autoîngrijire; 

capacitatea de comunicare; capacitatea locomotorie şi dexteritatea; capacitatea de muncă 

păstrată şi capacitatea vitală a organismului; capacitatea de participare la viaţa socială şi 

profesională – determinarea de deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de lungă 

durată. 

Din punctul de vedere al reglementărilor naţionale, dizabilitatea implică următoarele 

trăsături: 

a) este o deficienţă de ordin fizic, mintal, intelectual sau senzorial; 

b) deficienţă ce creează un dezavantaj în raport cu factorii contextuali (factorii de mediu şi 

cei personali); 

c) dizabilitatea este o condiţie ce urmează a fi certificată în mod oficial de o autoritate cu 

atribuţii în acest domeniu. 

Deficienţele de ordin fizic, mintal, intelectual sau senzorial pot fi cauzate de: a) afecţiuni 

generale – afecţiune, traumă, defect organic, care duce la limitarea de activitate şi restricţii de 

participare; b) afecţiuni congenitale sau din copilărie – afecţiune, traumă, defect organic, care a 

avut loc pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani şi care duce la limitarea de activitate şi la restricţii de 

participare; c) boală profesională – bală generată de influenţa sistematică a factorilor nocivi 

caracteristici profesiei şi de condiţiile de muncă caracteristice unor ramuri de producţie, care 

conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare; d) accident de muncă – acţiunea 

factorilor care au produs accidentul de muncă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu şi care 

conduc la limitarea de activitate şi restricţii de participare; e) afecţiuni legate de participarea la 

lichidarea avariei de la CAE Cernobîl sau la alte accidente atomice – cauzate de radierea cu 

substanţe radioactive a persoanelor ce au participat la lichidarea avariei de la CAE Cernobîl şi a 

urmărilor ei; d) afecţiuni legate de serviciul militar sau cel special – sunt afecţiuni cauzate 

persoanelor încadrate în organele apărării naţionale, securităţii statului şi de menţinere a ordinii 

publice, ca urmare a rănirii, contuziei, schilodirii, sau afecţiuni contractate în timpul satisfacerii 

serviciului militar sau special [103]. 
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Aprecierea calităţii de persoană cu dizabilităţi se face de către Consiliul Naţional pentru 

Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi structurile sale teritoriale, în temeiul 

instrucţiunii privind modul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă [103], după 

aplicarea măsurilor de diagnosticare, tratament şi reabilitare [196] cu încadrarea persoanei în 

unul din cele trei grade de dizabilitate: severă, accentuată şi medie.  

Criteriile de apreciere şi determinare a dizabilităţii la copii în vîrstă de pînă la 18 ani se 

determină conform Ordinului comun al ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi al Familiei, 

ministrului Sănătăţii şi ministrul Educaţiei al RM nr. 13/71/41 din 28.01.2013 [197]. Astfel, 

dizabilitatea severă se acordă copiilor care au, în raport cu vîrsta, capacitatea de autoîngrijire 

încă neformată sau pierdută, respectiv un grad ridicat de dependenţă fizică sau psihică. 

Autonomia persoanei este foarte scăzută din cauza limitării severe în activitate, de aceea necesită 

îngrijire permanentă; dizabilitatea accentuată se acordă copiilor la care incapacitatea de a 

desfăşura activităţi potrivit rolului social corespunzător dezvoltării şi vîrstei se datorează unor 

limitări funcţionale motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice importante, rezultate din 

afecţiuni severe, în stadii înaintate, cu complicaţii ale unor organe şi sisteme; dizabilitatea medie 

se acordă copiilor care au capacitatea de prestaţie fizică (motorie, metabolică) sau intelectuală 

redusă, corespunzînd unei deficienţe funcţionale scăzute, ceea ce conduce la limitări de 

activitate, în raport cu aşteptările corespunzătoare vîrstei [138].
 
 

La persoanele adulte încadrarea în gradele de dizabilitate se face în funcţie de nivelul 

afectării capacităţii de muncă aceasta va fi apreciată procentual: dizabilitatea severă – se 

caracterizează prin deficienţe funcţionale severe provocate de afecţiuni, defecte, traume, care 

conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în 

proporţie de 0-20%; dizabilitatea accentuată – se caracterizează prin deficienţe funcţionale 

accentuate provocate de afecţiuni, defecte, traume, care conduc la limitări de activitate şi 

restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 25-40%; 

dizabilitatea medie – se caracterizează prin deficienţe funcţionale medii provocate de afecţiuni, 

defecte, traume, care conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de 

muncă este păstrată în proporţie de 45-60%, şi doar persoanele cu deficienţe funcţionale uşoare 

care îşi păstrează capacitatea de muncă în proporţie de 65-100% nu sunt încadrate în grad de 

dizabilitate [138]. 

Decizia finală privind gradul de dizabilitate şi procentul păstrării capacităţii de muncă a 

persoanei expertizate, precum şi recomandările generale privind activităţile şi serviciile de care 

persoana cu dizabilităţi are nevoie în procesul incluziunii sociale se înscriu în Certificatul de 

dizabilitate şi capacitate de muncă şi în Programul individual de reabilitare şi incluziune socială 

[198]. 
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Reişind din analiza opiniilor existente şi din prevederile legale, rezultă că la categoria 

persoanelor cu dizabilităţi urmează a fi atribuite doar persoanele încadrate oficial în cele trei 

grade de dizabilitate: sever, accentuat sau mediu, altfel spus, persoana care a fost recunoscută ca 

avînd o dizabilitate printr-un document oficial eliberat de o autoritate competentă. Fapt care a 

fost reconfirmat şi de practica Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

Cauza Ms. S.C. c. Braziliei [322]. 

Nu sîntem de-acord cu acest punct de vedere şi considerăm că dizabilitatea urmează a fi 

stabilită în orice caz, indiferent de faptul dacă aceasta este sau nu certificată în mod oficial de 

către organele abilitate. Această convingere rezultă din esenţa principiului egalităţii şi celui al 

non-discriminării care proclamă egalitatea în drepturi a persoanelor indiferent de condiţia 

acestora şi, pe de altă parte, acest aspect nu este indicat expres în prevederile CDPD şi nici în ale 

Legii RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Sîntem siguri că în orice societate există persoane cu dizabilităţi, care din anumite 

considerente nu s-au adresat autorităţilor competente pentru a le fi atribuit certificatul de 

dizabilitate, aceasta nicidecum nu înseamnă că persoana respectivă nu se poate prevala de 

protecţia legislaţiei în vigoare împotriva faptelor de discriminare pe criteriu de dizabilitate. În 

opinia noastră sînt protejate toate persoanele care prezintă o deficienţă de ordin fizic, senzorial 

sau intelectual, indiferent de faptul dacă această circumstanţă a fost constatată printr-un înscris 

oficial şi care au fost tratate nefavorabil în raport cu alte persoane avînd ca temei dizabilitatea de 

care suferă. 

Conform datelor Raportului social pentru anul 2014 publicat de MMPSF al RM [228], în 

anul 2014 în Republica Moldova numărul total al persoanelor cu dizabilităţi a constituit 183953 

(dintre care copii – 13446). 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al RM [13], numărul estimat al 

persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,4 mii de personae, inclusiv 13,4 mii 

copii cu vîrsta de la 0-17 ani. În ultimii 5 ani numărul acestora a crescut în general cu 2,7%, iar 

în cazul copiilor a scăzut cu 11,3%. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia 

totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie aproape 2% din numărul total al copiilor din 

Republica Moldova. În medie la 10 mii de locuitori revin 520 de personae cu dizabilităţi şi 193 

copii cu dizabilităţi revin la 10 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani (Anexa 1). 

Persoanele cu dizabilităţi în proporţie de 62 la sută sînt din mediul rural, numărul lor fiind 

în continuă creştere, iar comparativ cu anul 2010 s-a majorat cu 5,8 %. Astfel, rata dizabilităţii 

pentru mediul rural constituie 553 persoane la 10 mii locuitori, comparativ cu 469 persoane cu 

dizabilităţi la 10 mii locuitori din mediul urban (Anexa 2). În aspect de gen, ponderea bărbaţilor 
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în structura persoanelor cu dizabilităţi este mai mare şi constituie 52,2%, iar la 10 mii bărbaţi 

revin în medie 561 bărbaţi cu dizabilităţi comparativ cu 476 pentru femei (Anexa 3) [13]. 

Din numărul total al persoanelor cu dizabilităţi aflate la evidenţa organelor asigurării 

sociale de stat, 71 la sută au obţinut dizabilitatea în urma unei boli obişnuite, 15 la sută sunt 

persoanele cu dizabilitate din copilărie, iar 7 la sută sînt copiii cu dizabilitate. Dacă ne referim la 

cauza care a determinat stabilirea dizabilităţii, constatăm că în proporţie de 96 la sută din cazuri, 

dizabilitatea a survenit în urma unei boli obişnuite şi aproape 2 la sută pe motiv de boală 

profesională şi accidente de muncă [13]. 

Conform datelor oferite de Biroul Naţional de Statistică [13], în anul 2014, printre 

maladiile care au determinat gradul de dizabilitate severă în proporţie de 43,2 la sută sînt 

tumorile, 18,2 la sută din cazuri sînt determinate de bolile aparatului circulator, după care 

urmează bolile aparatului digestiv (Anexa 4). Dizabilitatea accentuată este acordată preponderent 

persoanelor care suferă de boli ale aparatului circulator şi tumori, care însă au o proporţie mai 

mică comparativ cu dizabilitatea severă. În cazul dizabilităţii medii în topul afecţiunilor se 

plasează bolile aparatului circulator, tumorile şi bolile sistemului nervos. În categoria alte boli 

sînt incluse boli ca tuberculoza, bolile ochiului şi anexelor, bolile aparatului respirator, care însă 

ocupă o pondere mai mică în structura dizabilităţii.  

Datele mai sus prezentate sunt date oficiale dar care nu reflectă nici pe departe numărul 

real al concetăţenilor noştri care în prezent suferă de o dizabilitate medie, accentuată sau severă. 

Prin urmare, considerăm că este nefondat să se considere că aceste persoane nu pot apela la 

protecţie în cazul în care au fost victime ale unei fapte de discriminare avînd ca motiv 

dizabilitatea de care suferă. 

 

2.2. Esenţa conceptului de discriminare versus discriminarea pe criteriu de dizabilitate 

 

Discriminarea a intrat în discursul societăţii civile şi a puterii politice recent. Fostul regim 

egalitar nu avea problema discriminării, toţi membrii comunităţii erau într-atît de egalaţi, încît 

diferenţele fuseseră aneantizate. Nu exista discriminare dar nici dreptul de a fi diferit. După 

colapsul Uniunii Sovietice, cînd un şir de procese sociopolitice au demarat vertiginos, 

discriminarea a apărut ca urmare a emergenţei unor inegalităţi din procesul de democratizare a 

vieţii sociale postcomuniste [18, p. 85]. 

Noţiunea de discriminare este direct conectată cu cea a toleranţei, egalităţii, libertăţii şi 

dreptăţii sociale. Este una dintre noţiunile regimului democratic, stipulată în majoritatea actelor 

internaţionale cu referire la drepturile şi libertăţile individuale. Fiecare stat democratic aspiră la 

respectarea egalităţii, orice cetăţean consideră că egalitatea este o condiţie a unei societăţi 
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prospere, deşi fiecare acordă acestei valori semnificaţii oarecum diferite. De multe ori apare 

retorica întrebare: ,,Egalitatea între cine anume? ” sau ,,Egalitate în ce anume? ” Şi aceasta pe 

bună dreptate, din moment ce ne ciocnim de inegalităţi, diferenţe/tratamente diferenţiate în 

fiecare zi [18, p. 85]. 

Discriminarea ca manifestare se pare că este la fel de veche ca însăşi omenirea şi după 

cum consideră majoritatea sociologilor [307, p. 210]; [377, p. 405]; [309, p. 187]; [372, p. 272]; 

[195, p. 145-147]; [380, p. 253]; [340, p. 278] îşi are originea în inegalitatea dintre oameni. 

Însuşi J.-J. Rousseau în renumita sa lucrare Discurs asupra inegalităţii dintre oameni, stabilea 

două forme de inegalitate: una pe care o numea naturală şi privea deosebirea de vîrstă, sănătate, 

putere fizică şi calităţi ale spiritului sau sufletului; alta care poate fi numită inegalitate morală 

sau politică, pentru că depinde de un fel de convenţie şi este stabilită, sau cel puţin autorizată 

prin consimţămîntul oamenilor. Această inegalitate constă din diferite privilegii de care se 

bucurau unii în dauna altora, ca, de pildă, acela de a fi mai bogaţi, mai onoraţi, mai puternici 

decît alţii, sau chiar de a-i face să se supună [243, p. 75] ceea ce în opinia lui Frye, face ca unele 

categorii de persoane să se afle în permanenţă sub ,,o presiune socială reprezentată de ideologie, 

politică, lege, stereotipuri şi cultură populară care se împletesc creînd cuşca în care sînt 

întemniţate anumite grupuri sociale” [381, p. 98] şi care-i stabileşte poziţia în raport cu alte 

grupuri de persoane [301, p. 223]. 

Conform dicţionarului de sociologie Larousse discriminarea implică deosebirea făcută în 

viaţa socială pe seama anumitor grupuri, considerate inacceptabile, de către majoritate, deoarece 

încalcă normele sociale şi principiul egalităţii în faţa legii, chiar şi cînd anumite grupuri ale 

populaţiei le justifică. Faptul că discriminarea socială a putut fi definită ca mod de tratare inegală 

a indivizilor egali arată în ce măsură este vorba de un concept strîns legat de societatea modernă, 

care situează egalitatea în centrul valorilor sale [19, p. 89].
.
 

L. Vlăsceanu, consideră discriminarea ca pe un comportament deviant deci anormal 

pentru că încalcă normele de comportare legală [260, p. 337]. 

Multe dintre normele existente: art. 2, art. 7 DUDO [81], art. 2, art. 26 din Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice [202], alin.(2) art. 2 din Pactul 

internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale [203], art. 14 din 

CEaDO [61] condamnă expres discriminarea fără însă a defini acest fenomen. 

Totuşi există instrumente internaţionale care oferă înţelesuri conceptului de discriminare 

[206, p. 85]. Astfel, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială la art. 1 defineşte discriminarea rasială care are în vedere orice 

deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă sau 

origine naţională sau etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite 
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recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale în domeniile: politic, economic, social şi cultural sau în oricare alt 

domeniu al vieţii publice [55]. 

Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei la art. 1 

stabileşte că discriminarea faţă de femei vizeaza orice diferenţiere, excludere sau restricţie 

bazată pe sex, care are drept efect sau scop să compromită ori sa anihileze recunoaşterea, 

beneficiul şi exercitarea de către femei, indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalităţii 

dintre bărbat şi femeie, a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în domeniul politic, 

economic, social, cultural şi civil sau în orice alt domeniu [56]. 

Definiţii cu privire la discriminare vom găsi şi în alte instrumente specializate ale 

subdiviziunilor ONU pe domenii distincte de activitate, după cum urmează: 

Convenţia OIM nr. 111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă 

şi exercitării profesiei, care la art.1 lit. a) descrie discriminarea ca orice diferenţiere, excludere 

sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, sex, religie, convingeri politice, ascendenţă, 

naţională sau origine socială, care are ca efect să suprime sau să ştirbească egalitatea de 

posibilităţi sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi de exercitare a profesiei 

[59]. 

Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul 

învăţămîntului la art. 1 stabileşte că discriminarea presupune orice distincţie, excludere, 

limitare sau preferinţă care, întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau 

altă opinie, origine naţională sau socială, situaţie economică sau naştere, are drept obiect sau 

ca rezultat suprimarea sau alterarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte învăţîmantul 

[60]. 

Punctul de legătură dintre prevederile tuturor acestor instrument îl reprezintă lipsa 

dizabilităţii în lista criteriilor protejate. 

În aceste condiţii, considerăm extrem de relevantă pentru tematica abordată definiţia 

oferită de art. 2 al Convenţiei cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, care 

stabilişte că discriminarea pe criteriu de dizabilitate înseamnă orice diferenţiere, excludere sau 

restricţie pe criterii de dizabilitate, care are ca scop sau efect diminuarea sau prejudicierea 

recunoaşterii, beneficiului sau exercitării în condiţii de egalitate cu ceilalţi a tuturor drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului în domeniul politic, economic, social, cultural, civil sau 

în orice alt domeniu [313]. 

La nivel national, Legea RM cu privire la asigurarea de şanse între femei şi bărbaţi 

[147] defineşte discriminarea după criteriul de sex orice deosebire, excepţie, limitare ori 

preferinţă avînd drept scop ori în consecinţă limitarea sau intimidarea recunoaşterii, exercitării 
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şi implementării pe bază de egalitate între femei şi bărbaţi a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. 

Conform art. 2 din Legea RM cu privire la asigurarea egalităţii [148] discriminarea 

este 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. Mai mult ca atît, sînt definite 

toate formele de manifestare a discriminării pentru o mai bună înţelegere a fenomenului. 

Generalizînd opiniile existente, propunem propria definiţie conform căreia discriminarea 

persoanelor cu dizabilităţi reprezintă o faptă, adică o manifestare exterioară a comportamentului 

unei persoane, grup de persoane, autorităţi publice, funcţionari publici, instituţii, organizaţii 

indiferent de tipul de proprietate exprimată sub formă de acţiune sau inacţiune interzisă de lege 

care implică un tratament inechitabil bazat pe o prejudecată pe criteriu de dizabilitate sau prin 

asimilare cu criteriul respectiv avînd ca scop sau ca consecinţă încălcarea egalităţii în drepturi 

şi libertăţi fundamentale. 

Reieşind din prevederile Legii RM nr.121 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 

[148], discriminarea se poate manifesta prin următoarele forme: discriminarea directă, 

discriminarea indirectă, discriminarea prin asociere, segregarea rasială, hărţuirea, instigarea 

la discriminare, victimizarea. Discriminarea în raport cu persoanele cu dizabilităţi poate îmbrăca 

oricare din formele mai sus indicate cu excepţia segregării rasiale. Pe parcurs vom aborda 

fiecare formă de discriminare în parte [207, p. 34]. 

Discriminarea directă – reprezintă tratarea unei persoane în baza oricărui dintre criteriile 

prohibitive în manieră mai puţin favorabilă decît tratarea altei persoane într-o situaţie 

comparabilă [148]. Acelaşi înţeles îl vom regăsi şi în directivele Uniunii Europene: Directiva 

2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 

aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 

în materie de încadrare în muncă şi de muncă [344], Directiva 2004/113/CE a Consiliului 

din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi 

bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii [323], dar şi în 

jurisprudenţa CEDO, cauza Burden c. Regatul Unit [393] în care Curtea a apreciat că, pentru 

ca o situaţie să se încadreze la art. 14, trebuie să existe o diferenţă de tratament al persoanelor în 

situaţii relevant similare, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă. 

Discriminarea indirectă – se realizează printr-o dispoziţie, un criteriu, o practică aparent 

neutră care pune persoana într-o situaţie special dezavantajoasă în comparaţie cu alte persoane 

[86].  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32006L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32004L0113
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Discriminarea prin asociere – această formă chiar dacă nu afectează în mod direct 

persoanele cu dizabilităţi, produce un tratament negativ faţă de o persoană care are tangenţe cu 

această categorie [148]. 

Hărţuirea – orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, 

ostil, degradant, umilitor sau ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnităţii unei 

persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege [148]. 

Instigarea la discriminare – reprezintă orice comportament prin care o persoană aplică 

presiuni sau afişează o conduită intenţionată în scopul discriminării unei terţe persoane pe baza 

criteriilor stipulate de prezenta lege [148]. Acelaşi înţeles rezultă şi din art. 7 al Directivei 

Consiliului 43/2000/EC [86] care obligă statele semnatare să protejeze indivizii de la orice 

formă de tratament advers ca urmare a reclamării unei fapte de discriminare.  

Victimizarea – presupune orice acţiune sau inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca 

urmare a depunerii unei plîngeri sau înaintării unei acţiuni în instanţa de judecată în scopul 

asigurării aplicării prevederilor prezentei legi sau în scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a 

unor mărturii, care se referă la plîngerea sau acţiunea înaintată de către o altă persoană [148].  

Persoanele cu dizabilităţi sînt des victimizate atunci cînd ripostează prin formularea de 

denunţuri, plîngeri cu privire la situaţiile nefavorabile în care sînt implicate, iar aceste reacţii au 

menirea de a-i determina să renunţe la ripostă şi să se conformeze unor condiţii dezavantajoase şi 

ilegale. 

Totuşi atît în literatura de specialitate, cît şi legislaţia în vigoare se admite aplicarea 

tratamentului diferenţiat în raport cu persoanele cu dizabilităţi în două situaţii: prima priveşte 

tratamentul diferenţiat care se întemeiază pe criterii rezonabile sau, altfel spus, obiective, cea de 

a doua excepţie se referă la măsurile pozitive [33]. 

Directiva Consiliului Europei nr.78 stabileşte că dispoziţiile, criteriile şi practicile 

discriminatorii sînt admise dacă sînt justificate obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de 

realizare a acestui obiectiv sînt corespunzătoare şi necesare [325]. Legea 121 din 25.03.2012 

face referitre la aceste excepţii, reflectîndu-le la încadrarea în cîmpul munci prin prevederile 

art.7, care stabileşte că ,,Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui 

anumit loc de muncă nu constituie discriminare în cazul în care, prin natura specifică a 

activităţii în cauză sau a condiţiilor în care această activitate este realizată, există anumite 

cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele 

proporţionale”, iar la art. 9 se prevăd restricţiile proprii domeniului învăţămîntului ,,Refuzul 

instituţiei de învăţămînt de a admite la studii o anumită persoană ale cărei calificări nu 

corespund nivelului necesar pentru a fi admisă nu constituie o limitare a dreptului la 

învăţămînt” [34]. 
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Considerăm că caracterul obiectiv şi raţional al unui tratament rezultă din însăşi natura 

acestuia, scopurile pe care şi le-a propus şi modalitatea de realizare. Un exemplu de discriminare 

obiectivă poate servi cazul de eliberare din serviciul în legătură cu stabilirea stării de dizabilitate 

a militarului [156], sau a judecătorului [157].  

A doua excepţie de discriminare o reprezintă măsurile pozitive (afirmative) care au fost 

instituite ca o reacţie de răspuns la discriminarea indirectă avînd menirea de a anihila efectele 

acesteia. 

Consider că cel mai bine esenţa acestei măsuri a fost expusă în prevederile art. 5 din 

cadrul Directivei Consiliului Europei nr.78 din 2000 care stabileşte că, ,,în scopul de a garanta 

respectarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte persoanele cu handicap, sunt 

prevăzute amenajări rezonabile’’ [325].  

Din punctul de vedere al încărcăturii şi întinderii conceptului de măsură pozitivă, acesta 

poate implica cele mai diverse acţiuni în raport cu persoanele cu dizabilităţi, cum ar fi: 

asigurarea accesului la obective publice, amenajarea spaţiilor în care aceasta locuieşte conform 

necesităţilor sale personale etc., cauza Price c. Regatul Unit [337]. 

 

2.3. Garantarea unor drepturi fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi – 

condiţie indispensabilă a constituţionalismului contemporan 

 

Generalizînd opiniile existente în momentul de faţă în literatura de specialitatea cu privire 

la constituţionalism [405]; [79]; [191]; [34], concluzionăm că constituţionalismul poate fi 

considerat starea de fapt de natură juridico-politică, supremă în care poate exista o societate şi 

care implică consacrarea constituţională a celorm mai rîvnite valori umane cu privire la statul de 

drept, democraţie, separarea puterilor în stat, supremaţia legii şi bine-înţeles protecţia drepturilor 

şi libertăţilor omului.  

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sunt inima oricărui sistem constituţional 

[264, p. 154] şi reprezintă acele garanţii prin intermediul cărora poate fi asigurată demnitatea 

personală [33; p. 53] care de fapt şi este premisa acestor drepturi şi libertăţi [11; p. 14], iar 

nerespectarea demnităţii umane duce la lezarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi pe cale 

de consecinţă la discriminarea persoanei. 

Considerăm că edificarea constituţionalismului în RM a început odată cu adoptarea 

Declaraţiei cu privire la suveranitate [82], Declaraţiei cu privire la independenţă [83] şi s-a 

concretizat prin adoptarea Constituţiei RM la 29 iulie 1994.  

Legea fundamentală a RM [64] prin prevederile art. 15 consacră: ,,Cetăţenii Republicii 

Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consecrate prin Constituţie şi prin alte legi şi 
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au obligaţiile prevăzute de acestea”, iar Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi dezvoltă această prevedere, stabilind la art. 8 [138] că ,,Persoanele cu dizabilităţi se 

bucură de toate drepturile civile, politice, sociale, economice şi culturale, precum şi de 

libertăţile fundamentale consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova, prin Convenţia ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (ratificată prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010), 

prin prezenta lege şi alte acte normative”. 

Reieşind din logica prevederilor mai sus indicate, rezultă că persoanele cu dizabilităţi 

beneficiază de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca şi restul membrilor societăţii civile, doar că, în 

anumite condiţii în pofida deficienţelor de care aceştia suferă, nu pot face uz de aceste drepturi în 

forma lor brută în care au fost consacrate, ele necesitînd acţiuni de adaptare. Prin urmare, 

drepturile şi libertăţile constituţionale în interpretarea persoanelor cu dizabilităţi sînt grevate de 

necesităţile specifice condiţionate de dizabilitatea de care suferă respectiva persoană (necesităţi: 

medicale; psihologice; nevoi socioeconomice; nevoi legate de respectarea drepturilor omului 

[251]). 

Pentru a reda imaginea reală a situaţiei respectării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu 

dizabilităţi, în continuare vom elucida aceste circumstanţe cu referire la cele mai importante 

domenii de activitate: accesul la servicii şi bunuri publice; accesul la educaţie; accesul la 

muncă. 

2.3.1. Accesul persoanelor cu dizabilităţi la bunuri şi servicii publice 

 

Art. 17 din Legea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi [138] stabileşte că 

,,În scopul asigurării unei vieţi independente persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile publice 

centrale şi locale, organizaţiile nonguvernamentale, agenţii economici, indiferent de forma de 

organizare juridică, în funcţie de competenţele lor funcţionale, evaluează situaţia în domeniu şi 

întreprind măsuri concrete pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, la informaţie şi la mijloacele de comunicare, 

inclusiv la tehnologia informaţiei şi la comunicaţiile electronice, la alte utilităţi şi servicii 

deschise sau furnizate publicului, atît în localităţile urbane, cît şi în localităţile rurale, în 

conformitate cu normativele în vigoare”. 

Nivelul realizării acestei prevederi îl vom aborda detaliat în continuare: 

Accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii publice 

Serviciul public reprezintă o activitate de interes public, organizată şi desfăşurată de către 

o autoritate publică [144] care are un impact social deosebit, asigurînd realizarea unei varietăţi 

considerabile de cerinţe sociale ale populaţiei [193, p. 3]. 
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Principalele probleme cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi privind accesul la 

servicii publice sînt condiţionate de imposibilitatea acestora de a ajunge în faţa autorităţilor care 

prestează aceste servicii din cauza: infrastructurii inadaptate, birocraţiei, lipsei pregătirii speciale, 

lipsei personanlului calificat, dotării tehnice insuficiente etc. 

În contextul descentralizării şi modernizării administraţiei publice în RM, subiectul 

referitor la performanţa autorităţilor în furnizarea serviciilor publice [41, p. 5], este unul extrem 

de sensibil, fapt ce a obligat optimizarea acestui domeniu. Prin Hotărîrea Guvenului RM nr. 

797 din 26.10.2012 [104] a fost aprobat Planul de reformare a serviciilor publice, care şi-a 

propus restructurarea administraţiei publice centrale în scopul creării unui cadru instituţional 

eficient, funcţional şi durabil, dedicat supremaţiei legii şi acordării unor servicii publice 

calitative populaţiei, iar prin Hotărîrea Guvernului RN nr.661 din 30.08.2013 [105] s-a dispus 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Biroului comun de 

informaţii şi servicii prin care s-au instituit la nivelul organelor administraţiei publice locale de 

gradul I şi de gradul II birouri formate din prestatorii de servicii publice care au ca menire 

informarea asupra serviciilor oferite şi prestarea propriu-zisă a acestor servicii către persoanele 

interesate, în mare parte aici se au în vedere păturile vulerabile care din anumite considerente nu 

pot beneficia în condiţii obişnuite de aceste servicii. De remarcat că aceste birouri pot crea şi 

structuri mobile care se deplasează la persoanele care necesită asistenţă, cum ar fi şi persoanele 

cu dizabilităţi.  

Ideea de accesibilitate a serviciilor publice a constituit subiectul central şi al Hotărîrii 

Guvernului RM nr.122 din 18.02.2014 [106], prin care s-a dispus aprobarea unui alt Program 

de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, care a plasat accentele pe necesitatea 

digitizării serviciilor publice astfel încît acestea să poată fi acţionate la distanţă fără a 

interacţiona cu funcţionarul public. 

Accesul la informaţie a persoanelor cu dizabilităţi 

Televiziunea rămîne una dintre cele mai importante surse de informare în masă. Codul 

Audiovizulului al RM [72] prin prevederile art. 13 al.(4) stabileşte că accesul persoanelor cu 

deficienţe de auz (surde) la emisiunile televizate de importanţă majoră şi de actualităţi este 

garantat prin interpretarea, din contul radiodifuzorului, în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 

de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului de programe. 

Acest deziderat este foarte dificil de realizat din cauza lipsei de echipament special şi 

faptului că radiodifuzorii trebuie să suporte singuri cheltuielile. Astfel că în cadrul monitorizării 

pieţe audiovizualului Consiliul de Coordonare a Audiovizualului a concluzionat că 11 dintre 

difuzorii înregistraţi pe teritoriul RM încalcă periodic obligaţia de a difuza un buletin de ştiri prin 

limbaj mimic al gesturilor [263]. 
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Totodată, statul acordă gratuit asistenţă persoanelor cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori 

surdomuţi) care sînt la evidenţa direcţiilor, secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei sau 

Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova şi necesită suportul interpretului la asigurarea 

comunicării în relaţiile cu diferite autorităţi, instituţii, organizaţii în situaţiile cînd au nevoie de 

interpret pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiile [107]. 

Din cauza numărului redus de interpreţi ai limbajului mimico-gestual, pentru moment sînt 

autorizaţi doar 9 interpreţi cărora le revin circa 5. 000 persoane cu dizabilităţi de auz. Acest fapt 

limitează considerabil posibilitatea de acces la informaţie, participarea la viaţa societăţii şi alte 

drepturi fundamentale ale persoanelor cu deficienţe de auz. Părinţii copiilor cu dizabilităţi 

auditive nu sînt informaţi despre importanţa limbajului semnelor, aceştia evită instruirea copiilor 

pentru comunicarea în limbajul mimico-gestual. Majoritatea profesorilor din şcolile speciale 

pentru copii cu surditate nu cunosc limbajul mimico-gestual. În Republica Moldova nu există 

niciun centru educaţional care ar pregăti interpreţi de limbajul semnelor. Regulamentul cu privire 

la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua internet, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului 188 din 03.04. 2012, prevede faptul ca paginile web oficiale să fie adaptate 

pentru accesarea de pe echipamente mobile (telefon mobil smartphone), precum şi accesarea de 

către persoanele cu dizabilităţi prin asigurarea unui sistem de sonorizare a conţinutului 

informaţional. Pentru a asigura posibilitatea accesului persoanelor cu dizabilităţi la paginile web 

oficiale, trebuie aplicate standardele minime WAI (WebAccessibility Initiative). Totodată, alte 

acte normative în domeniu, inclusiv Legea nr.467- XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la 

informatizare şi la resursele informaţionale de stat, adoptată înainte de ratificarea CDPD, nu a 

fost completată cu prevederi care ar asigura accesibilitatea informaţională pentru persoanele cu 

dizabilităţi [230]. 

Accesul la servicii de sănătate 

Sănătatea este un drept fundamental garantat [64]. Dreptul la asistenţa medicală calificată 

pentru persoanele cu dizabilităţi este prevăzut şi reglementat de majoritatea actelor normative din 

domeniu: art.17 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28.03.1995 [158], art.5 din Legea 

privind sănătatea mentală nr. 1402 din 16.12.1997 [159], art.5 din Legea cu privire la 

drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263 din 27.10.2005 [160], art.1 din Legea 

privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10 din 03.02.2009 [161]. 

Situaţia precară din punct de vedere financiar a persoanelor cu dizabilităţi a determinat 

statul să-şi asume calitatea de asigurator în cazul acestora, fiindu-le garantată asistenţă medicală 

gratuită [162] prin efectul legii [138]. 

Conform legislaţiei în vigoare, persoanele cu dizabilităţi, pe teritoriul RM, beneficiază 

gratuit de următoarele tipuri de asistenţă medicală: a) urgentă prespitalicească; b) primară; c) 
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specializată de ambulator, inclusiv stomatologică; d) spitalicească; e) servicii medicale de înaltă 

performanţă; f) îngrijiri medicale la domiciliu, pentru o gamă largă de afecţiuni [108]. Serviciile 

medicale, inclusiv spitaliceşti şi de înaltă performanţă, prestate de către instituţiile medico-

sanitare sînt contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în baza tarifelor 

negociate cu acestea, fără a depăşi tarifele aprobate de Guvern, şi costurile cazurilor tratate, 

aprobate de Ministerul Sănătăţii [109]. De asemenea prin Ordinul Ministrului Sănătăţii 

nr.1239/253 din 10.12.2012 [199]
 
au fost aprobate costurile pentru serviciile medicale de 

îngrijire paliative şi la domiciliu oferite ONG-urilor specializate. 

Totuşi serviciile medicale acordate persoanelor cu dizabilităţi sînt puţin accesibile din 

cauza lipsei adaptării infrastructurii instituţiilor medicale, centrelor medicilor de familie, în 

special, în mediul rural coroborat cu lipsa de instruire a medicilor în domeniul dizabilităţii. 

Totodată, deşi persoanele cu dizabilităţi sînt asigurate gratuit din cadrul sistemului asigurărilor 

medicale, acestea primesc parţial sau nu sînt asigurate cu unele medicamente şi paramedicale 

necesare, întrucît nu sînt acoperite de fondurile de stat de asigurări în medicină, de exemplu, 

unele preparate anticonvulsive, scutece pentru îngrijiri la domiciliu şi alte consumabile medicale 

[230].  

În pofida tuturor acestor reglementări progresiste, situaţia din domeniu este departe de a 

se fi îmbunătăţit aşa cum majoritatea persoanelor cu dizabilităţi au avut experienţe negative în 

ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate, abilitare şi reabilitare, imposibilitatea de a se 

bucura de cel mai înalt standard posibil de sănătate, persoana cu dizabilităţi simţindu-se 

nerespectată şi dispreţuită. Persoanele care se confruntă cel mai des cu lezarea demnităţii atunci 

cînd au nevoie de asistenţă medicală şi/sau reabilitare sînt femeile tinere cu vîrste între 26 şi 40 

ani, cu dizabilităţi somatice, din zonele de nord şi centru ale ţării, cu precădere din mediul urban. 

În majoritatea cazurilor factorul uman este decisiv, atitudinea cadrelor medicale este cel mai 

frecvent criticată [85]. 

Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi 

Persoanele cu dizabilităţi reprezintă o categorie vulnerabilă a populaţiei marcată, de 

regulă, de lipsuri şi de incapacitatea de a-şi asigura un venit stabil şi suficient supravieţuirii în 

condiţiile economiei de piaţă [208]. De aceea statul este nevoit să intervină prin diverse măsuri 

de protecţie şi asistenţă socială. 

Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi se asigură prin două modalităţi distincte: 

 plăţi de la bugetul de stat; 

 servicii sociale acordate. 
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Plăţile de la bugetul de stat au în vedere diferite prestaţii oneroase acordate de la bugetul 

de stat persoanelor cu dizabilităţi sub formă de pensii, compensaţii, indemnizaţii etc., pentru a 

asigura acestei categorii un nivel minim de existenţă. Din categoria acestor plăţi fac parte: 

Pensia de invaliditate pe care noi în continuare o vom numi pensie de dizabilitate sau de 

incapacitate de muncă, se acordă de la bugentul asigurărilor de stat conform Legii nr.156 din 

14.10.1998 [150], persoanelor asigurate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă 

din cauza: a) unei boli obişnuite; b) unui accident de muncă; c) unei boli profesionale. 

Pe lîngă faptul că termenul pensie de invaliditate folosit de prezenta lege este 

discriminatoriu şi necesită a fi modificat, plăţile respective sînt extrem de mici şi insuficiente 

pentru a asigura independenţa financiară a unei persoane cu dizabilităţi. Acesta este unul dintre 

motivele pentru care la 1 aprilie a fiecărui an această prestaţie ca şi celelalte se indexează, avînd 

o medie de 950 de lei lunar [36]. 

Persoanele cu dizabilităţi care nu îndeplinesc condiţiile legii sus menţionate sînt protejate 

prin acordarea unei alocaţii sociale [151]. La situaţia de la 01.10.2014, de alocaţii sociale de stat 

au beneficiat 47 362 de persoane cu dizabilităţi, mărimea medie a alocaţiei constituind 149 lei şi 

43 bani, pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie – 410 lei şi 35 bani şi pentru copiii cu 

dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 415 lei şi 73 bani [128]. 

Persoanelor cu dizabilitate severă şi accentuată, copiilor cu dizabilităţi, precum şi 

persoanelor care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi li se acordă 

compensaţii pentru călătorii în transportul public din contul bugetului de stat [138], [124]. 

Totodată familiile defavorizate în cazul în care membrii adulţi ai acesteia sînt persoane încadrate 

în diferite grade de dizabilitate, îngrijesc membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate, 

îngrijesc copii du dizabilităţi şi care realizează un venit global mai mic ca venitul lunar minim 

beneficiază de ajutor pentru perioada rece a anului [153]. 

Considerăm sistemul national de asigurări sociale discriminatoriu în raport cu persoanele 

cu dizabilităţi prin instituirea unor pensii preferenţiale pentru unele categorii de persoane: foşti 

deputaţi, foşti membri ai guvernului, procurori, colaboratori vamali, aleşi locali, judecători, în 

condiţiile în care toate plăţile sociale însumate pe care le primeşte o persoană cu dizabilităţi nu 

sînt suficiente pentru a acoperi necesităţile minime de existenţă [230]. 

Serviciile sociale 

Politica statului în domeniul protecţiei sociale a fost axată pe dezvoltarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi cu scopul de a favoriza şi accelera procesul de 

incluziune a acestora în comunitate [231]. 

Legislaţia RM [163] stabileşte trei categorii de servicii sociale: servicii sociale primare; 

servicii sociale specializate şi servicii sociale cu specializare înaltă [208]. 
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a. Servicii primare – sînt serviciile care se acordă la nivel de comunitate tuturor 

beneficiarilor şi au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate care pot cauza 

marginalizarea sau excluziunea socială [163]. 

Din categoria serviciilor primare fac parte: 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu – reprezintă un serviciu public (creat în 

subordinea structurii teritoriale de asistenţă socială) sau privat (creat de către fundaţii, instituţii 

private fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia, avînd domeniul de activitate 

în sfera socială) care implică o gamă de servicii acordate la domiciliu beneficiarilor pentru a 

spori gradul de independenţă a acestora [110]. 

Cantinele de ajutor social – reprezintă un serviciu social primar cu statut de persoană 

juridică creat de organele administraţiei publice locale care oferă persoanelor vulnerabile 

inclusiv persoanelor du dizabilităţi, servicii sub formă de mese [155].  

În RM funcţionează 129 cantine de ajutor social, de serviciile cantinelor de ajutor social 

beneficiază lunar 5901 persoane vîrstnice şi cu dizabilităţi, familii cu copii în situaţii de risc 

[232]. 

b. Servicii sociale specializate – sînt serviciile care implică antrenarea specialiştilor şi au 

drept scop menţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei 

situaţii de dificultate în care se află beneficiarul sau familia acestuia [163]. 

Centrele specializate de zi – sunt servicii sociale specializate care includ asistenţă 

medicală şi psihologică acordate inclusiv persoanelor cu dizabilităţi. În momentul de faţă există 

25 de centre de îngrijire de zi pentru adulţi şi persoane cu dizabilităţi, 25 de centre pentru familii 

cu copii cu dizabilităţi şi 30 de centre de zi pentru familii cu copii în situaţii de risc. Adesea 

aceste centre combină îngrijirea specializată cu activităţi de îngrijire primară [111]. 

Centrele de plasament temporar – sînt create, de regulă, de societatea civilă şi cu suportul 

organizaţiilor internaţionale. Acestea numără 14 centre pentru adulţi, inclusiv cu dizabilităţi, şi 

16 centre pentru copii cu dizabilităţi, precum şi un adăpost pentru persoanele fără domiciliu în 

municipiul Chişinău [111]. 

c. Servicii sociale cu specializare înaltă – sînt servicii dezvoltate pentru persoanele cu 

dizabilităţi care implică o serie de prestaţii într-o instituţie rezidenţială sau într-o instituţie 

specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii complexe ce pot include 

orice combinaţie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă sporită şi 

care necesită supraveghere continuă (24/24 ore) [163], şi include: 

Servicii de recuperare/reabilitare şi tratament balneo-sanatorial [112] care se prestează 

de subdiviziunile Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prin intermediul a trei centre 

de reabilitare în ţară: Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi 
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războiului din satul Cocieri, raionul Dubăsari [37]; Centrul pentru copii cu cerinţe educative 

speciale „Speranţa” din oraşul Criuleni [38]; Centrul de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor 

,,Victoria” al Republicii Moldova, oraşul Sergheevka, Ucraina [39]. 

Servicii de ocrotire rezidenţială pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi 

[113]. Pentru moment există 9 instituţii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv: 

Internate psihoneurologice: din satul Brînzeni, raionul Edineţ; satul Bădiceni, raionul Soroca; 

satul Cocieri, raionul Dubăsari şi mun. Bălţi; case-internat pentru copii cu deficienţe mintale: 

(băieţi) din oraşul Orhei şi (fete) din oraşul Hînceşti; 2 instituţii sociale pentru persoane în etate 

şi cu dizabilităţi: Azilul republican pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi din mun. Chişinău 

[233]. 

Servicii de reabilitare medicală – au menirea de a preveni şi de a reduce nivelul 

incapacităţii temporare şi stabile de muncă, îmbunătăţirea funcţiilor fiziologice şi mentale a 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi sporirea capacităţii de participare activă a acestora în 

cadrul societăţii, menţinerea, maximal posibilă, a sănătăţii şi calităţii vieţii pacienţilor, prin 

aplicarea coordonată şi combinată a diverselor măsuri în domeniul medical, clinic, funcţional, 

psihologic, social şi pedagogic [200]. 

Pentru a asigura dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi şi totodată un sistem de 

protecţie eficientă pentru acele persoane care necesită asistenţă permanentă din partea 

personalului calificat au fost instituite mai multe servicii de specializare înaltă: Locuinţă 

protejată [98], [132]; Casă comunitară [99]; Serviciul asistenţă personal [100], [133]; Servicul 

,,Echipă mobilă” [101], [134]; Serviciul Respiro [102] (Anexa 5). 

Dezvoltarea serviciilor sociale şi diversificarea acestora au generat noi riscuri dar şi 

provocări în vederea asigurării cu resurse adecvate pentru menţinerea serviciilor sociale de către 

autorităţile administraţiei publice locale. Observaţiile din ultimii ani demonstrează că pentru 

autorităţile administraţiei publice locale este dificilă administrarea şi menţinerea serviciilor 

sociale create. Multe centre ce prestează servicii sociale îşi limitează sau încetează activitatea ca 

rezultat al unei administrări ineficiente a resurselor. Respectiv, un nou imperativ îl constituie 

consolidarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale în administrarea şi 

gestionarea serviciilor sociale, lucrul cu societatea civilă pentru implicare şi participare, 

reorientarea serviciilor sociale conform necesităţilor identificate în comunitate şi în special 

pentru prestarea serviciilor orientate spre prevenirea problemelor şi nu spre diminuarea acestora. 

Un alt imperativ îl reprezintă implementarea mecanismului de procurare a serviciilor sociale şi 

susţinerea dezvoltării competenţelor de dezvoltare a serviciilor sociale prin alocarea de resurse 

per beneficiar conform necesităţilor identificate. De asemenea, necesită dezvoltare evaluarea şi 

motivarea personalului angajat şi formarea continuă a acestuia [228]. 
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Accesul la infrastructura socială 

Legislaţia naţională [138] conţine obligativitatea generală adresată autorităţilor publice de 

a asigura accesibilitatea infrastructurii fizice pentru persoanele cu dizabilităţi. Totuşi pînă în 

prezent majoritatea clădirilor şi spaţiilor publice din oraşe şi, mai ales, din localităţile rurale, nu 

sînt accesibile acestora.  

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova a desfăşurat un studiu, prin care a evaluat nivelul 

de accesibilitate a clădirilor publice din municipiul Chişinău, stabilind că din totalul de 55 de 

clădiri selectate spre evaluare (instituţii publice, farmacii, teatre, bănci şi blocuri de locuit), doar 

două clădiri au fost recunoscute drept accesibile în totalitate, conform necesităţilor persoanelor 

cu dizabilităţi locomotorii (rampe de acces, WC accesibil, uşi şi ascensoare largi, interior 

spaţios) [230]. 

Normativele naţionale în construcţii, aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, nu corespund standardelor europene şi internaţionale, în special în privinţa 

persoanelor cu deficienţe de vedere. În plus, nu a fost adoptat un mecanism de sancţionare a 

celor care nu respectă cerinţele legate de accesibilitate. În practică, autorităţile responsabile: 

Inspecţia de Stat în Construcţii şi Direcţiile de Urbanism şi Arhitectură – nu supraveghează 

respectarea acestor norme de accesibilitate. Majoritatea edificiilor publice noi, date în exploatare, 

sînt inaccesibile sau parţial accesibile persoanelor cu dizabilităţi. Nu există un mecanism de 

evaluare a condiţiilor de accesibilitate la clădirile construite în perioadele anterioare [230]. Prin 

Hotărîrea Guvernului nr.599 din 13 august 2013 [114] a fost aprobat Planul de acţiuni 

privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la 

infrastructura socială, acesta însă nu a dus la nici o schimbare semnificativă în privinţa 

accesibilizării pentru persoanele cu dizabilităţi. În prezent nu există un plan de acţiuni pentru 

renovarea (graduală) a clădirilor vechi (spaţiilor publice) în vederea asigurării accesibilităţii 

pentru persoanele cu dizabilităţi [230]. 

Reglementările privind acesibilitatea la infrastructura socială nu lipsesc cu desăvîrşire, 

dar sînt sporadice şi privesc aspecte ca accesul la instituţiile farmaceutice [115], accesul la 

secţiile de votare [73] sau amenajarea ascensoarelor privind transportarea persoanelor cu 

dizabilităţi [116]. 

Aceeaşi situaţie o regăsim şi în domeniul ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilităţi la 

drumurile publice şi transportul public. 

Accesul persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura drumurilor este reglementat deficitar 

prin prevederi generale aşa ca cele de la pct. 84 al Hotărîrii Guvernului RM nr.5 din 05.01.98 

[117] care stabileşte că ,,Accesele pietonale trebuie să fie executate astfel încît să permită 
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circulaţia persoanelor cu handicap locomotor şi celor care se folosesc de mijloace speciale de 

deplasare”. 

În ce priveşte călătoria cu transportul public de pasageri a persoanelor cu dizabilităţi, 

legislaţia în vigoare prevede necesitatea rezervării de locuri destinate acestei categorii de 

persoane [118]. Această prevedere este completată de art. 20 al Legii incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi care stabileşte că obligă autorităţile publice dar şi subiecţii de drept 

privat, societatea civilă ,,de a adapta atît mijloacele de transport, cît şi căile de acces, 

infrastructura drumurilor necesităţilor specifice acestei categorii de persoane [138]. Din păcate, 

aceste norme sînt nefuncţionale, deoarece Guvernul nu a intervenit cu reglementări privind 

normativele de adaptare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii drumurilor. 

 

2.3.2. Accesul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie şi învăţămînt 

Dreptul la educaţie şi învăţămînt al persoanelor cu dizabilităţi este garantat prin 

prevederile art. 35 al Constituţiei Republicii Moldova [64], dar şi prin prevederile art. 9 al.(1) 

al noului Cod al educaţiei [74] care la capitolul VI indică expres că, ,,învăţămîntul pentru copiii 

şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale este parte integrantă a sistemului de învăţămînt 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”[74].  

În vederea asigurării integrării copiilor cu dizabilităţi în sistemul general de învăţămînt s-

a adoptat Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 

2011-2020 [119], care şi-a propus ca obiectiv schimbarea prin 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, indicînd că 

parte a acestui program sînt absolut toţi copiii, inclusiv cei cu dizabilităţi.  

Educaţia incluzivă presupune dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi, care mai 

nou este şi unul dintre obiectivele Strategiei pentru protecţia copilului pentru anii 2014-2020 

[120] care stabileşte că procesul de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi reprezintă o 

prioritate de stat şi se va asigura prin redirecţionarea resurselor financiare şi acordarea unui 

minim de servicii sociale şi servicii de educaţie incluzivă [121]. 

Pentru integrarea eficientă a elevilor dezinstituţionalizaţi în sistemul general de 

învăţămînt începînd cu 01.01.2013 în toate unităţile teritorial-administrative au fost create şi 

funcţionează servicii de asistenţă psihopedagogică care au în componenţă personal specializat 

(pedagog, psiholog, specialist terapii specifice etc.), care au ca scop suportul copiilor şi tinerilor 

dezinstituţionalizaţi din instituţii specializate inclusiv tineri cu dizabilităţi şi cu necesităţi 
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educaţionale speciale, aflaţi în situaţii de dificultate, cu risc de separare de familie şi 

instituţionalizare[122]. 

Conform legislaţiei în vigoare [74], [138], educaţia/învăţămîntul şi instruirea persoanelor 

cu dizabilităţi se realizează în următoarele forme: instruirea în sistemul general de învăţămînt; 

educaţia în instituţii specializate; educaţia la domiciliu. 

Educaţia profesională a tinerilor cu dizabilităţi – se realizează în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate (colegii). Regulamentele de organizare 

şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ secundar profesional şi mediu de 

specialitate din RM, aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 606 din 30 iunie 2010, cu 

modificările ulterioare, prevăd anumite facilităţi pentru înscrierea tinerilor cu dizabilităţi (15% 

din numărul total de locuri la fiecare meserie/specialitate, prevăzute în planul de înmatriculare cu 

finanţare bugetară). Actualmente în 66 de instituţii de învăţămînt secundar profesional studiază 

139 elevi cu dizabilităţi. În 22 de colegii, subordonate Ministerului Educaţiei sînt formaţi 

profesional 176 de elevi cu dizabilităţi [234]. 

În ce priveşte învăţămîntul universitar, pentru moment sunt înmatriculaţi doar 23 tineri cu 

dizabilităţi locomotorii în 6 instituţii de învăţămînt superior de stat. În vederea facilitării 

accesului la studii universitare al studenţilor cu dizabilităţi de vedere, cu suportul Programului 

Tempus, a fost creat primul Centru de suport „Fără bariere”, în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova. În cadrul centrului, studenţii şi elevii cu dizabilităţi de vedere beneficiază de servicii 

de scanare la comandă a cărţilor, manualelor, sau a oricăror altor materiale, de convertirea 

materialelor în diferite formate accesibile – audio etc., navigare nelimitată şi gratuită pe internet, 

imprimare în format braille, precum şi în scris plat (obişnuit) [234].  

O componentă importantă în asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie o 

constituie instruirea specialiştilor din sistemul educaţional. Astfel, cursul ,,Educaţia incluzivă” a 

devenit o componentă obligatorie în formarea iniţială a cadrelor didactice la nivelurile 

învăţămîntului superior şi mediu de specialitate. Modulul ,,Educaţia incluzivă” este implementat 

în colegii şi universităţi, la specialităţile cu profil pedagogic, începînd cu 1 septembrie 2012 în 

universităţi pentru ciclurile I şi II şi în colegiile pedagogice pentru anul IV. În perioada ianuarie-

august 2012 au fost consolidate capacităţile a cca 700 profesionişti şi factori de decizie în 

domeniul educaţiei incluzive [234]. 

Chiar dacă în ultimii ani în sistemul de învăţămînt din Republica Moldova s-au făcut mai 

mulţi paşi în promovarea anumitor modele de educaţie incluzivă, acest lucru s-a realizat 

sporadic. Practicile de succes obţinute în incluziune s-au datorat, în linii mari, susţinerii din 

partea societăţii civile şi entuziasmului manifestat de unele cadre didactice, de voluntari şi de 

părinţi [248]. 
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2.3.3. Accesul persoanelor cu dizabilităţi la muncă 

 

Art. 43 al C RM garantează fiecărei persoane dreptul la muncă [64], această garanţie se 

extinde şi asupra persoanelor cu dizabilităţi [70]. 

Legea RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi [138] nu doar că 

garantează dreptul la muncă persoanelor cu dizabilităţi dar instituie şi o serie de facilităţi 

persoanelor cu dizabilităţi, mai cu seamă celor cu dizabilităţi severe şi accentuate, stabilindu-le 

reducerea duratei de muncă de pînă la 30 de ore pe săptămînă, acordarea privilegiată a 

concediilor anuale de odihnă pînă la 40 de zile calendaristice, pentru persoanele cu dizabilităţi 

severe şi concedii suplimentare de 60 zile calendaristice neremunerate. 

Totodată, pentru a garanta accesul efectiv al persoanelor cu dizabilităţi în domeniul 

muncii legislaţia în vigoare stabileşte pentru angajatorii cu mai mult de 20 de subalterni obligaţia 

de a oferi locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi în mărime de cel puţin 5% din numărul 

total de salariaţi [138], iar pentru realizarea acestui deziderat CDPD [313] impune măsuri de 

,,adaptare rezonabilă” a locului de muncă, refuzul de a întreprinde astfel de măsuri fiind 

catalogat ca formă de discriminare. 

Adoptarea rezonabilă a locului de lucru impune un ansamblu întreg de acţiuni de 

proiectare, construcţie, modificare fizică astfel încît ca acesta să devină accesibil persoanelor cu 

dizabilităţi. Adaptarea implică acţiuni inclusive de achiziţionare de tehnologii, echipamente sau 

instrumente cu caracteristici ce corespund deficienţei pe care o prezintă persoana cu dizabilităţi, 

ar putea fi vorba şi de alte acţiuni care la prima vedere nu se cuprind în noţiunea de acomodare şi 

impun acţiuni de asistenţă a persoanei cu dizabilităţi, de instruire specială, adaptarea programului 

de muncă, a sarcinilor şi organizării muncii. Adaptarea presupune şi distribuţia sarcinilor în mod 

valorizant şi stimulativ-compensator, pentru a stimula o dinamică motivaţională pozitivă la locul 

de muncă [91, p. 22]. 

O altă posibilitate de realizare a dreptului la muncă al persoanelor cu dizabilităţi este 

încadrarea acestora în instituţii specializate create de înseşi organizaţiile persoanelor cu 

dizabilităţi (art. 36 al Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi) [138]. 

Pentru a susţine întreprinderile specializate ale persoanelor cu dizabilităţi statul intervine 

în fiecare an, aprobînd din bugetul de stat mijloace financiare pentru: compensarea parţială a 

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi 

întreprinderile persoanelor cu dizabilităţi; conpensaţii la procurarea de utilaj şi materie primă 

[164]. 
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O altă categorie de facitităţi acordată întreprinderilor persoanelor cu dizabilităţi o 

constituie scutirile la plata TVA care priveşte importul materiei prime, precum şi pentru 

mărfurile şi serviciile produse [75], [167]. 

A treia formă de integrare în cîmpul munci pentru persoanele cu dizabilităţi se realizează 

prin oferirea muncii la domiciliu. Codul muncii al RM prin prevederile art. 290-292 

reglementează desfăşurarea lucrului la domiciliu, stabilind că salariaţi cu munca la domiciliu 

sînt considerate persoanele care au încheiat un contract individual de muncă privind prestarea 

muncii la domiciliu cu folosirea materialelor, instrumentelor şi mecanismelor puse la dispoziţie 

de angajator sau procurate din mijloace proprii [70]. Legea RM nr.60 din 30.03.2012 intervine 

cu completări stabilind că ,,persoanele cu dizabilităţi angajate la domiciliu beneficiază din 

partea angajatorului de transportul la şi de la domiciliu, al materiilor prime şi materialelor 

necesare în activitate, al produselor finite, precum şi de adaptare rezonabilă, după caz, iar 

autorităţile administraţiei publice locale acordă facilităţi persoanelor cu dizabilităţi în 

practicarea muncii la domiciliu, precum şi în deschiderea unor întreprinderi individuale” [138]. 

Responabili de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la muncă este Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova care acţionează prin intermediul 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Agenţia are angajaţi specializaţi în 

prestarea serviciilor de ocupare şi protecţie în caz de şomaj al persoanelor cu dizabilităţi [91, p. 

39]. 

Conform datelor sondajelor, 43% din numărul persoanelor cu dizabilităţi în vîrstă de 15 

ani şi peste sînt ocupaţi în cîmpul muncii. Nivelul de ocupare al persoanelor cu dizabilităţi este 

determinat de gradul de dizabilitate, astfel încît sînt ocupate: 71,5% din numărul total al 

persoanelor cu dizabilitate medie; 44,2% din numărul total al persoanelor cu dizabilitate 

accentuată; 11,9% din numărul total al persoanelor cu dizabilitate [14]. 

După statutul ocupaţional: 68,9% din persoanele cu dizabilităţi lucrează pe cont propriu 

în agricultură; 20,6% din persoanele cu dizabilităţi lucrează ca salariaţi în diferite domeni; 5,4% 

din persoanele cu dizabilităţi ajută prin familie şi nu sînt remunerate; 4,6% din persoanele cu 

dizabilităţi lucrează pe cont propriu în activităţi neagricole (afaceri); 0,4% din persoanele cu 

dizabilităţi sînt patroni ai diferitor genuri de afaceri [30], [14]. 

În ciuda existenţei unui cadru normativ relativ bun cu privire la asigurarea în drepturi a 

persoanelor cu dizabilităţi, aceste norme în realitate nu se respectă, ceea ce face ca persoanele cu 

dizabilităţi să se afle şi în continuare într-o situaţie extrem de dificilă, plasînd această categorie la 

limita sărăciei, care prsupune nu doar lipsa de venituri, ci şi excluderea socială [215, p. 80]. 
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2.4. Concluzii la capitolul 2 

Analiza aspectelor evocate în acest capitol ne permite formularea următoarelor concluzii: 

1. Reieşind din abordările doctrinare ale momentului dar şi din conţinutul cadrului 

normativ internaţional şi naţional, putem afirma cu certitudine că nu există un înţeles clar al 

conceptului de dizabilitate şi al celui de persoană cu dizabilităţi, deoarece cei care au participat 

la elaborarea textului Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi au propus o 

definiţie rigidă, insistînd doar asupra a trei trăsături: prezenţa deficienţelor fizice, mentale, 

intelectuale sau senzoriale de durată care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi 

participarea în condiţii de egalitate cu ceilalţi în societate. Aceast tip de abordare îl considerăm 

obiectiv şi correct, întrucît, pe de o parte, deplasează accentele de pe problema de sănătate a 

persoanei pe existenţa barierelor sociale ce fac imposibilă participarea acesteia în condiţii de 

egalitate la viaţa socială, iar pe de altă parte, a oferit posibilitatea unei abordări particulare 

statelor parte la acest instrument, pornind de la specificul lor naţional. 

2. În aceste condiţii doar un lucru este sigur, abordarea dizabilităţii, în toate cazurile, se 

va face conform modelului social, adică va înceta să fie tratată ca o problemă exclusiv a 

individului şi va fi tratată ca o problemă a întregii societăţi, ca un complex de condiţii generate 

de acel mediu social. Reieşind anume din acest aspect, legiuitorul naţional defineşte dizabilitatea 

– termen generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, care 

denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi 

factorii contextuali în care se regăseşte (factorii de mediu şi cei personali), iar persoana cu 

dizabilităţi ca fiind persoana cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficienţe 

care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la 

viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane. 

3. În pofida faptului că legiuitorul a respectat toate acele obiective formulate în textul 

CDPD, ceea ce nemulţumeşte în continuare este că se continuă să se opereze cu expresii precum 

problemă de sănătate, deficienţe, care şi ele sînt discriminatorii, deoarece folosirea acestor 

expresii egalează persoanele cu dizabilităţi cu persoanele bolnave, ori multe din persoanele cu 

dizabilităţi nu se consideră ca avînd probleme de săntătate.  

În opinia noastră, deficienţele, oricare ar fi ele, intelectuale, somatice etc., nu sînt decît 

nişte particularităţi specifice proprii unui subiect concret care nu fac decît să-l individualizeze în 

raport cu ceilalţi membri ai comunităţii în care trăieşte. Reieşind din logica celor expuse mai sus, 

considerăm oportun de a defini dizabilitatea ca incapacitatea sau limitarea de participare la 

viaţa socială în condiţii de egalitate a persoanei care prezintă particularităţi specifice sub forma 

deficienţelor fizice, intelectuale, mintale, senzoriale sau somatice ca urmare a interacţiunii cu 

factori contextuali în care se află. Propunem ca persoana cu dizabilităţi să fie definită ca 
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persoana care prezintă particularităţi specifice sub forma deficienţelor fizice, intelectuale, 

mintale, senzoriale sau somatice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficienţe care impun 

măsuri de adaptare rezonabilă a mediului ambiant pentru a face posibilă participarea ei/lor 

deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane. 

4. Totodată, considerăm ca fiind depăşită utilizarea sintagmei persoană cu dizabilităţi 

pentru individualizarea persoanelor din această categorie pe motiv că indică imperfecţiunea 

acestor persoane şi nu imperfecţiunea condiţiilor de mediu ce fac imposibilă participarea lor la 

viaţa socială în condiţii de egalitate. În aceste condiţii, propunem înlocuirea sintagmei persoană 

cu dizabilităţi cu persoană cu necesităţi specifice, aşa cum cel din urmă termen indică mai cu 

seamă asupra particularităţile individuale ale persoanei decît asupra imperfecţiunile sale şi, ce 

este mai important, atrage atenţia asupra necesităţi de a răspunde la aceste necesităţi prin măsuri 

active și totodată este un termen mai puțin onfensator și stigmator. 

5. Discriminarea implică 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 sau presupuse. 

Conform art. 2 al CDPD, discriminarea pe criterii de dizabilitate înseamnă orice 

diferenţiere, excludere sau restricţie pe criterii de dizabilitate, care are ca scop sau efect 

diminuarea sau prejudicierea recunoaşterii, beneficiului sau exercitării în condiţii de egalitate 

cu ceilalţi a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în domeniul politic, 

economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniu. 

Discriminarea ca fenomen este unul extrem de complex şi versatil şi dacă se reiese din 

prevederile Legii RM nr.121 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse, ea poate îmbrăca 

următoarele forme: discriminarea directă, discriminarea indirectă, discriminarea prin asociere, 

segregarea rasială, hărţuirea, instigarea la discriminare, victimizarea. Raportată la persoanele 

cu dizabilităţi, discriminarea poate îmbrăca oricare din formele sus-menţionate cu excepţia 

segregării rasiale. 

6. Din analiza normelor în vigoare, putem conchide că discriminarea pe criteriu de 

dizabilitate este o faptă (o conduită) a unei persoane care implică o deosebire, excludere, 

restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, avînd ca 

motiv dizabilitatea de care suferă respectiva persoana sau se presupune că suferă. 

Totuşi lipsa unei definiţii concrete a conceptului de discriminare pe criteriu de dizabilitate 

în legislaţia naţională racordată la particularităţile specifice RM face imposibilă perceperea reală 

a acestui fenomen, de acea recomandăm completarea dispoziţiilor art.2 din Legea privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi cu definiţia conceptului de discriminarea pe 

criteriu de dizabilitate cu următorul conţinut: ,,o faptă ilegală a unei persoane, grup de 
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persoane, autorităţi publice, funcţionari publici, instituţii, organizaţii indiferent de tipul de 

proprietate şi forma juridică de organizare, exprimată sub formă de acţiune sau inacţiune 

săvîrşită cu vinovăţie care implică orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în 

drepturi şi libertăţi a unei persoane sau a unui grup de persoane, bazată pe o prejudecată faţă 

de particularităţile specifice pe care aceasta le are sau se presupune că le-ar avea sub forma 

deficienţelor fizice, intelectuale, mintale, senzoriale sau somatice, avînd ca scop sau ca 

consecinţă prejudicierea egalităţii în exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului”. 

7. Edificarea unui regim constituţional democrat este posibilă doar în condiţiile 

recunoaşterii şi garatării drepturilor şi libertăţilor fundamentale pentru toţi membrii societăţii 

civile fără nici o deosebire. 

8. Cu adoptarea instrumentelor internaţionale de specialitate în domeniul protecţiei 

juridice a persoanelor cu dizabilităţi şi mai ales cu adoptarea în 2006 a textului Convenţiei ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi s-a creat iluzia întreţinută în abordările unor 

doctrinari conform căreia persoanele cu dizabilităţi pe lîngă drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului consacrate în instrumentele internaţionale de profil ar mai beneficia şi de alte drepturi 

şi libertăţi specifice lor. În aceste condiţii, tot mai des se vorbeşte de drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi ca o categorie juridică distinctă faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

omului. 

Promovarea unei astfel de idei este prematură şi nefondată. Persoanele cu dizabilităţi se 

bucură de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca şi oricare alt membru al societăţii civile fără deosebire, 

doar că în anumite circumstanţe în virtutea deficienţelor fizice, psihice şi intelectuale de care 

suferă necesită măsuri specifice de acomodare care ar permite acestora să facă uz de aceste 

drepturi în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi membri ai societăţii civile fără discriminare. 

Instituirea unui şir de drepturi specifice doar persoanelor cu dizabilităţi precum viaţă 

independentă şi integrare în comunitate; mobilitatea personală; abilitare şi reabilitare etc., nu 

trebuie interpretată ca suplinirea liste de drepturi şi libertăţi fundamentale proprii persoanelor cu 

dizabilităţi. În opinia noastră acestea nu sînt decît nişte modalităţi care asigură realizarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale de bază şi nu le completează sau mai mult ca atît, nu le 

substituie.    



86 
 

3. SISTEMUL INTERNAŢIONAL ŞI EUROPEAN DE SUPRAVEGHERE ŞI 

PROTECŢIE A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII 

 

Cooperarea internaţională a statelor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi nu se limitează doar la semnarea de convenţii, adoptarea de rezoluţii şi 

alte acte internaţionale în care sînt consemnate garanţii juridice de protecţie a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. Principalul scop al unei astfel de colaborări rezidă în acordarea 

suportului statelor pentru a-şi îndeplini obligaţiile asumate, crearea condiţiilor de transpunere în 

viaţă a acordurilor cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi [306, p. 151]. În această 

ordine de idei, ne declarăm solidari cu C.L. Popescu, care consideră că pozitivitatea drepturilor 

omului în dreptul internaţional public este dată nu numai de consacrarea lor normativă, prin 

diferite tipuri de surse pe care le-am prezentat anterior, ci şi de garantarea lor juridică, prin 

crearea de sisteme instituţionale şi de proceduri de protecţie internaţională a drepturilor omului. 

În acest fel, drepturile omului nu sînt numai afirmate, dar sînt şi garantate, mai mult sau mai 

puţin eficient, împotriva violărilor [219, p. 39]. 

Asigurarea respectării drepturilor omului a impus organizarea unor mecanisme capabile 

să controleze realizarea efectivă, traducerea în fapt a textelor care le consacră, pe de o parte să le 

promoveze, pe de altă parte, să le protejeze. Această idee aparea încă în Declaraţia Drepturilor 

Omului şi Cetăţeanului din 1789 în care s-a înscris că ,,scopul oricărei asociaţii politice este 

conservarea drepturilor naturale şi imprescriptibile ale omului...”. DUDO precizează că ,,este 

esenţial ca drepturile omului să fie  protejate de un regim de drept” [194, p. 35], iar în 1975, prin 

Actul final de la Helsinki, obligaţia respectării drepturilor şi libertăţilor omului a fost consacrată 

ca principiu fundamental al dreptului internaţional public, detaşîndu-se în ansamblul normelor 

dreptului internaţional ca normă de aplicaţie universală, cu un nivel maxim de generalitate şi un 

caracter imperativ, ce dă expresie şi protejează o valoare fundamentală în raporturile dintre 

subiecţii de drept internaţional [44, p. 222]. 

Consolidarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului este un fenomen posterior 

celui de-Al Doilea Război Mondial [32, p. 264]. Încercările din anii 1920 făcute în cadrul 

Societăţii Naţiunilor nu au putut duce la rezultate notabile. Au urmat apoi seriile de preocupări, 

din iniţiative private, care au avut drept consecinţă crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite ca 

succesor al Societăţii Naţiunilor. Sub egida ONU au fost adoptate instrumente care au înscris 

drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi au pus la punct mecanismele necesare pentru 

traducerea efectivă în viaţă a acestora. Create pentru asigurarea promovării şi protecţiei 

drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, mecanismele sînt formate din organe şi instituţii 
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cu misiuni, funcţii, domenii de acţiune şi tefnici diferite. Nici chiar natura lor juridică nu este 

identică. Toate au, într-o măsură mai mare sau mai mică, preocupări privitoare la promovarea şi 

protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale [194, p. 36]. 

În ce priveşte protecţia juridică internaţională a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, nu 

există o unitate de opinii în acest domeniu. Astfel T. Лыхина consideră că realizarea acestui 

obiectiv este asigurată de prestaţia unui sistem multidimensional de mecanisme care include atît 

mecanisme de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cît şi mecanisme generale de 

protecţie a drepturilor omului şi activitatea acestora nu se rezumă doar la control, ci include şi 

alte forme de cooperare internaţională [279, p. 55]. 

Е.H. Яковлева consideră că realizarea eficientă a normelor internaţionale de protecţie a 

drepturilor omului depinde de cîţiva factori, în primul rînd, de calitatea însăşi a normelor, în al 

doilea rînd, de măsurile, întreprinse de stat şi de organizaţiile internaţionale în vederea realizării 

acestora [306, p. 151].  

Mecanismele internaţionale ce activează în scopul realizării prevederilor actelor 

normative internaţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi includ diverse proceduri: 

controlul internaţional (verificarea corespunderii acţiunilor statelor obligaţiilor asumate); oferirea 

de consultaţii; acordarea de asistenţă statelor în vederea elaborării şi adoptării cadrului normativ 

corespunzător, schimbul de experienţă şi informaţii, desfăşurarea investigaţiilor tematice şi 

adoptarea de recomandări şi concluzii corespunzătoare [306, p. 152]. 

Autoarea consideră că cooperarea internaţională pe problema persoanelor cu dizabilităţi 

se asigură în diverse forme şi prin metode diferite şi preferă să vorbească de ,,un sistem 

internaţional de monitorizare şi asigurare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi” pe care îl 

descrie ca pe un proces de evaluare a poziţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, identificarea 

problemelor cu care se confruntă, efetuarea de studii şi cercetări privind realizarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi etc. [306, p. 153]. 

C. Ciugureanu-Mihailuţă vorbeşte de promovarea şi de protecţia internaţională a 

dreptuilor omului. Protecţia internaţonală a drepturilor omului se înfăptuieşte prin proceduri şi 

mecanisme internaţionale care au atribuţii de supraveghere, control sau chiar cu puteri 

decizionale în aplicarea măsurilor sancţionării faţă de un stat care încalcă obligaţiile asumate 

privitoare la drepturile omului. Promovarea drepturilor omului la nivel internaţional implică 

activităţi circumscrise cooperării statelor şi orientate spre realizarea de acorduri privind măsuri 

noi, care ar trebui luate în domeniul drepturilor omului, adoptarea unor documente în legătură cu 

dimensiunile noi ale unor drepturi sau chiar cu noi drepturi ale omului, spre exemplu, dreptul la 

un mediu natural sănătos. În cadrul acestor activităţi se înscriu şi analizele, studiile, seminarele, 
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activităţile consultative generale, ca şi orice alte măsuri în domeniul educaţiei referitoare la 

drepturile omului iniţiate de organizaţiile internaţionale [44, p. 220]. 

Generalizînd opiniile existente, considerăm că protecţia juridică internaţională a 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva formelor de discriminare este asigurată, pe de o parte, de 

elaborarea şi adoptarea instrumentelor de asigurare şi promovare a drepturilor acestei categorii 

de persoane, iar pe de altă parte, de crearea de mecanisme eficiente care să transpună în viaţă 

prevederile instrumentelor astfel elaborate. 

Protecţia juridică internaţională a persoanlelor cu dizabilităţi împotriva discriminării se 

realizează de către mecanismele cu atribuţii în acest domeniu care acţionează în temeiul şi pentru 

asigurarea obiectivelor fixate în instrumentele internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului şi ale persoanelor cu dizabilităţi. 

 Prin instrumente se subînţeleg diferite documente care conţin principii, norme (standarde) 

privind drepturile omului, inclusiv prevenirea şi combaterea dicriminării adoptate de 

organizaţiile internaţionale, regionale sau statale, cum ar fi: tratate, pacte, convenţii, 

recomandări, rezoluţii, legi [33, p. 182]. 

Mecanismele reprezintă anumite structuri organizaţionale (judecătoriile internaţionale, 

organizaţiile internaţionale, comitetele, comisiile, grupurile de lucru etc.) abilitate cu atribuţii de 

control în domeniul drepturilor omului [33, p. 183]. 

 

3.1. Rolul organelor şi instituţiilor specializate ale ONU în protecţia drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării 

Protecţia internaţională a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi este indisolubil legată de 

activitatea ONU. Chiar dacă iniţial ONU s-a constituit ca o organizaţie cu vocaţie universală, 

scopul său principal fiind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale [35, p. 201], experienţa 

din timpul celui de Al Doilea Război Mondial a demonstrat existenţa unei strînse legături dintre 

pacea şi securitatea internaţională, pe de o parte, şi respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, pe de altă parte [276, p. 464]. 

Încă din preambulul Cartei ONU, statele părţi se declară hotărîte, între altele, să apere 

generaţiile viitoare de flagelul războiului care, în timpul unei vieţi de om, a creat umanităţii 

suferinţe de nesupus, să proclame din nou credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului, în 

demnitatea şi valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi a femeilor, ca şi a 

naţiunilor, mari şi mici, să favorizeze progresul social şi instaurarea unor condiţii mai bune de 

viaţă într-o libertate mai mare şi, în acest scop, să practice toleranţa, să îşi asocieze eforturile 

pentru a realiza în consecinţă aceste proiecte [219, p. 41]. Mai mult, art.1 al Cartei stabileşte 

drept scop al organizaţiei realizarea cooperării internaţionale ,,în promovarea şi încurajarea 
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respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, 

limbă sau religie’’, iar art.55 precizează că Naţiunile Unite vor favoriza respectul universal şi 

efectiv al drepturilor omului [12, p. 192]. 

Competenţele ONU în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

împotriva discriminării sînt extrem de diverse. Aceasta poate formula recomandări, adoptă 

decizii, convoacă conferinţe internaţionale, pregăteşte proiecte de convenţii, organizează şi 

desfăşoară cercetări, acordă consultaţii şi suport tehnic statelor. Într-o serie de situaţii realizează 

funcţii de control privind executarea obligaţiilor asumate de către Statele Părţi conform Cartei 

ONU şi convenţiilor internaţionale [277, p. 496]. 

Practic toate organele sale principale şi un număr important din organele auxiliare, într-o 

măsură mai mare sau mai mică, se preocupă de chestiuni privind drepturile omului [277, p. 496]. 

Temei juridic pentru o astfel de activitate serveşte nu doar dispoziţiile acordurilor internaţionale 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, dar şi normele documentelor de fondare, dar şi 

actele de drept intern ale ONU şi ale organismelor sale specializate prin care se stabileşte ordinea 

lor de funcţionare [306, p. 154]. 

Adunarea Generală este cel mai reprezentativ organ al ONU [278, p. 31]. Acesta este 

compus din toţi membrii ONU. Fiecare stat fiind în drept să delege la sesiunile acestui organ o 

delegaţie din maximum cinci reprezentanţi şi cinci asistenţi care va dispune de un singur vot 

[271, p. 345]. 

Adunarea Generală are competenţa de a examina orice chestiune în limita Statutului său 

(art.10). Ea poate revizui principiile de cooperare internaţională în domeniul menţinerii păcii şi 

securităţii internaţionale, abordarea chestiunileor ce ţin de cooperarea în domeniul politic, 

economic, social, cultural, promovarea şi realizarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, poate formula recomandări membrilor ONU sau Consiliului de Securitate pe orice astfel 

de întrebări sau cauze [272, p. 326]. 

Principala contribuţie a Adunării Generale în protecţia drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării o constituie adoptarea instrumentelor 

internaţionale de protecţie a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale dar şi adoptarea 

instrumentelor speciale de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi. Pe parcursul activităţii sale, 

ONU a aoptat prin intermediul Adunării Generale peste 80 de declarţii, convenţii, pacte, 

acorduri, care au contribuit la protecţia şi promovarea drepturilor omului [270, p. 72] dar şi a 

persoanelor cu dizabilităţi. Această activitate care a culminat cu adoptarea în 2006 a CDPD. 

În mare parte competenţele Adunării Generale a ONU în domeniul protecţiei juridice a 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării sînt stabilite prin prevederile art.13 al Cartei 

ONU [25], care stabileşte că în sprijinul înfăptuirii drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 
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pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie, Adunarea Generală va iniţia studii şi va 

face recomandări. Astfel, prin rezoluţia Adunării Generale 49/153 din 07 februarie 1995 

[396], ea s-a adresat statelor membre de a întreprinde eforturi coordonate în vederea asigurării 

realizării în practică a prevederilor Regulilor standard privind egalizarea şanselor pentru 

persoanele cu handicap.  

Adunarea Generală are, de asemenea, competenţe de a primi şi examina rapoartele 

celorlalte organe ale Naţiunilor Unite (art. 15 alin. (2) din Carta ONU), care au competenţe în 

domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, în cea de a 70-a 

sesiune a Adunării Generale a ONU, Secretarul General a prezentat în plenum raportul 

Raportorului Special, Catalina Devandas-Aghilar, privind protecţia socială a persoanelor cu 

dizabilităţi în care s-a subliniat necesitatea asigurării unui minim de protecţie socială pentru 

această categorie de persoane şi s-a recomandat tuturor structurilor ONU de a continua eforturile 

în acest domeniu şi de a acorda suport informaţional şi tehnic statelor părţi pentru realizarea 

acestui obiectiv [397]. 

Pe parcursul activităţii sale Adunarea Generală a intervenit de nenumărate ori în protecţia 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi fie prin includerea acestora ca punct separat 

al agendei sale de lucru [398], fie chiar prin crearea de organe speciale în vederea asigurării şi 

promovării drepturilor şi libertăţilor acestei categorii. Prin rezoluţia 32/133 din 16 decembrie 

1977 [399], Adunarea Generală a ONU a decis instituirea unui comitet consultativ, compus din 

reprezentanţi ai cincisprezece state membre conform principiului reprezentării geografice şi care 

avea ca sarcină consultarea programului privind ,,Anul persoanelor cu dizabilităţi” cu statele 

membre şi organismele specializate. 

Totuşi este de remarcat că reieşind din prevederile art.10-14 al Cartei ONU hotărîrile 

Adunării Generale în toate cazurile şi în mod particular în cazul persoanelor cu dizabilităţi nu vor 

avea forţă obligatorie. Deşi lipsite de valoare juridică, rezoluţiile Adunării Generale ONU se 

impun statelor ca norme de comportamnet, în calitatea lor de membre ale organizaţiei. Statele nu 

pot încălca sau ignora cu uşurinţă rezoluţiile Adunării Generale, mai ales atunci cînd s-au 

pronunţat în favoarea acestora [189, p. 498]. 

În conformitate cu prevederile Cartei ONU, alături de Adunarea Generală, 

responsabilitatea îndeplinirii funcţiilor ONU în domeniul drepturilor omului revin şi Consiliului 

Economic şi Social care activează sub conducerea Adunării [277, p. 182]. Consiliul are ca 

obiectiv favorizarea respectării universale şi efective a drepturilor omului. Art.62 din Cartă 

stipulează că el poate să facă sau să provoace studii şi rapoarte, să facă recomandări asupra unor 

probleme internaţionale din domeniul respectării efective a drepturilor omului şi libertăţilor 
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fundamentale pentru toţi oamenii. Consiliul Economic şi Social are deci misiunea să traducă în 

realitate principiile pe care Carta le înscrie în domeniul economic şi social [194, p. 48].  

Pentru a acţiona efectiv în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării, Consiliul Economic şi Social a fost învestit de Cartă cu 

următoarele atribuţii: iniţierea studiilor şi rapoartelor privind problemele internaţionale în 

domeniul economic, social, cultural, al sănătăţii şi în alte domenii conexe în temeiul cărora poate 

să facă recomandări în privinţa acestora Adunării Generale, membrilor organizaţiei şi instituţiilor 

specializate interesate; formularea de recomandări în vederea promovării respectării efective a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; elaborarea proiectelor de convenţii în problem 

ce ţin de competenţa sa pe care le supune Adunării Generale; convocarea conferinţelor 

internaţioale; coordonarea activităţii instituţiilor specializate prin consultări cu ele şi adresarea de 

recomandrăi; poate, cu aprobarea Adunării Generale, să îndeplinească servicii pe care i le cer 

membrii organizaţiei sau instituţiile specializate [244, p. 40-41]. 

Aportul Consiliului Economic şi Social în protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor 

cu dizabilităţi este strîns legat de activitatea organelor sale subsidiare – Comisia drepturilor 

omului care prin rezoluţia Adunării Generale 60/251 din 15 martie 2006 [400] a fost înlocuită 

cu Consiliul drepturilor omului. 

Anume Comisia drepturilor omului a avut unul dintre cele mai relevante aporturi în 

protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi. În primele decenii ale existenţei 

sale, Comisia s-a concentrat, în principal, asupra activităţilor pur promoţionale şi asupra 

pregătirii unor proiecte de instrumente internaţionale privind drepturile omului. În acea vreme, 

Comisia nu era obligată să întreprindă acţiuni privind situaţii specific sau acuzaţii referitoare la 

încălcări ale drepturilor omului de către un stat membru. Rolul său a început să se schimbe la 

sfîrşitul anilor şaizeci, cînd problematica drepturilor omului şi-a făcut loc din ce în ce mai mult 

pe agenda politică ONU şi a devenit parte integrantă a acesteia. Ultimele două decenii au 

cunoscut o creştere extraordinară a numărului de probleme legate de drepturile omului care au 

fost supuse atenţiei ONU şi s-a înregistrat o dorinţă crescîndă a membrilor Organizaţiei să le 

abordeze [31, p. 266]. 

Încă în 1984, cînd chestiunea dizabilităţii nu era tratată din perspectiva realizării 

drepturilor omului, Comisia drepturilor omului a ridicat problema încălcării grave a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. La solicitarea Comisiei, Consiliul Economic şi Social prin rezoluţia 

1984/20 a desemnat un Raportor special pentru realizarea unui studiu privind interdependenţa 

dintre drepturile omului şi dizabilitatea [306, p. 160]. Ca urmare a acestei însărcinări Raportorul 

special al Subcomisiei pentru preîntîmpinarea discriminării şi protecţia minorităţilor, 

Leandro Despouy, a pregătit un raport complex, indicînd la pct. 280 şi 281 că persoanele cu 
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dizabilităţi continuă să fie dezavantajate în comparaţie cu alte grupuri minoritare, care se bucură 

de protecţia mecanismelor convenţionale. Totodată, se punctează faptul că deşi persoanele cu 

dizabilităţi sînt protejate prin normele instrumentelor generale, ele nu dispun de un mecanism de 

control internaţional care le-ar asigura protecţie specială şi specifică. De aceea Despouy 

recomandă tuturor organismelor ONU să realizeze monitorizarea respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului în raport cu persoanele cu dizabilităţi [358, p. 33-34]. 

Prin rezoluţia 1998/31 [359], Comisia drepturilor omului a reamintit că toate 

persoanele cu dizabilităţi au dreptul la protecţie împotriva discriminării şi dreptul de a beneficia 

în egală măsură de drepturile şi libertăţile fundamentale aşa cum acestea au fost consacrate în 

instrumentele internaţionale şi recomandă tuturor organelor ONU, inclusiv raportorilor speciali 

ca în activitatea lor să ţină cont de aceste aspecte şi să creeze oportunităţi egale pentru persoanele 

cu dizabilităţi. Mai mult ca atît, Comisia a propus organismelor de monitorizare a convenţiilor în 

domeniul drepturilor omului să ia în considerare problemele cu care se confruntă persoanele cu 

dizabilităţi şi să formuleze observaţii concludente, să formuleze comentarii generale şi 

recomandări cu privire la exercitarea deplină a drepturilor omului de către persoanele cu 

dizabilităţi. Totodată, a îndemnat guvernele ca să reflecte pe deplin problemele cu care se 

confruntă persoanele cu dizabilităţi în cadrul rapoartelor pe care le prezintă [374]. 

Totuşi capacitatea Comisiei de a-şi îndeplini sarcinile a fost din ce în ce mai mult 

subminată de credibilitatea şi profesionalismul său în scădere. În mod special, statele au căutat să 

devină membre ale Comisiei nu pentru a întări drepturile omului, ci pentru a se proteja pe ele 

însele de critici sau pentru a-i critica pe alţii. Ca rezultat, s-a dezvoltat un deficit de credibilitate, 

care aruncă o umbră asupra sistemului Naţiunilor Unite ca întreg [194, p. 52]. 

În aceste condiţii, la 03 aprilie 2006 prin rezoluţia Adunării Generale a ONU 60/251 

[400], Comisia drepturilor omului a fost substituită cu Consiliul drepturilor omului ca organ 

responsabil pentru promovarea universală a respectului pentru protecţia tuturor drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de orice fel şi într-un mod corect 

şi egal. 

Comitetul dispune de largi prerogative în domeniul drepturilor omului. El realizează 

evaluarea periodică a nivelului respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

consemnate în instrumentele internaţionale în toate statele membre în temeiul rapoartelor 

periodice. Totodată, Comitetului i-a fost recunoscut dreptul de a primi şi de a examina cereri 

individuale privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale [302]. 

Prin rezoluţia 26/20 [360], Comitetul drepturilor omului a instituit o procedură 

specială cu atribuţii în domeniul monitorizării şi promovării drepturilor şi libertăţilor persoanelor 

cu dizabilităţi, Raportorul special pe problemele persoanelor cu dizabilităţi. Conform rezoluţiei 
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26/20, Raportorul special are competenţe de a organiza consultaţii cu statele părţi, agenţiile 

ONU, mecanisme regionale de monitorizare independente, organizaţii ale societăţii civile şi ale 

persoanelor cu dizabilităţi pe probleme legate de protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

Ca urmare a monitorizării efectuate, este în drept să formuleze recomandări privind o mai bună 

protecţie a acestei categorii. De asemenea, poate oferi servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică, 

contribui la creşterea gradului de conştientizare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, pentru a 

combate stereotipurile, prejudecăţile şi practicile dăunătoare care împiedică posibilitatea lor de a 

participa la viaţa socială în condiţii de egalitate cu ceilalţi. În vederea realizării acestor obiective 

poate iniţia colaborări cu oricare altă procedură specială sau organism al ONU. Despre 

rezultatele obţinute în acest domeniu Raportorul special informează periodic, Consiliul 

drepturilor omului. 

După adoptarea CDPD, Consiliul pentru drepturile omului s-a implicat activ în 

promovarea acestui instrument. Astfel, la 25.03.2014 Consiliul pentru drepturile omului a 

intervenit pe lîngă Adunarea Generală a ONU, exprimîndu-şi îngrijorarea cu privire la 

implementarea ineficientă de către statele semnatare ale CDPD, îndemnând ca acestea să 

respecte drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi să întreprindă măsuri eficiente pentru respectarea 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la nivel naţional [361]. 

Tot în vederea garantării şi promovării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi 

Consiliul organizează discuţii interactive pe diverse aspect ce privesc persoanele cu dizabilităţi, 

cum ar fi: accesul persoanelor cu dizabilităţi la viaţa politică şi publică, cooperarea 

ineternaţională în vederea realizării prevederilor CDPD, mecaniamele naţionale de monitorizare 

şi implementare a prevederilor CDPD, accesul la muncă a persoanelor cu dizabilităţi etc.[362] 

În opinia noastră potenţialul Comitetului drepturilor omului nu este utilizat eficient în 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în mod special, în domeniul 

soluţionării plîngerilor particulare. Posibil că soluţionarea acestei probleme constă în propagarea 

informaţiei privind posibilitatea de a angaja procedura acestui mecanism în protecţia drepturilor 

şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi [279, p. 85]. 

Consiliul Economic şi Social are şi alte organisme subsidiare angajate în protecţia şi 

promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi în acest context nu putem 

neglija aportul Comisiei pentru dezvoltare socială. 

Astfel, avîndu-se în vedere că Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu 

Handicap nu oferise rezultatul scontat, tinerii, adulţii şi persoanele în etate ce sufereau de 

dizabilităţi continuînd să întîmpine diferite bariere sociale, economice şi culturale privind 

accesul la viaţă comunitară, la 24 mai 1990, Consiliul Economic şi Social prin rezoluţia 

1990/26 [305] a însărcinat Comisia pentru dezvoltare socială să creeze un grup de experţi 
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interguvernamentali de tip deschis care în colaborare cu organismele specializate, inclusiv 

organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi, urma să elaboreze reguli standard privind egalizarea de 

şanse pentru copiii, tinerii şi bătrînii cu dizabilităţi. 

Avînd ca temei raportul prezentat de grupul de experţi privind punerea în aplicare a 

Programului mondial de acţiune privind persoanele cu dizabilităţi, Consiliul Economic şi 

Social prin rezoluţia 1993/20 [348] a solicitat Secretarului General să elaboreze o strategie pe 

termen lung ce ar permite punerea în aplicare a prevederilor Programului mondial de acţiune 

privind persoanele cu handicap, care să fie supus spre examinare Adunării Generale în cadrul 

sesiunii sale a patruzeci şi opta şi pentru aprobare în cadrul sesiunii sale a patruzeci şi noua. Prin 

rezoluţia 2002/26 [387], Consiliul şi-a reafirmat ataşamentul faţă Regulile standard privind 

egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, constatînd rolul sporit al acestora în 

promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilităţi şi îndemnînd guvernele, 

organizaţiile interguvernamentale şi organizaţiile non-guvernamentale să ia măsuri concrete 

pentru a asigura o mai bună aplicabilitate pentru Regulile standard, să propună măsuri pentru 

promovarea în continuare şi protecţia drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilităţi prin 

cooperarea în cadrul sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul dizabilităţii, dar şi prin 

găsirea de forme noi pentru monitorizarea viitoare a Regulilor Standard. În baza acestor rezoluţii 

şi avînd ca temei opiniile guvernelor conţinute în raportul Secretarului General, dar şi 

concluziilor din raportul Raportorului special al Comisiei dezvoltării sociale, Consiliul Economic 

şi Social a formulat propuneri de completare a Regulilor standard pentru a le spori eficienţa 

[388]. 

Nivelul protecţiei asigurat de Adunărea Generală şi de Consiliul Economic şi Social al 

ONU persoanelor cu dizabilităţi este strîns legat de activitatea Secretariatului ONU în frunte cu 

Secretarul General, ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de cinci ani la recomandarea 

Consiliului de Securitate. Acesta este asistat în probleme referitoare la drepturile omului de 

Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, care are rang de Secretar General adjunct [194, 

p. 59]. 

Dacă este să se reiasă din prevederile capitolului 15 al Cartei ONU [25], Secretariatul 

ONU în prim-plan cu Secretarul General au un aport consistent în protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi în combaterea discriminării în raport cu această 

categorie. Acesta poate efectua investigaţii în care să abordeze aspecte privind problemele cu 

care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, nivelul de asigurare şi de respectare a drepturilor şi 

libertăţilor acestei categorii de persoane, realizarea prevederilor internaţionale în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi etc. Astfel, de la data 

apdoptării Programului Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Handicap şi a Regulilor 
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standard privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap Secretarul General este 

ţinut să prezinte periodic rapoarte privind nivelul de respectare a celor două instrumente [268]. 

În raportul său din 25 iulie 2014 privind ,,Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale 

Mileniului şi alte obiective de dezvoltare convenite la nivel internaţional pentru persoanele cu 

dizabilităţi: o agendă de dezvoltare-dizabilitate incluzivă în 2015 şi în perioada următoare” 

Secretarul General a prezentat nivelul de realizare a solicitărilor formulate de Adunarea Generală 

a ONU prin rezoluţia 67/140 din 20 decembrie 2012 privind ,,realizarea în perioada de pînă în 

2015 şi de mai departe a scopurilor şi obiectivelor din Declaraţia de Dezvoltare a Mileniului şi 

alte obiective de dezvoltare, convenite la nivel internaţional privind persoanele cu dizabilităţi”, 

stabilindu-se că în pofida realizărilor persoanele cu dizabilităţi continuiă să fie discriminate 

[401]. Dar ce este cel mai important, în anumite situaţii Secretarul General poate interveni pentru 

a acorda asistenţă statelor în curs de dezvoltare şi organizaţiilor acestora în domenii precum 

prevenirea dizabilităţii, reabilitarea şi gestionarea abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi [266]. 

Este de remarcat rolul din ce în ce mai activ al Secretarului General în monitorizarea şi 

promovarea CDPD. La 09 august 2012 în cadrul celei de a 67-a sesiuni a Adunării Generale a 

ONU, Secretarul General a prezentat un raport în conformitate cu rezoluţia Adunării Generale 

66/229, în cadrul căruia a oferit o imagine de ansamblu a statutului Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi şi a Protocolului facultativ precum şi a activităţii Comitetului ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Raportul prezintă, de asemenea, o trecere în revistă 

a progreselor realizate de către entităţile sistemului Naţiunilor Unite, în vederea punerii în 

aplicare a Convenţiei [402]. 

Adunarea Generală a ONU, recunoscînd faptul că ONU necesită să-şi sporească eforturile 

în vederea asigurării şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prin 

rezoluţia 48/141 [267], a instituit un nou mecanism de protecţie a drepturilor omului – Înaltul 

Comisar ONU pentru Drepturile Omului, pe care l-a numit principalul responsabil de protecţia şi 

promovarea drepturilor omului în cadrul ONU, stabilind că acesta în exerciţiul mandatului său: 

garantează şi asigură realizarea de către toţi oamenii a drepturilor lor culturale, sociale, politice şi 

economice; execută însărcinările parvenite de la organele ONU în domeniul drepturilor omului şi 

formulează recomandări în vederea garantării şi promovării drepturilor fundamentale; acordă 

asistenţă organelor sistemului ONU în domeniul garantării şi promovării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului; oferă consultaţii, asistenţă tehnică şi financiară statelor, organizaţiilor 

regionale de protecţie a drepturilor omului cu scopul de a susţine realizarea măsurilor şi 

programelor în domeniul drepturilor omului; coordonează programele de instruire ale ONU în 

domeniul drepturilor omului; joacă un rol activ în vederea înlăturării barierelor în calea realizării 

totale a drepturilor omului şi pentru neadmiterea încălcării drepturilor fundamentale; susţine pe 
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parcursul realizării mandatului său dialogul cu guvernele tuturor statelor cu scopul asigurării 

respectării drepturilor omului; coordonează activitatea în domeniul drepturilor omului în 

sistemul ONU prin raţionalizarea, adaptarea, fundamentarea, optimizarea mecanismelor ONU în 

domeniul drepturilor omului cu scopul de a le spori eficienţa 

Activitatea acestei structuri se pare că s-a intensificat mai cu seamă după anul 2002. 

Astfel, la 15 decembrie 2003 Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului a prezentat în faţa 

Comisiei drepturilor omului un raport [280] în care se apreciază pozitiv faptul că statele în 

rapoartele periodice au început să acorde atenţie persoanelor cu dizabilităţi şi să coopereze din ce 

în ce mai strîns cu organizaţiile acestora. Considerînd că este necesar ca statele să abordeze mult 

mai sistemic problema persoanelor cu dizabilităţi la întocmirea rapoartelor sale periodice mai cu 

seamă la întocmirea rapoartelor periodice în condiţiile Protocolului internaţional privind 

drepturile civile şi politice şi Convenţiei împotriva torturii. În raport se arată că este necesar de a 

stimula implicarea organizaţiilor obşteşti ca acestea să coopereze cu statele cu organele 

convenţionale şi cu alte organizaţii pentru ca persoanelor cu dizabilităţi să le fie acordată o 

atenţie sporită. Raportul se încheie cu concluzia că o nouă convenţie de protecţie a drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi ar reprezenta o garanţie suplimentară pentru această 

categorie, Înaltul Comisar declarîndu-şi solidaritatea faţă de mecanismele implicate în elaborarea 

acestui instrument.  

În pofida faptului că după 2002 a sporit interesul privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi la nivel internaţional, fapt condiţionat de instituirea de către Adunarea Generală a 

Comitetului special care a fost însărcinat cu elaborarea unei convenţii internaţionale privind 

persoanele cu dizabilităţi, în raportul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului din 30 

decembrie 2004 se arată că situaţia persoanelor cu dizabilităţi este abordată neuniform în cadrul 

diverselor convenţii internaţionale privind drepturile omului, iar mecanismele convenţionale nu 

acordă atenţie suficientă acestei categorii [281]. 

Prodigioasa activitate a Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi a fost reflectată într-o serie de 

rapoarte tematice privind: ridicarea gradului de cunoaştere al CDPD [282]; rolul cooperării 

internaţionale în susţinerea eforturilor naţionale în vederea realizării drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi [283]; angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi [284] etc. 

Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Navi Pillay, la 04 noiembrie 2011, 

aflîndu-se într-o vizită în RM, a sesizat faptul aplicării ineficiente a prevederilor CDPD, indicînd 

că persoanele cu dizabilităţi continuă să fie discriminate referindu-se în mod special la situaţia 

persoanelor cu dizabilităţi mintale care continuă să fie încarcerate fără voia lor în instituţii 

psihiatrice, fapt ce duce la încălcarea prevederilor art. 12 din CDPD [187]. 
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ONU a creat o serie de instituţii specializate care, de asemenea, intervin în garantarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în domeniile proprii de activitate. Din numărul acestora 

considerăm că cel mai mare aport în protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi 

l-au avut: Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 

Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) [194, p. 69].  

Organizaţia Internaţională a Muncii – a fost înfiinţată în anul 1919 cu scopul conlucrării 

între guverne, patronate şi sindicate pentru dreptate socială şi condiţii de trai mai bune în toată 

lumea, avînd ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă, prin adoptarea şi 

promovarea de norme internaţionale şi practici pozitive [201, p. 1-5]. 

Rolul OIM în protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în domeniul muncii s-a 

concretizat în adoptarea unui număr de aproximativ 400 de convenţii şi recomandării care 

acoperă o gamă largă de probleme sociale, incluzînd aspecte privind drepturile omului, salariul 

minim, gestionarea forţei de muncă, condiţii de lucru, asigurări sociale, protecţia muncii şi 

sănătate [201, p. 1-5]. De remarcat că din numărul acestor instrumente o parte importantă se 

referă şi la persoanele cu dizabilităţi: Recomandarea nr.99 privind adaptarea şi readaptarea 

profesională a invalizilor [386], Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării 

forţei de muncă şi exercitării profesiei [221, p. 220], Convenţia OIM nr.159 privind 

reabilitarea profesională şi ocuparea forţei de muncă a persoanelor cu handicap completată 

prin Recomandarea nr.168 [314]. 

Prin urmare, OIM asigură egalitatea în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi în domeniul 

muncii prin aplicarea normelor instrumentelor sus-menţionate. În acest context, considerăm 

extrem de revoluţionare prevederile art.19 pct.5 lit. (e) din Statutul OIM [315 ] care îi permite 

să solicite de la statele părţi informaţii privind circumstanţele care nu-i permit ratificarea acestor 

instrumente, mai mult, OIM poate interpela informaţii privind respectarea convenţiilor 

neratificate. 

Reieşind din prevederile Statutului OIM, aceasta intervine în asigurarea şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin recepţionarea şi examinarea rapoartelor periodice 

prezentate de statele membre privind nivelul de implementare a convenţiilor la care sînt parte 

(art.22). 

Conform art.23, rapoartele respective trebuie să fie avizate şi de organizaţiile muncitorilor 

din statul respectiv care pot formula obiecţii şi recomandări, fapt ce sporeşte caracterul obiectiv 

al informaţiei incluse în raport şi exclude necesitatea intervenţiei ulterioare din partea 

muncitorilor. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art.24 şi 26, orice organizaţie a muncitorilor 

poate formula în adresa Biroului Internaţional al Muncii o sesizare privind încălcarea normelor 
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din convenţiile pe care le-a ratificat. Consiliul administrativ poate transmite această sesizare 

părţii vizate, dîndu-le posibilitatea de a face declaraţii pe marginea sesizării. În cazul în care un 

astfel de răspuns nu a parvenit sau el este nesatisfăcător, Consiliul administrativ poate desemna o 

comisie pentru a investiga sesizarea respectivă. În urma examinării multiaspectuale a sesizării 

respective, comisia va întocmi un raport în care va indica cele constatate dar şi va formula 

recomandări de redresare a situaţiei, raport pe care îl va transmite prin intermediul Directorului 

General al Biroului Internaţional al Muncii statelor vizate în litigiu. Acestea în trei luni de la 

comunicare vor informa Directorul General dacă acceptă sau nu recomandările sau dacă vor 

contesta hotărîrea comisiei la Curtea Internaţională de Justiţie a cărei hotărîre este definitivă. În 

caz contrar, Consiul Administrativ poate propune Conferinţei Internaţionale a OIM acele soluţii 

pe care ea le consideră necesare pentru depăşirea situaţiei [315]. 

Pe lîngă atribuţiile sus numite OIM poate realiza diverse studii privind asigurarea 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi în domeniul muncii. Pentru exemplificare 

poate servi îndrumarul ,,Managing Disability in the Workplace” [373] destinat angajatorilor 

pentru a asigura o integrare eficientă a persoanelor cu dizabilităţi în domeniul muncii sau studiul 

cercetătorului A. O'Reilly ,,The right to decent work of persons with disabilities” în care autorul 

nu doar că oferă o analiză de detaliu a asigurării dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilităţi 

prin prisma instrumentelor internaţionale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 

dar oferă şi soluţii care ar asigura integrarea de pe poziţii de egalitate a persoanelor cu dizabilităţi 

în cîmpul muncii [376]. 

Un alt mecanism specializat al ONU cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi este Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 

Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). 

UNESCO – este o organizaţie specializată a ONU care a fost creată imediat după cel de Al 

Doilea Război Mondial în 1946 şi care şi-a propus ca scop să participe la menţinerea păcii pe 

pămînt prin educaţie, ştiinţă şi cultură, colaborarea dintre naţiuni pentru asigurarea universală a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului [46, p. 6-10]. 

UNESCO încurajează programele, practicile şi politicile educaţionale incluzive pentru a 

asigura persoanelor cu dizabilităţi şanse egale în educaţie, prin: promovarea practicilor eficiente 

şi schimbului de cunoştinţe prin diferite platforme; crearea de parteneriate instituţionale; 

consolidarea capacităţii ţărilor prin dezvoltarea unor orientări şi instrumente pentru a ajuta la 

construirea unui mediu de învăţare incluziv, precum şi formarea profesorilor şi cadrelor didactice 

specializate în educaţia persoanele cu dizabilităţi [355]. 



99 
 

Considerăm că cel mai important aport al UNESCO în protecţia drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării l-a reprezentat adoptarea Convenţiei privind lupta 

împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului (1960) [60]. 

La fel ca şi OIM, UNESCO stabileşte prin prevederile Statutului [363] său obligaţia 

pentru fiecare stat membru de a prezenta rapoarte în perioada şi în forma în care au fost stabilite 

de Conferinţa Generală, care să cuprindă analiza situaţiei, a legislaţiei şi date statistice cu privire 

la situaţia din domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii, dar şi cu privire la executarea 

recomandărilor şi convenţiilor la care statul este parte. 

Totodată, este de remarcat că Convenţia privind lupta împotriva discriminării în 

domeniul învăţămîntului (1960) [60] instituie o procedură de specialitate doar pentru acest 

instrument, stabilind că statele participante la prezenta Convenţie vor trebui să indice în 

rapoartele periodice pe care le vor prezenta Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură dispoziţiile legislative şi regulamentele, precum şi alte măsuri 

adoptate de ele pentru aplicarea prezentei Convenţii, inclusiv cele luate în vederea formulării şi 

dezvoltării politicii naţionale definite la art.4, precum şi rezultatele obţinute şi obstacolele 

întîlnite la punerea ei în aplicare (art.7). Iar art.8 stabileşte o procedură de examinare a litigiilor 

apărute între părţi privind aplicarea prevederilor acestei proceduri. 

UNESCO desfăşoară o serie de acţiuni pentru a face procesul de educaţie, învăţămînt şi 

instruire accesibil tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi. În 2008, sub egida UNESCO a fost 

organizată conferinţa internaţională cu tematica ,,Educaţia incluzivă: calea spre viitor” în cadrul 

căreia s-a stabilit că educaţia incluzivă este una din modalităţile de luptă cu sărăcia şi reprezintă 

o concepţie în dezvoltare care poate fi utilă în formularea politicilor şi strategiilor îndreptate spre 

înlăturarea condiţiilor şi consecinţelor discriminării [285].  

În pofida efortului, la 03 decembrie 2012, Directorul General UNESCO, Irina Bocovoi, în 

cadrul unei adresări remarca faptul că persoanele cu dizabilităţi continuiă să fie o categorie 

marginalizată în educaţie [299]. Acelaşi lucru a fost constatat şi în cel mai recent raport elaborat 

şi publicat de UNESCO intitulat ,,Fixing the broken promise of education for all” [356] în care 

s-a stabilit că aproximativ 63 de milioane de tineri cu vîrsta de la 12 la 15 ani sînt lipsiţi de 

posibilitatea reală de a accede la educaţie. 

După cum am constatat, UNESCO manifestă un real interes pentru promovarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi în domeniul pe care îl patronează iar activitatea acestui mecanism 

presupune o varietate mare de implicaţii de la adoptarea de instrumente pînă la elaborarea de 

studii şi strategii. Totuşi considerăm că prestaţia acestui mecanism ar putea fi sporită în condiţiile 

reformulării prevederilor din statutul UNESCO în maniera în care sînt expuse în statutul OIM, 
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astfel încît aceasta să poată solicita statelor părţi inclusiv informaţii cu privire la nerespectarea 

prevederilor convenţiilor la care acestea nu sînt parte şi condiţiile care o împiedică să le ratifice. 

O altă instituţie specializată cu atribuţii în domeniu de cercetare este Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (OMS). 

OMS – a fost creată la 7 aprilie 1948. Scopul principal al Organizaţiei este de a ridica toate 

popoarele la nivelul de sănătate cel mai înalt posibil. În concepţia Organizaţiei, sănătatea este 

,,starea completă de bunăstare fizică, mentală şi socială şi nu consistă numai în absenţa bolii 

sau infirmităţii” [194, p. 74]. 

În domeniul normativ, OMS acţionează ca instituţie autoare şi coordonatoare care 

elaborează acte normative şi care coordonează aplicarea şi realizarea lor. Distingem două aspecte 

ale activităţii sale: pe de o parte, OMS propune convenţii şi acorduri internaţionale ce urmează a 

fi aplicate de state după ratificarea sau aprobarea lor; pe de altă parte, în probleme cu caracter 

tehnic Organizaţia elaborează reglementări, care intră în vigoare din momentul în care au fost 

adoptate de Adunarea Mondială a Sănătăţii, iar statelor membre le-au fost notificate în mod 

corespunzător. Statele membre pot accepta aceste reglementări, le pot respinge sau le pot accepta 

cu anumite rezerve [31, p. 285]. 

În cadrul Raportului mondial asupra dizabilităţi din 2011 [378], OMS a formulat mai multe 

recomandării de ameliorare a condiţiei persoanelor cu dizabilităţi printre care: asigurarea 

accesului persoanelor cu dizabilităţi la bunuri şi servicii publice; elaborarea programelor şi 

serviciilor de asistenţă a persoanelor cu dizabilităţi; adoptarea de strategii naţionale cu privire la 

persoanele cu dizabilităţi; implicarea organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi în procesul de 

adoptare a instrumentelor şi a politicilor care îi privesc; asigurarea unei bune finanţări pentru 

asigurarea acesibilităţii economice a persoanelor cu dizabilităţi; sensibilizarea opiniei publice; 

eficientizarea sistemului de donaţii faţă de persoanele cu dizabilităţi. 

Generalizînd informaţia expusă în acest compartiment, putem concluziona că ONU s-a 

constituit la origini ca o organizaţie de protecţie şi promovare a păcii şi securităţii în lume, dar 

avînd în vedere că asigurarea păcii şi securităţii implică în mod direct şi garantarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, în competenţa acestei organizaţii a fost inclus şi acest 

aspect, aspect care cu trecerea timpului a devenit primordial. 

Considerăm că iniţial garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului era 

privită ca o consecinţă a asigurării păcii şi securităţii în lume, iar pentru moment rolurile s-au 

inversat, pacea şi securitatea mondială devenind o reflecţie pozitivă a asigurării şi promovării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Toate organele principale, subsidiare dar şi instituţiile specializate ale ONU sînt implicate 

şi participă activ la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, doar că în 
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măsură diferită şi în domeniile lor de responsabilitate ca parte a politicii generale de protecţie şi 

promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Eficienţa contribuţiilor acestor 

mecanisme este dictată nu de nivelul de protecţie oferit de fiecare dintre ele, ci de contribuţia lor 

sistemică la protecţia şi promovarea depturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în general 

şi celor ale persoanelor cu dizabilităţi în mod special. 

Totuşi considerăm că potenţaialul acestor mecanisme în domeniul protecţiei drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi nu a fost pe deplin exploarat, urmînd ca pe viitor acestea să se implice 

mult mai activ în acest domeniu de activitate, pentru că doar astfel se poate asigura egalitatea de 

şanse pentru această categorie. 

3.2. Rolul mecanismelor internaţionale convenţionale în protecţia drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării 

În calitate de grupă independentă de mecanisme internaţionale antrenate în protecţiea 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi putem evidenţia aşa-numitele mecanisme 

,,convenţionale” sau ,,contractuale” (treaty bodies). Specificul acestor organe în raport cu alte 

mecanisme universale de protecţie a drepturilor omului constă în aceea că ordinea creării, 

competenţele şi funcţiile lor sînt stabilite prin textele acordurilor, pactelor sau convenţiilor 

internaţionale privind drepturile omului şi au atribuţii de control. Existenţa şi funcţionarea 

acestor mecanisme depinde de disponibilitatea statelor părţi ,,de a-şi pune legislaţia naţională şi 

acţiunile sub control internaţional” [279, p. 56]. 

Majoritatea convenţiilor internaţionale multilaterale cu caracter de universalitate stabilesc 

propriile mecanisme de evaluare şi monitorizare a gradului de respectare a dispoziţiilor enunţate 

din partea statelor contractante. Printre acestea se numără Comitetul pentru drepturile omului, 

Comitetul pentru drepturile economice sociale şi culturale, Comitetul pentru eliminarea 

discriminării rasiale, Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei, Comitetul contra 

torturii, Comitetul pentru drepturile copilului, Comitetul pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi [21, p. 245]. În mare parte mecanismele convenţionale de protecţie a drepturilor 

omului sînt foarte asemănătoare din punct de vedere structural şi al activităţii pe care o 

desfăşoară, fiind posibil de evidenţiat cîteva direcţii: 

 evaluarea rapoartelor periodice prezentate de statele părţi la conveţia privind îndeplinirea 

obligaţiilor conform acestui instrument; 

 examinarea sesizărilor privind încălcarea drepturilor omului; 

 formularea observaţiilor cu caracter general în care este expusă opinia comitetului privind 

îndeplinirea de către statele părţi a obligaţiilor sale conform convenţiei [306, p. 175]. 

Multe din mecanismele convenţionale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului se 

implică activ şi în protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării.  
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Comitetul drepturilor economice, sociale şi culturale instituit prin rezoluţia 

Comitetului economic şi social al ONU nr.1985/17 din 28 mai 1985 [357] este desemnat 

responsabil de monitorizarea şi aplicarea prevederilor Pactului internaţional privind 

drepturile economice, sociale şi culturale. 

Comitetul este format dintr-un număr de 18 experţi din rîndul statelor membre aleşi pe un 

termen de 4 ani din rîndul persoanelor de notorietate înaltă, care se întrunesc în două sesiuni de 

lucru pe an, în cadrul cărora examinează chestiuni legate de aplicarea şi respectarea prevederilor 

Pactului în temeiul rapoartelor pe care statele membre sînt obligate să le prezinte periodic dar nu 

mai rar de o dată la 5 ani. În funcţie de situaţia raportată comitetul poate formula observaţii, 

avize sau propuneri de soluţionare a chestiunilor invocate. De asemenea, Comitetul poate 

examina conflicte apărute între statele membre şi inclusiv sesizările parvenite de la persoane 

particulare privind încălcarea prevederilor Pactului [370]. 

În 1992, Raportorul special Leandro Despouy, prezentînd raportul final referitor la 

respectarea prevederilor Pactului internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, 

a concluzionat că dizabilitatea este strîns legată de factori economici şi sociali şi că condiţiile de 

viaţă în lume sînt atît de disperate încît furnizarea hranei, apei potabile, asistenţei medicale, 

adăpostului trebuie să devină piatra unghiulară a programelor naţionale, iar Comitetul drepturilor 

economice, sociale şi culturale a fost numit responsabil de respectarea punctului 165 din 

Programul mondial de acţiune privind persoanele cu handicap şi a subliniat faptul că statele 

părţi acordă prea puţină atenţie în rapoartele lor respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

[310].  

În cadrul sesiunii din vara anului 2015, Comitetul a apreciat progresele Irlandei în 

respectarea drepturilor fundamentale prevăzute de Pact şi a criticat aspru măsurile anticriză 

adoptate de acest stat prin diminuarea cheltuielilor pentru serviciile de sprijin ale unor categorii 

vulnerabile. Totodată, s-a punctat lipsa de progrese în ceea ce priveşte drepturile social-

economice ale persoanelor cu dizabilităţi [312]. 

În ce priveşte RM, la examinarea celui de al doilea raport special privind realizarea 

prevederilor Pactului, Comitetul şi-a declarat îngrijorarea că nu exista un sistem centralizat de 

informaţie cu privire la numărul persoanelor cu dizabilităţi şi s-a formulat recomandarea de a 

introduce în legislaţie noţiunea de ,,adoptare rezonabilă’’ pentru persoanele cu dizabilităţi. De 

asemenea, Comitetul a recomandat de a spori angajarea persoanelor cu dizabilităţi în cîmpul 

muncii inclusiv prin creşterea cotei obligatorii a persoanelor cu dizabilităţi din numărul total de 

angajaţi şi prin crearea de centre specializate de instruire şi reabilitare profesională a persoanelor 

cu dizabilităţi [274]. 
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Comitetul drepturilor omului asigură monitorizarea şi punerea în aplicare a prevederilor 

Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice şi ale Protocolului facultativ adoptat 

de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 2200 A(XXI) din 16 decembrie 1966 [202] prin 

recepţionarea şi examinarea rapoartelor periodice prezentate de statele părţi. Şi acest Comitet din 

punct de vedere structural este compus din 18 membri desemnaţi din rîndul delegaţilor statelor 

părţi pe un mandat de 4 ani. 

În cadrul unui studiu realizat de Gerard Quinn, Theresia Degener, Anna Bruce ş.a. 

privind utilizarea instumentelor internaţionale în protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor 

cu dizabilităţi s-a stabilit că persoanele cu dizabilităţi practic nu fac uz de protecţia mecanismului 

instituit prin Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, deoarece nu s-a înregistrat 

nici o sesizare. Totodată, în pofida numărului mare de rapoarte cu privire la aplicarea 

prevederilor Pactului, problema respectării drepturilor civile şi politice în raport cu persoanele cu 

dizabilităţi este tratată periferic, fiind abordate doar aspecte ce ţin de protecţia socială a acestora, 

de efectuarea unor plăţi, de asistenţă medicală etc. Totuşi cercetătorii punctează importanţa 

acestui mecanism în protecţia drepturilor civile şi politice şi afirmă speranţa că pe viitor 

persoanele cu dizabilităţi vor recurge la protecţia sa [358]. 

La cea de a 114-a întrunure a Comitetului în vara anului 2015, în cadrul sesiunii de la 

Geneva, în care a fost audiate rapoartele prezentate de Canada, Franţa, Macedonia, Spania, 

Regatul Unit al Marei Britanii, Uzbekistan şi Venezuela cu privire la respectarea şi aplicarea 

Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice, s-a punctat necesitatea întreprinderii de 

noi eforturi pentru implementarea şi aplicarea eficientă a prevederilor Pactului, iar în cazul 

Spaniei Comitetul a cerut informaţii privind  practica de sterilizare a persoanelor cu dizabilităţi 

[367]. 

În 2009, în cadrul examinării celui de al doilea raport special prezentat de către RM, 

Comitetul şi-a declarat îngrijorarea cu privire la faptul că multe din recomandările sale care au 

însoţit primul raport şi nu au fost transpuse în practică, mai cu seamă pe aspecte ce ţin de: 

eliminarea torturii şi tratamentelor inumane, condiţiile de detenţie, discriminarea unor pături de 

cetăţeni precum romii, independenţa justiţiei, neadoptarea cadrului normativ antidiscriminare, 

încarcerarea şi tratamentul forţat aplicat persoanelor care se eschivează de la tratamentul 

obligatoriu [368].  

De remarcat că Comitetul drepturilor omului are atribuţii de a examina şi plîngeri 

individuale. Astfel, în 2012 Comitetului s-a adresat o cetăţeancă a Noii Zeelande care a invocat 

încălcarea pct.4 art.9 din Pact privind neexaminarea în termen rezonabil a contestaţiei sale 

privind încarcerarea într-o instituiţie psihiatrică. Comitetul a respins plîngerea respectivă ca 

inadmisibilă [286]. 
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Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei instituit 

prin prevederile Convenţiei  asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de 

femei (1979) [56], pe lîngă faptul monitorizării respectării principiului egalităţii de gen şi 

eliminării discriminării faţă de femei, monitorizează respectarea drepturilor şi în raport cu 

femeile cu dizabilităţi. În 2014 Comitetul a examinat plîngerea individuală a unei femei cu 

deficienţe de auz din Filipine, căreia în cadrul unui proces nu i-a fost asigurat un interpret care să 

cunoască limbajul mimico-gestual. În acest caz, Comitetul a constatat încălcarea prevederilor 

art.1 şi art.2 pct.c, d, f din Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare 

faţă de femei şi Recomandarea nr.18, indicînd că nu au fost întreprinse măsuri eficiente de 

adaptare rezonabilă a procesului la necesităţile specifice ale reclamantei, formulînd 

recomandarea către autorităţile statale de a întreprinde măsuri adecvate, inclusiv legislative, 

pentru a asigura dreptul la interpret tuturor persoanelor [287]. 

Dacă este să reieşim din principiile generale de formă şi conţinut pe care trebuie să le 

respecte statele la prezentarea rapoartelor periodice privind respectarea prevederilor convenţiilor 

de protecţie a drepturilor omului, în principiu acestea trebuie să conţină informaţii cu privire la 

persoanele cu dizabilităţi cu referire la următoarele aspecte: existenţa programelor de ocupare; 

protecţie socială şi servicii sociale; măsuri întreprinse pentru asigurarea cu locuinţe a persoanelor 

cu dizabilităţi; sănătate, abilitare şi reabilitare; date statistice privind persoanele cu dizabilităţi 

etc. [288]. 

În pofida acestui fapt, încercarea de a include problema drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi în sfera de activitate a mecanismelor convenţionale nu a primit susţinerea majorităţii 

statelor. 

În 2000, ca urmare a însărcinării Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, s-a 

investigat activitatea a şase mecanisme convenţionale cu privire la monitorzarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. Rezultatele acestui studiu au arătat că tematicii privind protecţia 

juridică a persoanelor cu dizabilităţi nu i-a fost acordată suficientă atenţie atît din partea statelor, 

cît şi din partea comitetelor, fapt care a servit ca temei de elaborare a CDPD şi crearea în cadrul 

ei a unui organism care să asigure monitorizarea internaţională a drepturilor acestei grupe 

sociale. Touşi apariţia unui mecanism convenţional special nu exclude controlul din partea altor 

mecanisme, dar creează perspectivele unui control ,,în mai multe nivele’’[279, p. 57]. 

Cu siguranţă, în contextul tematicii abordate o atenţie deosebită necesită a fi acordată 

Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, deoarece este primul şi cel mai 

important mecanism convenţional de specialitate creat pentru a asigura şi a promova drepturile şi 

libertăţile persoanelor cu dizabilităţi la nivel internaţional prin monitorizarea şi aplicarea 

prevederilor CDPD. 
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Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (în continuare Comitetul) – a 

fost creat prin prevederile CDPD şi este compus din 12 experţi independenţi care se întrunesc în 

sesiuni ordinare de două ori pe an [311]. Conform prevederilor CDPD [313], membrii 

Consiliului vor fi aleşi de către statele participante din rîndul membrilor care se bucură de o 

reputaţie morală ireproşabiliă în acest domeniu, pentru un termen de 4 ani, avînd dreptul de a fi 

realeşi o singură dată şi beneficiază de facilităţile, privilegiile şi imunitatea acordată experţilor 

misiunii Naţiunilor Unite, în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la privilegiile şi 

imunitatea Naţiunilor Unite [62]. 

Comitetul dispune de multe atribuţii în domeniul protecţiei juridice a persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării, dar cea mai importantă o considerăm recepţionarea şi analiza 

rapoartelor periodice ale statelor membre privind punerea în aplicare şi progresele realizate în 

respectarea prevederilor CDPD (pct.1 art.35). 

Rapoartele prezentate Comitetului pot fi de mai multe categorii:  

Raportul statal – prezintă măsurile luate de statul raportor şi de diferitele comunităţi şi 

regiuni proprii în vederea respectării obligaţiilor care decurg din Convenţia ONU. Acest raport 

constituie baza de evaluare. Deoarece este întocmit de înseşi statele ce raportează, considerăm că 

de multe ori el nu reflectă corect situaţia din domeniu. 

Pînă la această etapă, RM a prezentat doar raportul iniţial privind aplicarea CDPD [234] 

urmînd ca în anul 2016 să formuleze raportul periodic.  

Raportul alternativ – este raportul prezentat de ONG-urile care reprezintă persoanele cu 

dizabilitate care au posibilitatea să-şi prezinte propriul punct de vedere în faţa Comitetului. 

Aceste rapoarte trebuie să reprezinte o reflecţie critică asupra raportului de stat [130]. 

Din păcate  societatea civilă a acţionat destul de greu în această direcţie, astfel încît doar la 

27 februarie 2015, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi a organizat o 

şedinţă de consultare a Raportului alternativ referitor la implementarea CDPD, care urma să fie 

depus la Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi pînă în luna iunie 2015 

[130], cu toate acestea doar la 09 decembrie 2015 a fost lansat în cadrul unei conferinţe 

internaţionale pentru consultări publice [222], în care s-a constatat că persoanele cu dizabilităţi 

continuă să fie o categorie marginalizată puternic discriminată din simplul considerent că lipsesc 

mecanisme reale de punere în aplicare a legislaţiei existente în acest domeniu [230]. 

Raportul paralel [338] – este o varietate de monitorizare a respectării CDPD care implică 

fomularea şi transmiterea către Comisie a unui raport paralel celui remis de autorităţile 

guvernamentale şi se formulează, de regulă, de autoritatea care asigură nemijlocit protecţia 

acestei categorii de persoane la nivel naţional. Deocamdată un astfel de raport la nivelul RM nu 
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există deoarece încă nu a fost creat şi nu activează mecanismul naţional de monitorizare a 

CDPD. 

Recepţionarea şi examinarea rapoartelor periodice se va face în conformitate cu 

prevederile art.36 din CDPD şi care vor fi întocmite în conformitate cu condiţiile de formă şi 

conţinut prevăzute de Principiile directoare privind documentul pe convenţia concretă, care 

urmează să fie prezentat de statele părţi conform art.35 din Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi [289]. Această procedură a fost simplificată prin adoptarea de către 

Adunarea Generală a ONU a rezoluţiei nr.68/268 privind consolidarea şi ridicarea eficienţei 

sistemului mecanismelor convenţionale de protecţie a drepturilor omului [290] care permite 

Comitetului să formulize o serie de întrebări adresate statului parte, răspunsul la care va constitui 

raportul periodic. 

Elaborarea şi prezentarea rapoartelor periodice nu trebuie privit de statele membre doar 

ca un mijloc de îndeplinire a obligaţiilor sale internaţionale, dar şi ca o posibilitate de a-şi evalua 

situaţia în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor în teritoriile aflate sub jurisdicţia lor pentru 

a spori eficacitatea planificării politicilor şi punerea în aplicare a Convenţiei. Astfel, procesul de 

raportare furnizează fiecărui stat posibilitatea:  

a) să efectueze o analiză cuprinzătoare a măsurilor luate pentru a aduce legislaţia şi 

politicile sale în conformitate cu dispoziţiile relevante ale tratatelor internaţionale privind 

drepturile omului la care este parte; 

b) să monitorizeze progresele înregistrate în promovarea realizării drepturilor consacrate 

în tratate, în contextul promovării drepturilor omului în general; 

c) să identifice problemele şi deficienţele în abordarea punerii în aplicare a acordurilor; 

d) să planifice şi să dezvolte strategii adecvate pentru atingerea acestor obiective [289]. 

Pentru a promova implementarea eficientă a CDPD şi pentru a preîntîmpina dublarea 

prestaţiilor, Comitetul poate consulta diverse agenţii specializate şi alte organisme competente 

ale ONU pe întrebări ce ţin de domeniul său de activitate (art.38). Această prevedere o 

considerăm extrem de progresistă în condiţiile în care se asigură cooperarea eficientă a întreg 

sistemului ONU în vederea atingerii scopului şi obiectivelor CPDP. Totodată, o astfel de 

cooperare permite formularea unei politici unice în domeniu şi previne divergenţa în activitatea 

diverselor mecanisme care abordează acest domeniu. 

În urma examinării raporturilor prezentate de statele părţi, Comitetul este în drept să 

formuleze observaţii finale prin care să recomande statului să înlăture încălcările admise la 

întocmirea raportului periodic. Doar pe parcursul anului 2015 Comitetul a formulat 7 observaţii 

finale adresate: Gabonului, Qatarului, Ucrainei, Keniei, Mauritiusului, Braziliei şi Republicii 

Cehe [291]. Celui din urmă stat, Comitetul i-a recomandat, printre altele, să modifice înţelesul de 
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noţiunii de dizabilitate şi de persoană cu dizabilităţi din legislaţia naţională, astfel încît să 

introducă în cadrul acestor noţiuni înţelesul de bariere cu care se confruntă persoanele cu 

dizabilităţi pentru a o face conformă prevederilor CDPD [292]. 

Pentru o mai bună înţelegere şi aplicarea corectă a prevederilor CDPD, Comitetul poate 

formula ,,observaţii generale” care implică nişte recomandări de ordin general adresate statelor 

părţi privind interpretarea şi aplicarea prevederilor CDPD. Pe parcursul activităţii sale Comitetul 

a elaborat două astfel de observaţii generale: ,,Egalitatea în faţa legii” şi ,,Accesibilitatea” [403]. 

În cadrul primei observaţii, Comitetul a constatat că statele nu interpretează şi nu aplică corect 

prevederile art.12, care implică necesitatea de a asigura fiecărei persoane capacitatea deplină de 

a decide personal şi recomandă statelor să exclude mecanismele de substituire a capacităţii de 

exerciţiu şi instituirea de mecanisme de suport decizional [293]. În cadrul celei de a doua 

observaţii Comitetul se referă la înţelegerea deficitară din partea statelor a prevederilor art.9 din 

CDPD ,,accesibilitatea”, menţionîndu-se că această noţiune necesită să fie interpretată în 

conformitate cu prevederile instrumentelor internaţionale [294]. 

Protocolul optional al CPDP instituie o procedură specială de protecţie a drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi (art.1) prin oferirea posibilităţii victimelor faptelor de 

discriminare pe criteriu de dizabilitate de a se adresa cu sesizări Comitetului. Acest mecanism 

oferă posibilitatea persoanelor fizice – persoanelor cu dizabilităţi, membrilor familiilor acestora 

dar şi organizaţiilor, inclusiv organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi ca prin intermediul 

Comitetului să acţioneze asupra statului în caz de încălcare a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi [279, p. 62].  

Pînă în prezent, Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi a examinat 8 

astfel de sesizări [295], dintre care în cinci cazuri s-a stabilit violarea prevederilor CDPD, două 

sesizări au fost respinse pe motiv de inadmisibilitate, iar într-un caz nu s-a constatat încălcări ale 

CDPD. Cele mai des violate norme au fost art.5 (egalitatea şi nedescriminarea); art.9 

(accesibilitatea) şi art.12 (recunoaşterea egalităţii în faţa legii) privite atît separat cît şi în 

combinaţie de două şi mai multe articole din CDPD. 

Pentru exemplificare în cauza X.M contra Elveţiei [296] în care unei persoane cu 

dizabilităţi ce suferea de sindromul Ehlers-Danlos care implică mobilitatea excesivă a 

încheiturilor, fragilitatea oaselor, vaselor sanguine, distrofie musculară, fapt care o împedica să 

ducă un mod de viaţă normal şi a imoblizat-o la pat i-a fost refuzată construcţia unei piscine 

pentru hidroterapie pe un teren propritate privată care nu era destinat pentru construcţie, 

Comitetul a apreciat că s-a admis încălcarea prevederilor art.5 pct.1 şi 3; art.19 pct.b); art.25, 26 

separat şi împreună cu art.3 pct.b, d, e şi art.4 pct.1d CDPD. 



108 
 

În temeiul investigării sesizărilor adresate Comitetul va emite o hotărîre prin care nu doar 

că va constata încălcări ale prevederilor CDPD, dar poate formula observaţii şi recomandări 

privind depăşirea situaţiei de conflict, inclusiv în ce priveşte adoptarea sau modificarea cadrului 

normativ naţional. În termen de şase luni de la primirea constatărilor, comentariilor şi 

recomandărilor transmise de către Comitet, statul parte în cauză va transmite Comitetului 

observaţiile sale. Comitetul poate invita statul parte în cauză să includă în raportul său, în baza 

articolului 35 din Convenţie, detaliile oricăror măsuri luate ca răspuns la o investigaţie 

desfăşurată conform art. 6 din Protocolul Opţional al CDPD. După expirarea perioadei de şase 

luni, Comitetul poate invita statul parte în cauză pentru a-l informa asupra măsurilor luate ca 

răspuns la o asemenea investigaţie.  

Astfel, în cauza Silvia Niuşiti şi alţii contra Ungariei, mai multe persoane cu deficienţe 

grave de vedere au încheiat cu OTP Bank ZRT [297], contracte de cont curent în conformitate cu 

care ei aveau dreptul să se folosească de cardurile bancare. Cu toate acestea, autorii sesizării nu 

puteau face uz de cardurile respective fără ajutor din partea unor terţe persoane, deoarece 

terminalele bancare nu dispuneau de claviatură cu sistem Braille şi nici nu aveau comenzi 

sonore. În situaţia în care victimele achitau aceleaşi taxe bancare pentru deservirea contului 

curent şi serviciilor de card aceştia nu puteau dispune de aceleaşi drepturi în condiţii egale cu 

celelalte persoane. 

În acest caz Comitetul a constatat violarea pct.2 lit.b, art.9 din CDPD şi a recomandat 

statelor părţi să efectueze măsuri de acomodare rezonabilă astfel încît să permită autorilor să 

beneficieze de serviciile de card. Totodată, Comitetul a formulat recomandarea generală pentru 

statul reclamat să modifice cadrul normativ naţional astfel încît să facă accesibile serviciile 

instituţiilor financiare pentru toate persoanele. 

Totuşi poziţia Comitetului în ce priveşte nediscriminarea nu este neapărat una categorică. 

În cauza Maria-Luisa Iunghelin contra Elveţiei [298], reclamanta, o persoană care suferea de 

deficienţe de vedere severe, s-a plîns pe faptul că Agenţia de asigurări sociale din 

Försäkringskassan i-a refuzat angajarea la funcţia de persoană care recepţionează şi examinează 

cererile de acordare a compensaţiilor pentru boală. În acest caz comitetul a apreciat că hotărîrea 

instanţei pentru litigii de muncă a fost una raţională şi obiectivă, stabilindu-se că măsurile de 

adaptare a locului de muncă ce se impunea în această situaţie erau disproporţionale şi 

împovărătoare pentru Agenţia de asigurări sociale, iar reclamanta nu a prezentat nici un 

argument că evaluarea petrecută ar fi fost neobiectivă. 

La data de 24 mai 2016 Portocolul Opţional al CDPD a fost semnat de 92 state şi ratificat 

de 89. Din păcate, RM nu figurează nici în lista statelor semnatare, nici în cea a statelor care au 

ratificat respectivul document [404]. 
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În final am dori să punctăm aportul mecanismelor convenţionale în protecţia persoanelor 

cu dizabilităţi împotriva discriminării. Multitudinea mecanismelor nu trebuie interpretată ca o 

dublare a funcţiei de control sau şi mai grav ca un nivel de protecţie superficial acordat 

persoanelor cu dizabilităţi. Mai mult, instituirea unui mecanism specializat de protecţie şi 

promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (Comitetul pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi) nu reduce din aportul celorlalte mecanisme în protecţia şi promovarea acestei 

categorii de persoane. Prin urmare, Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi în 

condiţiile subiectului abordat, este cel mai important mecanism convenţional de protecţie a 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi de combatere a discriminării pe acest criteriu, dar nu 

unicul.  

Totuşi, în opinia noastră, Comitetul oferă persoanelor cu dizabilităţi un nivel de protecţie 

sporit în comparaţie cu celelate mecanisme convenţionale de protecţie a drepturilor omului nu 

doar prin simplul fapt că este o structură specializată, dar mai ales din considerentul că în 

activitatea sa poate folosi informaţii veridice altele decît cele prezentate în rapoartele statale şi 

poate atrage în calitate de experţi persoane cu dizabilităţi sau reprezentanţi ai acestora care le 

cunosc specificul problemelor cu care se confruntă. 

În pofida caracteristicilor pozitive prezentate mai sus, considerăm că eficienţa acestui 

mecanism ar putea fi sporită simţitor prin acordarea, pe de o parte, de atribuţii jurisdicţionale în 

domeniul său de activitate, iar pe de altă parte, prin lărgirea competenţelor, astfel încît acesta să 

fie capabil să recepţioneze şi să examineze inclusiv sesizările parvenite de la statele membre 

privind nerespectarea prevederilor CDPD. 

3.3. Mecanisme europene de protecţie a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării 

Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării la acest nivel este 

asigurată în principal de prestaţia a două organisme: Uniunea Europeană şi Consiliul Europei. 

Activitatea acestora este strîns legată şi se condiţionează reciproc, întrucît statele membre ale 

Uniunii Europene fac parte şi din Consiliului Europei [32, p. 277]. 

Deoarece la 02.07.2014, RM a ratificat Acordul de asociere cu Uniunea Europeană [168], 

considerăm oportun ca în continuare să ne referim la aportul ambelor organisme. 

Uniunea Europeană 

La sîrşitul celui de Al II-lea Război Mondial, Europa era distrusă în urma teribilei 

conflagraţii mondiale. În aceste condiţii, statele europene erau hotărîte să-şi consolideze 

economia zdruncinată, să-şi redobîndească influenţa şi, mai presus de toate, să se asigure că o 

astfel de tragedie nu se va mai repeta vreodată [253, p. 28]. 
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Uniunea Europeană de astăzi a evoluat din cele trei Comunităţi europene care au stat la 

baza creării acestui mecanism complex, şi anume: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 

Oţelului, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Comunitatea Economică Europeană, 

care iniţial nu aveau ca obiectiv protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 

ci o dezvoltare armonioasă a activităţilor economice, o creştere durabilă şi echilibrată, o creştere 

accelerată a nivelului de trai şi relaţii strînse între statele care le reunesc [255, p. 32]. 

Absenţa unei legături organice dintre acţiunea comunitară şi cooperarea politică, 

funcţionarea nesatisfăcătoare a unor mecanisme instituţionale au fost doar unele dintre cauzele 

care au condiţionat necesitatea elaborării unui act unic [252, p. 23], care a permis încorporarea 

drepturilor fundamentale ale persoanei în dreptul comunitar. Pentru prima dată într-un tratat 

comunitar în preambulul acestuia s-a făcut referire la protecţia lor. Părţile contractante s-au 

declarat decise ,,să promoveze împreună democraţia, bazîndu-se pe drepturile fundamentale 

recunoscute în constituţiile şi legile statelor membre, în Convenţia Europeană şi în Carta 

Socială Europeană” [194, p. 122]. 

În continuare progresul în materia unificării instituţionale a dus la adoptarea Tratatului 

de la Maastricht, prin care a luat naştere Uniunea Europeană de azi [254, p. 251]. În preambulul 

acestui instrument se reafirmă ataşamentul ţărilor membre la principiul libertăţii, democraţiei şi 

respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, reiterînd unul dintre obiectivele 

fundamentale al Comunităţii: protecţia drepturilor şi intereselor cetăţenilor statelor membre [194, 

p. 125-126]. 

O nouă etapă-cheie a început în decembrie 2000, cînd conducătorii Uniunii Europene, 

Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au proclamat Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi au semnat Tratatul de la Nice care prin 

prevederile art. 7 instituie un mecanism preventiv în caz de risc clar de violare gravă şi 

persistentă de către un stat membru a drepturilor fundamentale, precum şi un mecanism de 

sancţionare în cazul violării grave a acestora [194, p. 125-126]. 

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2000), deşi nu se pretinde o 

constituţie europeană, poate servi totuşi drept model de instrument internaţional modern în 

domeniul drepturilor omului, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi. Sensul practic al 

prevederilor Cartei rezidă în angajamentul instituţiilor europene, cum ar fi Comisia sau Înalta 

Curte Europeană de Justiţie, de a considera dreptul la egalitate al tuturor persoanelor ca fiind 

principiul de referinţă pentru toate acţiunile, declaraţiile politice, recomandările, directivele, 

judecăţile etc. [227, p. 96-97]. În fiecare an Parlamentul European prezintă un raport cu privire la 

respectarea acestor drepturi în cadrul Uniunii precum şi un raport despre situaţia drepturilor 
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omului în ţările terţe. Totodată, Parlamentul European dezbate în fiecare sesiune cazurile de 

încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului [194, p. 126]. 

Iniţial Carta avea doar un caracter declarativ, ceea ce înseamnă că nu era obligatorie din 

punct de vedere legal, dar în momentul în care Tratatul de la Lisabona [92, p. 9] a intrat în 

vigoare, în 2009, acesta a modificat statutul Cartei pentru a o transforma într-un document 

obligatoriu din punct de vedere legal. Ca urmare, instituţiile UE au obligaţia de a o respecta. 

Statele membre sînt, de asemenea, obligate să respecte Carta, însă numai dacă aplică dreptul UE 

[181, p. 16]. 

Tratatul de la Lisabona este constituit din două părţi: Tratatul privind Uniunea 

Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Art. 2 al Tratatului privind 

Uniunea Europeană stabileşte că ,,Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii 

umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi de respectarea drepturilor 

omului, inclusiv a drepturilor persoanelor ce aparţin minorităţilor”. Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene completează prevederile sus-menţionate, indicînd că ,,în 

definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea caută să combată orice 

discriminare pe motiv de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vîrstă 

sau orientare sexuală’’ iar alin.(1) art. 19 stabileşte că ,,...Consiliul, hotărînd în unanimitate, în 

conformitate cu o procedură legislativă specială şi cu aprobarea Parlamentului European, 

poate lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 

origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vîrstă sau orientare sexuală’’ [259]. 

După cum s-a stabilit în cadrul cercetărilor de mai sus, persoanele cu dizabilităţi au 

constituit subiect de protecţie a drepturilor şi libertăţilor în condiţii generale în cadrul UE şi deşi 

acest ansamblu de legi a înregistrat o evoluţie considerabilă, ajungând să reglementeze domenii 

precum pensiile, graviditatea şi regimurile juridice de securitate socială, pînă în 2000 legile 

privind nediscriminarea în UE se aplicau numai în contextul ocupării forţei de muncă şi al 

securităţii sociale şi reglementau numai criteriul sex. Pe parcursul anilor 1990, intense activităţi 

de lobby au fost desfăşurate de unele grupuri pentru apărarea intereselor publice care militau 

pentru extinderea interdicţiei privind discriminarea la nivelul dreptului UE pentru a reglementa şi 

alte aspecte, cum ar fi rasa sau originea etnică, orientarea sexuală, credinţa religioasă, vîrsta şi 

dizabilitatea. Teama faţă de reizbucnirea naţionalismului extremist în rîndul anumitor state 

membre a generat suficientă voinţă politică în rândul conducătorilor acestora pentru a conduce la 

modificarea Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, atribuind Comunităţii competenţa de 

a legifera în aceste domenii [181, p. 14]. 

În opinia noastră, schimbarea calitativă a procesului s-a produs odată cu adoptarea 

Directivei privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
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etnică [324] care a interzis discriminarea directă şi indirectă pe criteriu de rasă sau origine, 

stabilind că prevederile acestei directive urmează a fi aplicate tuturor persoanelor din sectorul 

public şi cel privat în ceea ce priveşte: accesul la muncă; protecţia socială, securitatea socială şi 

asistenţa medicală; educaţie; accesul la bunuri şi servicii publice. Acest nivel de protecţie a fost 

extins şi asupra persoanelor cu dizabilităţi doar în domeniul privind accesul la muncă prin 

prevederile Directivei de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea 

ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă [325]. În acelaşi context, în 2004 a 

fost adoptată Directiva de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi 

bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii [375] care a 

interzis discriminarea pe criteriu de gen în domeniul accesului la bunuri şi servicii. 

Aceste directive sînt obligatorii pentru statele vizate şi domeniile la care se referă doar că 

aceştia aleg singuri normele interne în care să le încorporeze şi mijloacele de realizare [241, p. 

35]. 

Art.1 din Directiva 2000/78/CE [325] stabileşte ,,Prezenta directivă are ca obiectiv 

stabilirea unui cadru general de combatere a discriminării pe motive de apartenenţă religioasă 

sau convingeri, dizabilitate, vîrstă sau orientare sexuală, în ceea ce priveşte încadrarea în 

muncă şi ocuparea forţei de muncă, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a 

principiului egalităţii de tratament”. În vederea realizării acestui scop directiva instituie o 

interdicţie categorică a tuturor formelor de discriminare (art.2) şi obligaţia pentru angajatori de a 

lua măsuri adecvate pentru a elimina dezavantajele în raport cu persoanele cu dizabilităţi (art.5), 

recomandînd totodată statelor membre să întreprindă acţiuni pozitive şi măsuri specifice (art.7) 

pentru a le asigura accesul la acest domeniu. Totuşi prevederile Directivei 2000/78/CE nu oferă 

un sistem de protecţie foarte vast, deoarece domeniul său de aplicare a fost limitat, pe de o parte, 

exclusiv de domeniului muncii cu toate derivatele ce decurg de aici: acces la muncă, formare 

profesională, salarizare, protecţie socială etc., iar pe de altă parte este de aplicarea exclusivă a 

cetăţenilor statelor membre ale UE [345] şi membrilor familiilor acestora [346]. 

Consiliul Europei 

Importanţa acestei organizaţii în protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi şi combaterea discriminării este enormă şi o considerăm mult peste 

cea a UE [210, p. 20]. 

Ca şi în cazul Uniunii Europene, Consiliul Europei a fost fondat la finele celui de-Al 

Doilea Război Mondial [254, p. 19], constituind o reuniune de state europene democrate cu 

scopul de a asigura promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la nivel european şi se 

bazează pe faptul aderării statelor europene la valorile democratice [339, p. 65]. La 13 iulie 1995 
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Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline ale Consiliului Europei, prin semnarea 

Statutului acestei organizaţii [213, p. 50]. 

Unul dintre obiectivele de bază ale Consiliului Europei este de a asigura promovarea 

respectării şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la nivelul statelor 

membre, prin: realizarea unor sisteme de control şi de protecţie eficientă a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale; identificarea noilor ameninţări la adresa drepturilor omului şi a 

demnităţii umane; sensibilizarea publicului asupra importanţei drepturilor omului; promovarea 

educaţiei şi a formării profesionale în materie de drepturi ale omului [47, p. 27]. 

Realizarea obiectivelor sus-menţionate se asigură de un sistem de mecanisme şi proceduri 

pe care noi le-am grupat în două categorii distincte: 

Mecanisme generale –includ în principal componentele structurale ale Consiliului 

Europei (Comitetul de Miniştri, Adunarea Parlamentară, Secretarul General, Congresul 

puterilor locale şi regionale). Aportul acestor mecanisme rezidă în realizarea rapoartelor 

periodice privind situaţia persoanelor cu dizabilităţi, nivelul lor de integrare socială; organizarea 

conferinţelor; efectuarea de investigaţii (în principal evaluarea eficienţei legislaţiei 

antidiscriminare, aprecierea nivelului de acces la serviciile sociale etc.); desfăşurarea 

campaniilor de informare în masă; instruirea specialiştilor şi personalului, care munceşte cu 

persoanele cu dizabilităţi; cooperarea dintre statele membre [306, p. 197]. 

Mecanisme convenţionale (speciale) – create prin intermediul instrumentelor adoptate la 

nivelul Consiliului Europei. Aceste mecanisme au misiunea de a asigura aplicarea şi respectarea 

instrumentului prin care a fost creat de către statele semnatare. 

Contribuţia Consiliului Europei la protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi este una enormă, dar fără îndoială cele mai mari realizări le-au 

constituit adoptarea şi punerea în aplicare a Cartei Sociale Europene şi a Convenţiei Europene 

a Drepturilor Omului. 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului [61] nu a apărut dintr-un vid juridic ea 

fiind precedată la nivel internaţional de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de 

Declaraţia Americană a Drepturilor şi Îndatoririlor Omului. Declaraţia Universală ocupă, de 

fapt, un loc deosebit în Preambulul Convenţiei Europene [93]. 

Cercetătorii români Popescu A. şi Jinga I. consideră că Convenţia reprezintă prima 

încercare de succes care realizează protecţia unui număr de drepturi şi libertăţi stabilite de 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului [220]. Drepturile stipulate de Convenţie sînt, de 

obicei, aşa-numitele drepturi negative, de apărare, care în esenţă trebuie să protejeze cetăţeanul 

de amestecul statului. Acesta nu trebuie să întreprindă acţiuni care pot să încalce drepturile 

respective [11]. 
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CEaDO [61] protejează drepturile şi libertăţile fundamentale prin mijloace juridice la nivel 

naţional şi internaţional. Majoritatea statelor-părţi au conferit Convenţiei statutul de drept intern. 

În aceste state, Convenţia poate fi invocată ca lege în faţa instanţelor naţionale şi creează drepturi 

direct aplicabile persoanelor fizice. În statele în care Convenţia nu are statut de lege internă, 

poate fi necesară adoptarea unei legislaţii care să asigure punerea în aplicare a drepturilor 

garantate [245].  

Punerea în aplicare a prevederilor CEaDO este asigurată de propriul mecanism 

reprezentat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care în calitate de unică şi 

permanentă autoritate a fost instituită prin Protocolul nr.11, intrat în vigoare la data de 1 

noiembrie 1998 [240], care nu doar că a desfiinţat Comisia şi a anulat competenţele 

jurisdicţionale ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, ci a dat caracter de permanenţă 

activităţii CEDO, atribuindu-i competenţe obligatorii [211, p. 315]. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului are două categorii de competenţe: soluţionarea 

litigiilor şi examinarea avizelor consultative. Competenţa ei acoperă toate problemele privind 

interpretarea şi aplicarea CEaDO şi a Protocoalelor sale. 

Competenţa de soluţionare a litigiilor se manifestă sub două aspecte: cauze interstatale şi 

cauze individuale. Cauzele interstatale sînt acelea în care un stat-parte la CEaDO sesizează 

Curtea asupra oricărei pretinse încălcări a textului Convenţiei de către alt stat parte (art.33). 

Cererile individuale provin de la orice persoană fizică, organizaţie nonguvernamentală sau grup 

de particulari care se pretind victime ale vreunei încălcări a drepturilor sale recunoscute în 

CEaDO de către un stat parte (art.34). 

Avizele consultative sînt date, la cererea Comitetului de Miniştri, asupra problemelor 

juridice privind interpretarea CEaDO, fără a se putea referi la probleme legate de conţinutul sau 

întinderea drepturilor sau libertăţilor consacrate şi nici la alte probleme de care Curtea sau 

Comitetul de Miniştri ar putea să ia cunoştinţă ca urmare a introducerii unui recurs prevăzut de 

Convenţie (art.47) [245, p. 119]. 

Hotărîrile CEDO sînt obligatorii pentru statele părţi, obligativitatea lor rezultă din art.46 

par. 1 al CEaDO ,,Înaltele părţi contractante se angajează să se conformeze hotărîrilor 

definitive ale Curţii în litigiile în care sînt ele părţi”, iar executarea acestora se pune în sarcina 

statelor care sunt vizate. Datorită caracterului lor declarativ, statul are libera alegere a 

modalităţilor juridice de punere în executare a acestora: măsuri administrative, reforme 

legislative etc. [246, p. 67]. 

După cum am indicat în primul capitol al prezentei lucrări principala şi cea mai 

importantă garanţie de nediscriminare a persoanelor cu dizabilităţi se regăseşte în prevederile 

art.14 CEaDO şi art.1 din Protocolul nr.12 al CEaDO.  
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Pentru a înţelege sistemul de protecţie oferit de art. 14 şi Protocolul nr.12 al CEDO 

persoanelor cu dizabilităţi, consider oportun soluţionarea următoarelor chestiuni: dacă garanţiile 

oferite de art. 14 şi respectiv Protocolul nr.12 al CEDO sînt concurente şi care este 

consecutivitatea aplicării lor în cazurile de discriminare; dacă persoanele cu dizabilităţi sînt 

subiecţi ai protecţiei oferite de prevederile art. 14 şi ale Protocolului nr.12 CEaDO; natura 

protecţiei oferite şi domeniile de intervenţie. 

Cu referire la primul aspect, trebuie menţionat că interdependenţa art. 14 de drepturile 

materiale prevăzute de CEaDO şi necesitatea consacrării acestuia ca drept separat, pentru a 

putea acoperi un mai mare spectru de situaţii a dus la adoptarea Protocolului nr.12 care a fost 

semnat la data de 4 noiembrie 2000 şi a intrat în vigoare la 1 aprilie 2005. Pînă în prezent doar 

27 state l-au ratificat, Republica Moldova l-a semnat în 2000, dar nu l-a ratificat [262, p. 24]. 

Contra prevederilor art. 14 din CEaDO care limitează lupta împotriva discriminării doar la 

drepturile prevăzute de Convenţie, Protocolul nr. 12 stabileşte interdicţie generală de 

discriminare. 

La această etapă de dezvoltare foarte puţine state au ratificat Protocolul nr. 12, de aceea 

prevederile acestuia se aplică în paralel cu prevederile art.14 din CEaDO. În perspectivă, în 

condiţiile în care acest Protocol va prinde teren, considerăm că este posibil ca art. 14 CEaDO să 

cadă în desuetudine, deoarece nivelul de protecţie oferit de Protocolul nr.12 este mult mai larg 

şi deci mai atractiv. Cu toate acestea, pînă în prezent CEDO doar o singură dată a făcut uz de 

garanţia Protocolului nr.12 în cauza Sejdić şi Finci c. Bosnia şi Herzegovina [389] pe care le-a 

aplicat concemitent cu prevederile art.14 CEaDO. Reieşind din această unică situaţie, putem 

concluziona că aceste norme nu sînt nici concurente şi nici nu se exclud reciproc, ele coexistă în 

realizarea aceluiaşi scop. 

Referitor la cel de al doilea aspect, este de menţionat că persoanele cu dizabilităţi se pot 

prevala de protecţia oferită de prevederile art. 14 şi a Protocolului nr.12 CEDO şi, în pofida 

faptului că dizabilitatea nu este prevăzută expres în rîndul criteriilor protejate, acesta este 

acoperit de sintagma ,,orice altă situaţie’’, relevantă în acest sens fiind cauza Glor c. Elveţiei 

[394]. 

În ce priveşte natura protecţiei oferite, art. 14, spre deosebire de Protocolul nr.12 

CEDO, nu are o existenţă juridică independentă şi nu poate fi invocat decît cu titlu accesoriu şi 

în combinaţie cu un alt articol [42, p. 468], sau cum s-a expus CEDO în cauza Van Raalte c. 

Pays-Bas [329], ,,articolul 14 din Convenţie completează celelalte prevederi de fond ale 

Convenţiei şi ale protocoalelor. Ea nu are nici o existenţă independentă, decît doar pentru 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate’’, situaţie reafirmată şi în cauza Rasmunssen c. 

Danemarca [330]. 
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Totuşi în cauza lingvistică belgiană, CEDO a precizat că art. 14 poate fi invocat autonom 

în toate situaţiile în care are o importanţă decisivă şi independentă, dacă alte articole ale 

Convenţiei nu definesc cu precizie drepturile pe care le consacră, lăsînd la latitudinea părţilor 

contractante libertatea de apreciere, de restrîngere sau de realizare a respectivelor drepturi. Se 

mai cere pe lîngă aceste condiţii cumulative ca aprecierea făcută de stat să fi fost discriminatorie 

[190, p. 127]. 

Astfel, în cauza Price c. Regatului Unit [337], în care reclamantul o persoană cu 

dizabilităţi locomotorii care a fost arestată şi deţinută în condiţii neadaptate handicapului de care 

suferea, CEDO a apreciat că acesta a fost supus unui tratament discriminatoriu prin prisma 

prevederilor art. 3 şi 14 CEDO. 

Totuşi am dori să atragem atenţia că nu în toate cazurile de încălcare a unui drept material 

al unei persoane cu dizabilităţi va duce şi la încălcarea coroborată a art.14 CEDO: cauza 

Jasinskis v. Letonia [350]; cauza Centrululi de Resurse Juridice în numele lui Valentin 

Cîmpeanu c. României [184]; cauza H.L. v. Regatul Unit [331]; cauza D.D. v. Lituania [351]. 

Astfel, art.14 CEaDO are un rol accesoriu, deoarece este interdependent de încălcarea 

unui drept material, iar CEDO întodeauna va trebui iniţial să verifice dacă este în situaţia unei 

astfel de încălcări, după care va statua şi asupra discriminării în sensul prevederilor art.14. 

Totuşi art. 14 CEaDO, se va aplica doar dacă lezarea într-un drept recunoscut a dus la aplicarea 

unui tratament discriminatoriu victimei, cauza Chassagnou şi alţii c. Franţei [332].  

În ordine de consecinţă în cazurile în care CEDO nu va stabili încălcarea unui drept 

material protejat, indiferent că se va stabili o diferenţă de tratament, nu va putea fi considerat ca 

fiind violate prevederile art.14 CEaDO exemplificative în această privinţă sînt: cauza Farcaş c. 

României [333]; cauza Gheorghina c. României [334].  

Deci pentru ca o problemă invocată de o persoană cu dizabilităţi să fie discriminare în 

sensul art.14 trebuie să existe o diferenţă de tratament al persoanelor aflate în situaţii similare. O 

astfel de diferenţă de tratament este discriminatorie doar dacă nu are nici o justificare obiectivă şi 

rezonabilă, adică în cazul în care nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport 

rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul vizat, cauza Burden c. Regatul 

Unit [393]. 

De remarcat că prevederile art. 14 are în vedere nu doar discriminarea directă – 

tratamentul diferenţiat al persoanelor aflate în condiţii similare, dar şi discriminare indirectă – 

tratamentul identic al persoanelor aflate în situaţii diferite. Chiar dacă aceasta nu a fost expres 

reglementată, acest aspect rezultă din practica CEDO, relevantă în această privinţă fiind cauza 

Thlimmenos c. Greciei [352], în care Curtea a statuat că urmează a fi apreciată drept 

http://jurisprudentacedo.com/franta.html
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discriminatorie şi tratamentul identic al persoanelor care se află în situaţii evident diferite fără a 

exista un suport obiectiv şi raţional. 

În ce priveşte întinderea protecţiei oferite de art.14 CEDO, acesta se referă doar la 

drepturile materiale expres consacrate în Convenţie, care prin interpretarea CEDO a fost lărgită 

simţitor incluzînd şi alte domenii conexe. Cel mai des interpretării extensive sînt supuse 

prevederile art.3, 5 şi art.8 CEaDO: cauza Ivinović c. Croaţiei [353]; cauza Glass c. Regatul 

Unit [335], cauza Lashin c. Rusiei [354], cauza Pretty c. Regatul Unit [336]. 

Deci, după cum se poate vedea, în ultima perioadă de timp a sporit numărul persoanelor cu 

dizabilităţi care s-au adresat pentru a beneficia de protecţia prevederilor art. 14 CEaDO, fapt ce 

denotă atît încrederea acestei categorii în mecanismul instituit prin prevederile CEaDO cît şi 

eficienţa în sine a normei respective. Totuşi dezamăgeşte faptul că Protocolul nr.12 rămîne încă 

un sistem de protecţie puţin exploatat în pofida potenţialului pe care îl implică şi ne declarăm 

speranţa că pe viitor acesta va primi aprobarea întregii comunităţi europene, iar persoanele cu 

dizabilităţi vor putea face uz şi de această prevedere în protecţia drepturilor şi libertăţilor 

personale. 

În conformitate cu prevederile art.46 din CEaDO [61], Înaltele Părţi Contractante se 

angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale Curţii în litigiile în care ele sînt părţi, iar 

supravegherea respectării acestor hotărîri se asigură de către Comitetul de Miniştri care nu 

dispune de atribuţii sau mecanisme de punere în aplicare a prevederilor hotărîrilor care nu se 

execută benevol de statele vizate în litigiu. Prin urmare aplicabilitatea hotărîrilor CEDO este 

asigurată de înalta autoritate a mecanismului emitent. Totodată Secretarul General al Consiliului 

Europei poate solicita de la orice Înaltă Parte Contractantă explicaţii asupra modului în care 

dreptul său intern asigură aplicarea efectivă a tuturor dispoziţiilor CEaDO (art.52). 

Un alt mecanism important de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării a fost instituit prin prevederile Cartei sociale europene [27], document elaborat de 

Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 şi intrat în vigoare la 26 februarie 1965. Pînă 

la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a 

fost modificată şi completată succesiv în 1988, 1991 şi 1995. Carta socială europeană nu este 

numai o declaraţie solemnă, abstractă, cu o vocaţie pragmatică, ci reprezintă un ansamblu de 

drepturi fundamentale în domeniul muncii, angajării, relaţiilor sociale şi securităţii sociale. În 

esenţa sa, Carta socială europeană este un text mixt, întrucît cuprinde o parte declarativă (de 

principii), care afirmă obiectivele politicii sociale ce trebuie urmărite de statele membre ale 

Consiliului Europei şi o parte juridică, prin care statul care o ratifică îşi asumă o serie de 

obligaţii. Carta revizuită face parte din marile tratate ale Consiliului Europei în domeniul 
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drepturilor omului şi constituie instrumentul european de referinţă în materie de coeziune 

socială. Nu întîmplător Carta revizuită a fost denumită ,,Carta socială a secolului XXI” [26]. 

Republica Moldova a ratificat parţial Carta la 28.09.2011 [169] şi s-a angajat să respecte şi 

să promoveze prevederile acestui instrument la nivel naţional. 

Monitorizarea respectării şi implementării prevederilor Cartei Sociale Europene este 

asigurată de: Comitetul de experţi independenţi – apreciază din punct de vedere juridic 

conformitatea legislaţiei, reglementărilor şi practicii naţionale cu obligaţiile ce decurg din cartă; 

Adunarea Parlamentară – organizează dezbateri periodice pe totalitatea problemelor sociale 

prevăzute de Cartă; Comitetul Guvernamental – selectează, pe baza considerentelor de politică 

socială şi economică, situaţia care ar trebui să facă obiectul recomandărilor adresate statelor în 

cauză; Comitetul de Miniştri – Adresează recomandări statelor care nu se conformează în 

totalitate Cartei [28, p. 61]. 

Protocolul adiţional din 1991 [328] a instituit sistemul de monitorizare prin rapoarte a 

nivelului de implementare a prevederilor Cartei. Conform acestei proceduri, statele părţi sînt 

obligate periodic să prezinte Comitetului de Miniştri (art.21) rapoarte cu privire la respectarea 

prevederilor Cartei acceptate prin ratificare.  

Art.23 instituie o garanţie foarte şi foarte importantă, întrucît obligă părţile contractante să 

adreseze copii de pe rapoartele respective organizaţiilor naţionale afiliate la organizaţiile 

internaţionale ale patronilor şi lucrătorilor care vor putea formula observaţii pe marginea 

raportului prezentat de stat. 

Raportul împreună cu observaţiile va fi deferit unui comitet de experţi desemnat de 

Comitetul de Miniştri la care cu titlu consultativ va participa un reprezentant al OIM iar 

rezultatele cercetării vor fi transmise Subcomitetului Comitetului social guvernamental al 

Consiliului Europei, care după ce va consulta observaţiile formulate de cel mult două organizaţii 

internaţionale ale patronilor şi cel mult două organizaţii internaţionale ale lucrătorilor va 

prezenta Comitetului de Miniştri un raport conţinînd concluziile sale, care în baza acestui raport 

şi avînd avizul consultativ al Adunării consultative va putea formula recomandări necesare 

fiecărei părţi contractante. 

Examinînd rapoartele periodice, Comitetul de Miniştri a constatat că unele state părţi nu au 

respectat dispoziţiile art.15 din Cartă – ,,dreptul persoanelor handicapate la autonomie, la 

integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii” şi la nivel national nu au fost 

implementate reglementări ce combat discriminarea şi asigură egalitatea pentru această categorie 

de persoane [326, p. 118]. 

În 1995 printr-un alt Protocol adiţional [327] s-a introdus încă o procedură specială de 

monitorizare a respectării Cartei Sociale Europene – reclamaţiile colective. Astfel, în cauza 
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Asociaţia de protecţie a tuturor copiilor (APPROACH) Ltd. c. Franţei [326, p. 14] Comitetul, 

prin decizia din 2 septembrie 2014, a stabilit încălcarea de către Franţa a normei de la art.17 din 

Cartă din cauză că lipsea o interdicţie explicită şi efectivă a tuturor pedepselor corporale aplicate 

copiilor în familii, şcoli şi alte situaţii şi pentru că Franţa nu a acţionat cu diligenţă pentru a 

elimina o astfel de pedeapsă în practică. 

În final putem concluziona că la nivel european au fost instituite şi funcţionează o serie de 

mecanisme de protecţie a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi de luptă cu 

fenomenul discriminării, mecanisme care nu le substituie pe cele internaţionale, dar care le 

fortifică aportul prin intervenţii în domeniile lor specifice de activitate. 

3.4. Concluzii la capitolul 3 

1. Protecţia juridică internaţională şi europeană a persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării se realizează prin sistemul de instrumente şi mecanisme instituite la acest nivel. 

2. Prin instrumente urmează să se înţeleagă diferite documente care conţin principii, norme 

(standarde) privind drepturile omului, inclusiv prevenirea şi combaterea dicriminării adoptate de 

organizaţiile internaţionale, regionale sau statale, cum ar fi: tratate, pacte, convenţii, 

recomandări, rezoluţii. 

Mecanismele de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi reprezintă anumite 

structuri organizaţionale (judecătoriile internaţionale, organizaţiile internaţionale, comitetele, 

comisiile, grupurile de lucru etc.) abilitate cu atribuţii de control în domeniul drepturilor omului. 

3. La nivel internaţional protecţia şi promovarea persoanelor cu dizabilităţi se asigură prin 

aportul mecanismelor create de Organizaţia Naţiunilor Unite care includ: organele statutare 

ale ONU; instituţii specializate (Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia 

Internaţională pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Organizaţia Mondială a Sănătăţii); 

mecanisme convenţionale (Comitetul împotriva torturii, Comitetul cu privire la eliminarea 

discriminării faţă de femei, Comitetul drepturilor omului, Comitetul drepturilor economice, 

sociale şi culturale, Comitetul pentru eliminarea discriminărilor rasiale şi cel mai important 

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi). Practic, toate organele statutare şi 

adiţionale ale ONU participă la asigurarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului şi pe cale de consecinţă şi a persoanelor cu dizabilităţi. Această realitate rezultă nu 

doar din prevederile convenţiilor internaţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

omului dar este expres stabilită şi în prevederile documentelor de fondare a mecanismelor 

respective. Fiecare organ, subdiviziune specializată, instituţie, organizaţie etc. din cadrul 

sistemului ONU în limitele competenţei atribuite acordă atenţie problemei respectării drepturilor 

şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi, doar că activitatea acestora nu trebuie privită în 

particular, ci ca un sistem complex. Acest sistem nu este unul rigid şi se află în continuă evoluţie 
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conform tendinţelor înregistrate la nivel internaţional, evoluţie care s-a soldat în final cu crearea 

de mecanisme specializate cu atribuţii exclusive în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi precum Consiliul privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. 

4. Analizînd activitatea mecanismelor cu atribuţii în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării dar şi opiniile vehiculate în doctrină, am ajuns la concluzia că 

rolul acestora este neuniform şi ineficient şi aceasta în mare parte se datorează faptului că acestea 

nu dispun de suficiente atribuţii pentru a obliga statele să respecte prevederile normelor 

internaţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, astfel încît o mare parte din 

recomandările, obesrvaţiile sau hotărîrile adoptate de mecanismele de protecţie a persoanelor cu 

dizabilităţi rămîn fără atenţie din partea statelor vizate. Totodată numărul mare de mecanisme cu 

atribuţii în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi de multe ori îşi dublează activitatea, 

deoarece sferele lor de activitate se intercalează. 

5. Schimbările care au avut loc pe plan internaţional în ultima perioadă de timp impun 

perfecţionarea mecanismelor create de ONU în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi 

împotriva discriminării. Este necesar ca problema garantării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi să devină un punct obligatiru în agenda oricărei 

structuri din sistemul ONU, astfel ca acestea să fie obligate să promoveze în activitatea lor, 

interesele acestei categorii, dar mai ales să ţină cont de acestea la aplicarea prevederilor 

convenţiilor internaţionale privind drepturile omului. 

Totodată, prestaţia mecanismelor internaţionale de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi 

împotriva discriminării este prea generală, de aceea considerăm oportun ca pe viitor acestea să 

acorde o atenţie deosebită respectării drepturilor unor categorii de persoane cu dizabilităţi (femei, 

copii, bătrîni, imigranţi, persoane din ţările în curs de dezvoltare etc.).  

6. După cum s-a remarcat pe parcurul acestui capitol, eforturile mecanismelor 

internaţionale în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării sînt 

orientate mai cu seamă spre promovarea drepturilor şi libertăţilor acestei categorii de persoane, 

schimbul de informaţii, elaborarea de politici internaţionale, mediatizarea informaţiei cu privire 

la persoanele cu dizabilităţi, fiind total neglijate aspecte precum cercetările şi elaborările 

ştiinţifice privind dizabilitatea, elaborarea mijloacelor tehnice de asistenţă a persoanelor cu 

dizabilităţi, cooperarea în domeniul asistenţei umanitare, protecţia şi asistenţa socială 

internaţională pentru persoanele cu dizabilităţi. În aceste condiţii recomandăm mecanismelor 

internaţionale să-şi diversifice activitatea din contul domeniilor sus-numite. 

7. Comitetul ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi rămîne cel mai important 

mecanism internaţional care asigură protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva 
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discriminării prin monitorizarea şi implementarea prevederilor CDPD. Instituirea acestui 

Comitet a reprezentat un pas calitativ în protecţia persoanelor cu dizabilităţi, deoarece a devenit 

mecanismul central responsabil de asigurarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor acestei 

categorii. Aportul său calitativ este condiţionat de două aspecte: în primul rînd, acesta nu 

depinde de informaţia prezentată în rapoartele periodice de statele parte la CDPD, el poate da 

apreciere situaţiei, formulîndu-şi poziţia reieşind din sursele proprii de informare; în al doilea 

rînd, acesta coordonează activitatea celorlalte mecanisme din domeniu, fapt ce duce la evitarea 

dublării de roluri. 

8. Comitetul asisgură protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu 

dizabilităţi prin recepţionarea şi examinarea rapoartelor periodice a statelor părţi cu privire la 

respectarea şi implementarea prevederilor CDPD cu formularea de recomandări, avize sau 

observaţii pentru optimizarea situaţiei. Dar cea mai importantă atribuţie ţine de faptul că 

Comitetul poate examina sesizările individuale cu privire la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi. Totuşi trebuie remarcat că toate hotărîrile Comitetului nu au decît 

caracter de recomandare, iar aplicabilitatea lor stă la latitudinea statelor parte, ori acest aspect nu 

face decît să diminueze din eficienţa activităţii sale. În vederea depăşirii acestei situaţii 

considerăm oportun ca hotărîrile Comitetului să fie înzestrate cu forţă obligatorie, iar acestui 

mecanism să-i fie atribuită abilitatea de a sancţiona conduita neconformă a statelor părţi sau 

refuzul statelor de a se conforma recomandărilor şi observaţiilor adresate. 

Totodată, recomandăm intensificarea activităţii Comitetului privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi în promovarea ratificării şi implementării Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi şi a Protocolului opţional. 

9. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării la nivel european este 

asigurată în principal prin prestaţia a două organisme: Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, 

care acţionează atît prin intermediul organelor structurale, cît şi prin crearea de mecanisme 

convenţionale care asigură respectarea şi implementarea prevederilor unor instrumente concrete 

precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sau Carta Socială (revizuită). 

În pofida rolului activ al mecanismelor europene în promovarea drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi, considerăm că rolul acestora este diminuat de lipsa unui mecanism 

specializat în acest domeniu care ar cordona activitatea celorlalte mecanisme în vederea 

asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi în rîndurile comunităţii europene. 

Reieşind din acest aspect, considerăm că la nivelul Consiliului Europei se impune necesitatea 

elaborării şi adoptării unui instrument de specialitate privind drepturile şi libertăţile persoanelor 

cu dizabilităţi prin prevederile căruia să se instituie şi un mecanism specializat de monitorizare şi 

promovare a acestei categorii de persoane.  
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4. MECANISME NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE ŞI PROTECŢIE A 

DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII 

Aderînd la anumite instrumente internaţionale (Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, CEDO, Tratatele ONU), Republica Moldova şi-a asumat obligaţii de a respecta 

demnitatea şi drepturile omului pentru fiecare persoană ce se află sub jurisdicţia sa [262, p. 38]. 

Nu este suficient de a interzice discriminarea, trebuie să se asigure un mecanism eficient de 

depunere a plîngerilor victimelor şi să se stabilească sancţiuni pentru acte de discriminare. Luînd 

în consideraţie că în Republica Moldova nu există un organ unic şi specializat în protecţia 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, vom recurge la o analiză a instituţiilor care 

direct sau indirect sînt abilitate fie cu atribuţia de prevenire, fie cu atribuţia de constatare şi 

combatere a discriminării [33, p. 238]. 

La această etapă de dezvoltare în RM există o serie de instituţii cu atribuţii în domeniul 

de cercetare. Pentru o mai bună înţelegere a rolului şi aportului acestor instituţii le-am 

sistematizat în trei categorii: 

a)  instituţii extrajudiciare – Parlamentul RM; organele administraţiei publice 

centrale; organele administraţiei publice locale; 

b) institutţii judiciare şi de jurisdicţie constituţională – intanţele de judecată de toate 

nivelele şi Curtea Cosntituţională; 

c) instituţii specializate – Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii; Avocatul Poporului (Ombudsmanul); ONG-urile specializate. 

 

4.1. Rolul instituţiilor extrajudiciare în protecţia persoanelor cu dizabilităţi 

 împotriva discriminării 

Unul dintre rolurile de bază în asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

revine Parlamentului RM şi organelor sale de lucru reprezentate de comisiile permanente [204], 

în calitate de unică autoritate legislativă şi organ reprezentativ suprem [247, p. 10]. 

Rolul Parlamentului RM în protecţia persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării se 

realizează prin adoptarea de legi conforme în acest domeniu, întrucît Legea este actul juridic prin 

intermediul căruia se desfăşoară toate activităţile în stat, sînt realizate toate valorile sociale, 

culturale, politice, economice, sînt garantate şi realizate drepturile şi libertăţile cetăţenilor [192, 

p. 153]. 
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Rolul Parlamentului RM în protecţia persoanelor cu dizabilităţi se asigură atît prin 

adoptarea de acte normative, modificarea cadrului normativ existent, cît şi prin promovarea 

politicilor incluzive la nivel naţional, elaborarea de strategii pe termen scurt şi mediu etc. 

După cum am indicat în debutul acestui capitol, Parlamentul RM intervine în acest 

domeniu de activitate prin intermeniul comisiilor sale specializate. Rolul acestor comisii nu se 

limitează însă numai la controlul parlamentar privind constatarea unor violări ale drepturilor 

omului, dar pot dezbate proiecte de legi sau propuneri legislative referitoare la exercitarea 

drepturilor omului, contribuind astfel la perfecţionarea cadrului juridic de exercitare a drepturilor 

cetăţeneşti [32, p. 128]. Comisiile permanente examinează proiecte de acte legislative şi 

propuneri legislative în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, efectuează anchete 

parlamentare, dezbat şi hotărăsc asupra altor probleme [170]. Principalele comisii parlamentare 

cu atribuţii în domeniul de cercetare sînt: Comisia drepturilor omului şi relaţii interetnice; 

Comisia protecţie socială, sănătate şi familie [204]. 

Prin adoptarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.447-XIIIdin 28 

ianuarie 1998, a fost aprobat Programul de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la 

prevederile CEDO şi ale Cartei Sociale Europeane (revizuită); deşi anevoios, Republica 

Moldova s-a angajat şi evoluează pe calea edificării unei societăţi democratice. În linii mari, 

Parlamentul RM urmăreşte aceeaşi cale pe care au parcurs-o deja democraţiile occidentale [32, p. 

218-219]. 

Cele mai importante realizării ale puterii legislative în domeniu a fost adoptarea unui set 

de acte normative de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi de 

combatere a discriminării, printre care: Legea RM nr. 166-XVIII din 09.07.2010; Legea RM nr. 

169-XVIII din 09.07.2010; Legea RM nr. 821-XII din 24.12.1991 privind protecţia socială a 

invalizilor; Legea RM nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi; Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011–2014 

(HP nr. 90 din 12.05.2011); Legea RM cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13 iunie 

2008; Legea RM nr. 121 din 25.05.2012 privind asigurarea egalităţii etc. 

Puterea executivă – odată cu ratificarea CDPD, Republica Moldova şi-a asumat 

angajamentul de a respecta şi pune în practică principiile documentului, asigurîndu-se că noile 

proiecte de acte legislative şi normative corespund prevederilor Convenţiei. În acelaşi timp, 

ţinînd cont de faptul că dizabilitatea este un subiect acoperit de numeroase prevederi legale în 

diferite domenii, Guvernul întreprinde măsuri pentru revizuirea şi ajustarea legislaţiei în vigoare. 

Aceste măsuri au drept scop să elimine prevederile discriminatorii din cadrul legal existent şi să 

asigure promovarea, protejarea şi asigurarea exercitării tuturor drepturilor şi libertăţilor 
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fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi în baza principiului egalităţii şi 

nediscriminării [234]. 

Realizarea acestor obiective se asigură prin îndeplinirea atribuţiilor ce revin Guvernului 

RM, şi anume: crearea de condiţii pentru creşterea nivelului de trai, pentru satisfacerea 

necesităţilor culturale şi spirituale ale cetăţenilor; promovarea politicii de stat în domeniul 

ocrotirii sănătăţii populaţiei; asigurarea legalităţii, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; asigurarea respectării şi executării legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor 

Preşedintelui Republicii Moldova, tratatelor internaţionale la care RM este parte etc. [165]. 

În conformitate cu prevederile Legii RM nr.60 din 30.03.2012 [138], Guvernul RM era 

obligat ca în termen de jumătate de an de la intrarea în vigoare a acestei legi să întreprindă 

măsuri privind ajustarea cadrului normativ naţional. Proces care din păcate decurge foarte 

anevoios. Totodată, Guvernul RM urma să elaboreze în colaborare cu administraţia publică 

locală un plan de acţiuni pe termen mediu privind înlăturarea graduală a barierelor şi verificarea 

riguroasă a noilor proiecte care urmau a fi date în exploatare, din perspectiva respectării 

principiilor designului universal şi accesibilităţii, plan care pînă în prezent nu a fost realizat. 

Printre principalele realizări ale Guvernului RM în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi şi combaterii discriminării pe criteriu de dizabilitate sînt: 

Instituirea Inspecţiei Sociale (Hotărîrea Guvernului RM nr. 802 din 28.10.2011), ca 

autoritate în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu atribuţii de 

inspectare a activităţii autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi 

juridice cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, inclusiv a prestatorilor de 

servicii sociale, publici şi privaţi [234]. 

În ultimii ani Guvernul a întreprins măsuri considerabile în vederea reformării sistemului 

rezidenţial şi promovării educaţiei incluzive. A fost adoptată şi implementată Strategia naţională 

privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012. În anul 2008, 

cu suportul şi asistenţa tehnică UNICEF a fost instituită Unitatea de implementare a Planului 

naţional de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului. În 2010 în 

cadrul Ministerului Educaţiei, a fost creat Consiliul de coordonare a reformei sistemului 

rezidenţial de îngrijire a copilului şi dezvoltării educaţiei incluzive. Ca rezultat, în perioada de 

implementare a Planului de acţiuni, 11 instituţii rezidenţiale au fost lichidate. Actualmente 

Ministerul Educaţiei împreună cu partenerii sociali definitivează Planul-cadru de transformare a 

sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pentru perioada anilor 2012-2015, care prevede 

reorganizarea a 22 instituţii de tip rezidenţial [234]. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 [119] a fost aprobat Programul de 

dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Programul 
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plasează educaţia incluzivă la rangul priorităţilor educaţionale şi prevede asigurarea condiţiilor 

de incluziune a copiilor dezinstituţionalizaţi din învăţămîntul rezidenţial, precum şi şcolarizarea 

şi incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt general. 

Documentul stabileşte cadrul conceptual al educaţiei incluzive, bazîndu-se pe necesitatea de a 

schimba şi adapta continuu sistemul educaţional naţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi 

nevoilor ce decurg din aceasta [234].  

Pentru asigurarea accesului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi, în anul 2010 Guvernul a 

alocat 156,3 milioane MDL, iar pentru 2012 a planificat 162,4 milioane MDL. Odată cu intrarea 

în vigoare a Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, Guvernul urmează să identifice resurse suplimentare [234, p. 27].  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011 [123] a fost aprobat Regulamentul 

cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice. 

Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice se efectuează de către Întreprinderea de Stat „Centrul 

Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” în temeiul Nomenclatorului 

mijloacelor ajutătoare tehnice.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21.11.2007 [124] „Cu privire la compensarea 

cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor” s-

a acordat dreptul la compensaţie anuală pentru deservire cu transport persoanelor cu dizabilităţi 

ale aparatului locomotor [234, p. 34].  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 65 din 23.01.2013 [103], s-a creat o nouă autoritate 

publică – Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă. 

Constatăm, cu regret, că prin această nouă structură nu s-au schimbat lucrurile în esenţă, întrucît 

abordarea persoanelor cu dizabilitaţi în cadrul determinării dizabilităţii şi capacităţii de muncă se 

realizează, exclusiv, prin prisma modelului medical şi nu social [230, p. 5]. 

Realizarea obiectivelor Guvernului RM în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi şi de luptă cu fenomenul discriminării se asigură în mare parte prin intermediul 

ministerelor, agenţiilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate, dintre care cel mai important 

rol îi revine Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care şi-a propus ca principale 

obiective în planul de acţiuni pentru anul 2015: ajustarea cadrului normativ naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la standartele internaţionale, precum şi 

numeroase iniţiative de asigurare a persoanelor cu dizabilităţi cu servicii sociale de calitate 

[214]. 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este promotorul politicii sociale de stat 

în domeniul protecţiei sociale a populaţiei, care are drept scop creşterea nivelului vieţii 

cetăţenilor şi asigurarea garanţiilor sociale de stat. În vederea realizării acestui deziderat, 
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Ministerul continuă mersul reformelor în domeniu, reforme ce sînt orientate spre asigurarea unei 

protecţii sociale eficiente, juste şi incluzive. Implementarea politicii sociale în condiţiile actuale 

presupune aplicarea de noi mecanisme de protecţie socială a categoriilor de populaţie cu venituri 

mici, perfecţionarea cadrului legislativ normativ, care va asigura accesul populaţiei la servicii de 

asistenţă socială calitative, achitarea la timp şi în cuantumuri majorate a plăţilor sociale [228].  

Pornind de la obiectivul principal al protecţiei sociale privind diminuarea şi chiar 

înlăturarea consecinţelor unor riscuri asupra nivelului de trai al segmentelor de populaţie social 

vulnerabile la fundamentarea şi promovarea politicilor sale sociale, Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei stăruie asupra creării unui sistem de protecţie socială a populaţiei echitabil, 

social, eficient şi stabil din punct de vedere financiar [228]. 

Conform raportului anual de activitate al MMPSF, pentru perioada anului 2014 [229] 

acesta a realizat mai multe activităţi îndreptate spre asigurarea incluziunii sociale a persoanelor 

cu dizabilităţi. 

 a fost pregătit proiectul de Hotărîre de Guvern privind modificarea şi completarea unor 

acte legislative în vederea ajustării la prevederile Legii incluziunii sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

 a fost pregătit proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal, în vederea scutirii de 

taxe a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la importul de unităţi de transport, aprobat în prima 

lectură; 

 a fost elaborat şi definitivat proiectul Hotărîrii de Guvern nr.333 din 14.05.2014 prin care 

s-a aprobat Regulamentul privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului 

mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului; 

 a fost efectuată analiza privind realizarea pe parcursul anului 2013 a planului de acţiuni 

privind stabilirea şi plata compensaţiilor privind transportul urban, suburban, interurban; 

 a fost elaborat proiectul de Hotărîre de Guvern privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului social ,,Reabilitarea profesională a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

 au fost consultate 9 organizaţii neguvernamentale care prezintă interesele persoanelor cu 

dizabilităţi; 

 a fost organizată şi omagiată Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. 

Acestei instituţii îi revine unul dintre cele mai active roluri în protecţia şi promovarea 

persoanelor  cu dizabilităţi la nivel naţional atît direct, cît şi prin crearea de structuri subordonate 

responsabile de domenii concrete de activitate. 

Administraţia publică locală 
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Administraţia publică locală se constituie în limitele unităţilor administrative teritoriale şi 

reflectă regimul politic, transpunînd pe plan local instituţiile statale [96, p. 190] şi promovează 

interesele generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale [179]. 

În Republica Moldova, între administraţia publică centrală şi cea locală există corelaţii 

strînse, determinate de caracterul unitar al statului nostru, dar sînt şi delimitări datorate faptului 

că la baza organizării şi funcţionării administraţiei publice locale se află principiul constitutional 

al autonomiei locale (art.109 din C RM) [96, p. 191]. 

Organele administraţiei publice locale joacă un rol important în protecţia drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi şi combaterea discriminării pe criteiru de dizabilitate, deoarece, după 

cum am arătat, sînt responsabile de transpunerea la nivel local a politicii de stat. Dar ce este mai 

important, acestea au competenţe proprii, am putea spune exclusive în domenii precum: 

planificarea urbană; construcţia şi întreţinerea drumurilor publice locale; transportul public local; 

administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale; construcţia, gestionarea, 

întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare (creşe, grădiniţe de copii, şcoli de 

artă, de muzică); activităţi culturale, sportive etc. [166], ceea ce-i permite asigurarea şi 

promovarea mult mai eficient a drepturilor şi libertăţilor acestei categorii pe plan local. 

Conform Legii RM nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

[138], organele administraţiei publice locale au obligaţia ca, în colaborare cu reprezentanţii 

societăţii civile, să realizeze politica de asistenţă socială a persoanelor cu dizabilităţi şi să asigure 

aplicarea legislaţiei la nivel teritorial. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi urmează să 

fie asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale prin intermediul structurilor sale şi 

de către alte organe ale statului. Totodată, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia 

de a analiza şi a evalua problemele sociale ale persoanelor cu dizabilităţi din teritoriu şi, în baza 

rezultatelor obţinute, aprobă şi dezvoltă programe locale de asistenţă socială pentru această 

categorie de persoane şi totodată exercită controlul asupra realizării acestora. Tot în conformitate 

cu prevederile aceleiaşi legi, administraţia publică locală poate înfiinţa, independent sau în 

parteneriat cu reprezentanţii societăţii civile, servicii sociale primare şi servicii sociale 

specializate pentru persoanele cu dizabilităţi, asigurînd resursele umane, materiale şi financiare 

necesare pentru buna lor funcţionare. Pot interveni suplimentar pe lîngă prevederile generale şi 

să stabilească facilităţi suplimentare pentru persoanele cu dizabilităţi privind accesul la serviciile 

medicale, sociale, comerciale, de transport, de telecomunicaţii şi la alte tipuri de servicii sociale. 

Organele administraţiei publice locale pot elabora şi promova programe locale de incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilităţi etc.  

Protecţia persoanelor cu dizabilităţi împotriva formelor de discriminare, la nivelul 

unităţilor administrativ-teritoriale locale, se realizează prin: asigurarea respectării eficiente, în 
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limitele sale teritoriale, a drepturilor omului – sociale, economice, civile şi politice – la acelaşi 

standard pentru toate persoanele, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi;  implementarea 

măsurilor la nivel local pentru asigurarea acomodării rezonabile în toate domeniile (neacordarea 

acomodării rezonabile se consideră discriminare); elaborarea planurilor locale de implementare a 

CDPD; asigurarea aplicării în practică a prevederilor CDPD ca act juridic superior, conform 

prevederilor Constituţiei RM, pentru neadmiterea sau interzicerea aplicării normelor legale 

discriminatorii (de exemplu, acţionarea în judecată pentru lipsirea capacităţii de exerciţiu, acţiuni 

îndreptate spre instituţionalizare forţată sau tratament forţat, neadmiterea la vot etc.); revizuirea 

şi eliminarea prevederilor discriminatorii din diverse reglementări subordonate legii 

(regulamente ale instituţiilor locale, instrucţiuni, ordine, decizii ale APL); crearea unor 

mecanisme de reclamaţii pentru examinarea plîngerilor privind actele de discriminare şi luarea 

unor măsuri în vederea pedepsirii persoanelor care comit acte discriminatorii; promovarea 

principiilor nediscriminatorii în instituţiile comunitare, prin instruirea funcţionarilor publici, a 

directorilor de instituţii cu privire la principiile nediscriminării; implicarea societăţii civile în 

luarea deciziilor şi în procesul de protecţie contra discriminării persoanelor cu dizabilităţi [3, p. 

24-26] etc. 

Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale sînt completate de prevederile 

art. 16 din Legea RM privind asigurarea egalităţii [148], care stabileşte că autorităţile publice 

în scopul prevenirii faptelor discriminatorii exercită următoarele atribuţii: a) examinează 

plîngerile persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării; b) coordonează 

activitatea în domeniul combaterii discriminării a structurilor descentralizate şi desconcentrate; 

c) contribuie la educarea şi sensibilizarea populaţiei în vederea interzicerii discriminării în 

domeniile de competenţă; d) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în domeniu. 

Totuşi considerăm că aportul relativ scăzut al organelor administraţiei publice locale în 

protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi combaterea discriminării pe 

criteriu de dizabilitate este determinat, pe de o parte, de lipsa resurselor financiare suficiente care 

să le asigure autonomia acestora şi capacitatea de autogestiune, iar pe de altă parte de pregătirea 

insuficientă a reprezentanţilor organelor administraţiei publice locale în domeniul drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Poliţia 

Aportul poliţiei la protecţia persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării este 

condiţionat de rolul ei ca instituţie de menţinere a ordinei de drept [94, p. 65]. 

Conform Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului [171], poliţia 

este o instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care 

are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de 



129 
 

menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de 

descoperire a infracţiunilor, contravenţiilor şi îşi desfăşoară activitatea 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 

a Libertăţilor Fundamentale, în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului [212, p. 254].  

Reieşind din prevederile legale în vigoare, protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor 

cu dizabilităţi împotriva discriminării se asigură de poliţie prin: 

 investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor cu privire la faptele de discriminare pe criteriu 

de dizabilitate;  

 menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia drepturilor şi a 

intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilităţi; 

 asigurarea înfăptuirii justiţiei; 

 asistenţa populaţiei şi a autorităţilor administraţiei publice locale etc. 

Reieşind din cele sus-menţionate este cît se poate de evident că colaboratorii poliţiei sînt 

obligaţi în activitatea lor să întreprindă măsuri active nu doar pentru a contracara faptele 

prejudiciabile de discriminare pe criteriu de dizabilitate, dar şi să acorde asistenţă membrilor 

comunităţii, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi în realizarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale. 

Procuratura 

Procuratura ca autoritate are competenţe similar cu cele ale poliţiei în domeniul ce ţine de 

protecţia persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării. 

Conform Legii RM cu privire la Procuratură [172], această instituţie este definită ca o 

instituţie autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi competenţei, 

apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 

conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată, în condiţiile 

legii. 

Procuratura Generală a RM prin intermediul subdiviziunilor sale are un rol important în 

protecţia persoanelor cu dizabilităţi împotriva formelor de discriminare. În primul rînd, 

Procuratura are imperioasa obligaţie de a respecta în activitatea sa drepturile şi libertăţile 

fundamentale şi de a nu admite fapte de discriminare, inlusiv pe temei de dizabilitate. În cazurile 

în care subdiviziunile Procuraturii Generale a RM au fost sesizate cu privire la comiterea de 

fapte discriminatorii în raport cu persoanele cu dizabilităţi, în funcţie de gravitatea faptei, aceasta 

va reacţiona fie prin intentarea procesului penal sau prin intentarea unui proces contravenţional 
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sau, după caz, prin formularea unei sesizări adresată instituţiilor, persoanelor juridice, autorităţior 

statale de orice nivel, privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care le-au favorizat (art. 18 al 

Legii RM cu privire la Procuratură).  

 În cazul discriminării persoanelor cu dizabilităţi, dacă fapta constituie o contravenţie, 

subdiviziunile Procuraturii Generale vor expedia actul de sesizare cu materialele anexe 

Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, deoarece 

conform art. 423/5 din CC el este organul competent pentru a examina contravenţiile respective. 

În cazul în care fapta de discriminare a persoanei cu dizabilităţi constituie o infracţiune şi 

se încadrează în prevederile art.176 CP al RM [65], Procuratura va efectua toate acţiunile de 

urmărire penală ce nu suferă amînare şi imediat dar nu mai tîrziu de 3 zile va remite cauza penală 

conform competenţei teritoriale organului de urmărire penală a MAI, iar procuratura de 

circumscripţie va asigura conducerea urmăririi penale şi susţinerea acuzării de stat pe cauza dată 

[66]. 

În pofida atribuţiilor largi în domeniul garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, atît Procuratura, cît şi Poliţia se implică insuficient în protecţia şi promovarea 

persoanelor cu dizabilităţi ca o categorie socială. Această situaţie este condiţionată atît de 

specificul atribuţiilor acestor instituţii, cît şi de pregătirea insuficientă a angajaţilor în acest 

domeniu. 

 

4.2. Competenţa instituţiilor judiciare şi de jurisdicţie constituţională în protecţia 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării 

Instanţele de judecată 

În orice societate, între indivizii care o alcătuiesc sau între aceştia şi autorităţile publice se 

pot ivi conflicte, în cadrul cărora o parte pretinde în contradictoriu cu alta că legea sau un drept 

subiectiv al ei au fost încălcate şi, ca urmare, cere restabilirea ordiniei juridice tulburate. 

Soluţionarea acestor conflicte formează obiectul jurisdicţiei statale [87, p. 350], formată din 

judecătorii [129, p. 340 ], curţile de apel şi Curtea Supremă de Justiţie [139]. 

Conform prevederilor art.4 din Legea RM privind organizarea judecătorească [139], 

,,Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor’’, iar apărarea acestor drepturi şi libertăţi se face prin examinarea 

cauzelor civile, penale, contravenţionale şi de contenciios administrativ.  

Art. 20 din Legea fundamentală [64] stabileşte că ,,Orice persoană are dreptul la 

satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care 

violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la 
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justiţie’’. Acestă prevedere a fost consfinţită şi în art.6 al Legii RM privind organizarea 

judecătorească [139], fiind dezvoltată prin conţinutul art.8 care consacră că ,,Toţi cetăţenii 

Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi autorităţii judecătoreşti, fără deosebire de rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de 

origine socială, precum şi de alte împrejurări’’, iar prin prevederile art.10 lit.c) din Legea RM 

cu privire la asigurarea egalităţii [148] instanţele judecătoreşti au fost incluse în mod oficial în 

rîndul subiecţilor cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigurării 

egalităţii.  

Deci orice persoană, inclusiv persoanele cu dizabilităţi, are dreptul la satisfacţie efectivă 

din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, 

libertăţile fundamentale. Aceste garanţii sînt expres instituite şi prin prevederile art. 5 din CPC 

[68] şi art.19 din CPP [66] şi implică atît accesul la infrastructura organelor ce înfăptuiesc 

justiţia, cît şi accesul la însuşi actul de justiţie. 

În ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura instanţelor de judecată 

este de menţionat că, în pofida faptului că în ultima perioadă de timp statul a iniţiat măsuri de 

acomodare rezonabilă pentru a asigura participarea efectivă a persoanelor cu dizabilităţi în 

procedurile judiciare [234], accesul la instanţele de judecată din RM continuă să fie îngrădit în 

pentru această categorie de persoane din cauză că infrastructura acestora nu a fost acomodat în 

conformitate cu normele naţionale şi internaţionale. Conform datelor oferite de Consiliul pentru 

prevenirea discriminării şi asigurarea egalităţii [48], 60% din instanţele judecătoreşti nu sînt 

adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi, deşi cadrul normativ al Republicii Moldova 

referitor la accesibilitatea clădirilor şi construcţiilor este suficient de cuprinzător. Relevantă în 

această privinţă este cauza S.V. vs. Judecătoria Centru şi Curtea de Apel Chişinău [80] în care 

Consiliul pentru prevenirea discriminării şi asigurarea egalităţii a constatat lipsa acomodărilor în 

infrastructura imobilelor celor două instituţii, ceea ce face imposibil accesul persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii la actul de justiţie. 

În ce priveşte accesul la actul de justiţie este de menţionat că în conformitate cu 

prevederile art. 219 din CPC al RM [68] dacă cel ce urmează a fi audiat de instanţă este mut sau 

surd ori dacă, din alte motive, nu se poate exprima, întrebările şi răspunsurile se fac în scris şi se 

anexează la procesul-verbal, iar dacă nu poate citi şi scrie, se foloseşte de un interpret. 

Legea procesual-penală [66] defineşte interpretul – persoană, invitată în procesul penal 

de organele competente, care traduce oral dintr-o limbă în alta sau care traduce semnele celor 

muţi ori surzi, mijlocind astfel înţelegerea dintre două sau mai multe persoane. Acelaşi înţeles 

rezultă şi din prevederle art. 85 CPC al RM [68]. Pentru moment în RM activează 7 interpreţi 



132 
 

autorizaţi care au dreptul de a participa în instanţele de judecată şi de a traduce gesturile 

persoanelor surde sau mute [89]. 

Totodată, conform prevederilor Legii nr. 60 din 30.03.2012 ,,persoanele cu dizabilităţi 

se bucură de asistenţă juridică în toate domeniile vieţii în condiţii de egalitate cu ceilalţi 

cetăţeni” [138]. Din logica acestei prevederi, rezultă că asistenţa juridică este una facultativă şi 

nu obligatorie şi se acordă în fiecare caz concret în condiţii generale, iar în cazurile în care 

persoana cu dizabilităţi nu dispune de resurse necesare poate beneficia de asistenţă juridică 

garantată de stat în condiţiile Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat [173]. 

Cel mai limitate în posibilitatea de a accede la justitie sînt persoanele cu dizabilităţi 

mintale, deoarece nu pot depune, în mod autonom, o acţiune în judecată, fiind limitate prin 

prevederile art. 170 alin. (1) lit. c) şi 267 alin. (1) lit. b) CPC al RM şi de art. 308 alin. (2) 

CPC al RM. Totodată art. 90 alin. (3) pct.1 CPP şi art. 133 lit. a) CPC prevăd imposibilitatea 

de audiere, în calitate de martori a persoanelor care din cauza handicapului lor fizic sau mental 

nu sînt în stare să înţeleagă just faptele şi să depună asupra lor mărturii veridice [230]. 

Cu toate că prin prevederile art. 12 din CDPD [22] persoanelor cu dizabilităţi le este 

recunoscut expres dreptul la capacitate juridică, Comitetul ONU pentru protecţia persoanelor cu 

dizabilităţi a constatat că statele membre nu au întreprins măsuri efective de adaptare a legilaţiei 

în vigoare la prevederile art. 12 CDPD. Chiar şi efortul Ungariei de a modifica Codul civil şi de 

a introduce pe lîngă tutelă şi alte servicii de asistenţă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale nu 

a fost salutat de Comitet [188, p.7].  

Ideea de capacitate juridică deplină este activ promovată şi la nivel european, astfel încît, 

la 23 februarie 1999, Consiliul Europei a elaborat Recomandarea nr. 4(99) [316] care este 

deseori invocată şi în jurisprudenţa CEDO şi care propune statelor membre elaborarea de măsuri 

alternative tutelei, cauza Shtukaturov v. Rusia [308]. 

Pentru a asigura accesul efectiv al persoanelor cu dizabilităţi mintale la actul de justiţie, 

sînt necesare modificări ale Codului civil prin abrogarea art. 24 (Declararea incapacităţii 

persoanei fizice) şi art.25 (Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu) [216], 

deoarece practica vicioasă instituită prin prevederile art.302-308 din CPC al RM [68] atrage, de 

regulă, şi încălcarea altor drepturi şi libertăţi fundamentale. Persoana declarată incapabilă prin 

hotărîrea instanţei de judecată pierde în mod automat şi alte drepturi şi libertăţi fundamentale: 

dreptul la vot; dreptul de a alege şi de a fi ales; dreptul de a se căsători etc. Conform datelor 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în Republica Moldova sînt circa 3.000 de 

persoane declarate incapabile, dintre care doar pentru 65% a fost instituit un tutore, iar 18% sînt 

plasate în instituţii rezidenţiale [230]. 
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Deci instanţele de judecată, contrar rolului lor de instituţie de protecţie a drepturilor şi 

libertăţilor omului, de fapt participă la comiterea unor ilegalităţi prin examinarea şi adoptarea 

hotărîrilor de limitare în capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi. Considerăm că pînă la 

operarea modificărilor corespunzătoare în legea procesual-civilă, instanţele de judecată trebuie să 

se abţină de a examina astfel de cazuri, deoarece încalcă prevederile art. 12 din CDPD. 

Curtea Constituţională 

Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica 

Moldova, autonomă şi independentă faţă de puterile legislativă, executivă şi judecătorească, este 

consacrată de Constituţie, care stabileşte, concomitent, principiile şi principalele atribuţii 

funcţionale ale Curţii. Statutul Curţii Constituţionale este determinat de rolul său primordial de a 

asigura respectarea valorilor statului de drept: garantarea supremaţiei Constituţiei, asigurarea 

realizării principiului separaţiei puterilor în stat, asigurarea responsabilităţii statului faţă de 

cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. Aceste funcţii majore sînt realizate prin intermediul 

instrumentelor garantate de Constituţie. În cadrul bunei organizări a autorităţii statului, rolul 

Curţii Constituţionale este esenţial şi definitoriu, reprezentînd un adevărat pilon de susţinere a 

statului şi democraţiei, de garantare a egalităţii în faţa legii, a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. Totodată, Curtea Constituţională contribuie la buna funcţionare a 

autorităţilor publice în cadrul raporturilor constituţionale de separaţie, echilibru, colaborare şi 

control reciproc ale puterilor statului [235, p.11]. 

Conform prevederilor art. 135 din Legea fundamentală [64], Curtea Constituţională 

exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor 

Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. Prevederile acestei norme au fost dezvoltate 

în cuprinsul art.4 din Legea RM cu privire la Curtea Constituţională [174] şi art.4 din Codul 

jurizdicţiei constituţionale [175] care reglementează detaliat structura şi procedura de lucru a 

acestei instituţii. 

În jurisdicţia sa anterioară, Curtea a stipulat că orice diferenţiere de tratament nu implică 

în mod automat încălcarea art. 16 din Constituţie. Pentru a stabili încălcarea art. 16 din C RM, 

trebuie să se constate faptul că persoanele aflate în situaţii similare sau comparabile beneficiază 

de tratament preferential şi că această distincţie este discriminatorie [125]. 

Curtea a apreciat că anume statul decide asupra tratamentului diferenţiat aplicat în situaţii 

analogice sau similare. Prin urmare, Curtea Constituţională va aprecia în final dacă au fost 

respectate exigenţele cu privire la prevederile legate de respectarea drepturilor omului 

reglementate de legea fundamentală [125]. 



134 
 

Totodată, Curtea a stabilit că art.1 din Convenţia nr.111 a OIM privind discriminarea în 

domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei prevede că distincţiile, excluderile, sau 

preferinţele, fundamentate pe calificările solicitate pentru un anumit loc de muncă, nu sînt 

considerate discriminatorii [236]. 

Cele mai relevante hotărîri ale Curţii Constituţionale privind protecţia drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării sînt: 

Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.55 din 14 octombrie 1999 [126], prin care au fost 

interpretate prevederile art.4 din Constituţia RM, stabilind că prevederile CEDO cu referire la 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului au prioritate faţă de reglementările naţionale, 

mai mult ca atît, au aplicabilitate direct, fiind somate instanţele naţionale să se călăuzească în 

activitatea lor de jurisprudenţa CEaDO, care este unica instituţie abilitată cu dreptul de a 

interpreta prevederile CEDO şi dreptul de a formula un recurs efectiv în faţa instanţelor naţionale 

în cazurile de pretinsă încălcare a drepturilor şi libertăţilor consemnate în CEDO. 

Prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.27 din 13.11.2014 [127] s-a admis sesizarea 

Avocatului Parlamentar şi s-a declarat neconstituţional art. 21 alin. (5) lit.e) din Legea nr. 52 

din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), considerînd că acesta 

instituie o limitare în drepturile persoanelor declarate incapabile prin hotărâre judecătorească de 

a se adresa instituţiei ombudsmanului pentru apărarea drepturilor încălcate. Curtea a reiterat că, 

potrivit art. 16 din Constituţie, respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire 

primordială a statului, toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor 

publice, iar conform prevederilor art.54 alin. (2) din Constituţie, exerciţiul drepturilor şi 

libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege. Prin urmare chiar 

dacă persoanele pot fi declarate incapabile printr-un act judecătoresc, acest fapt nu poate antrena 

atingerea demnităţii persoanelor care constituie subiectul unei protecţii absolute. Curtea atrage 

atenţia că instituţia ombudsmanului este o instituţie cu caracteristici juridice particulare, singura 

care supraveghează administraţia în relaţia sa cu cetăţeanul şi, prin urmare, nu poate accepta 

intervenţia legiuitorului prin care s-a instituit excepţia neexaminării petiţiilor depuse de către 

persoanele incapabile în adresa Avocatului Poporului, astfel acestea din urmă fiind lipsite de un 

remediu efectiv privind protecţia drepturilor sale [235]. 

 

4.3. Instituţii specializate în protecţia persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 

Pentru prima dată instituţia ombudsmanului a apărut în Suedia la 1809, fiind constituită 

ca un mecanism de supraveghere a administraţiei publice, ulterior această instituţie a fost 

preluată de către Danemarca (1953) [209, p. 52], după care au urmat şi celelalte state ale 
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comunităţii internaţionale ca la 1971 Parlamentul European, în cadrul unei conferinţe ce a avut 

loc la Viena sub genericul protecţiei drepturilor omului, să recomande statelor participante 

crearea unei instituţii similare cu cea a ombudsmanului care să primească şi să analizeze 

reclamaţiile individuale şi să fie autorizată să aibă acces la documentele tuturor departamentelor 

Guvernului [180, p. 40]. 

Instituţia Avocatului Poporului din Republica Moldova este o instituţie similară 

institutelor european şi internaţional ale ombudsmanilor, ea funcţionează în baza Legii cu 

privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanului) nr.52 din 03.04.2014. 

Anterior instituţia se numea Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (în 

continuare CpDOM), care activa din 1998 în baza Legii cu privire la avocaţii parlamentari 

nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 în calitate de instituţie nejudiciară importantă de apărare a 

drepturilor omului în Republica Moldova. CpDOM era format din 4 avocaţi parlamentari, egali 

în drepturi, unul dintre care era specializat în problemele de protecţie a drepturilor copilului 

(Avocat al copilului), din funcţionari, care asigurau avocaţilor parlamentari asistenţă 

organizatorică, informaţională, ştiinţifico-analitică, economico-financiară, precum şi patru 

reprezentanţe amplasate în: Bălţi, Cahul şi Comrat (Unitatea Teritorială Autonomă ,,Gagauz-

Yeri’’) şi Varniţa, activînd ca subdiviziuni teritoriale ale instituţiei [5]. 

La 20 martie 2008 prin modificările operate la Legea cu privire la avocaţii parlamentari a 

fost introdus mandatul Avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului. La 16-18 

noiembrie 2009, în Geneva Subcomitetul de acreditate al Comitetului Internaţional de 

Coordonare a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului a acreditat Centrul pentru 

Drepturile Omului din Moldova cu statutul B, fapt ce denotă capacitatea instituţiei avocaţilor 

parlamentari de a-şi realiza sarcinile în domeniul protecţiei drepturilor omului, dînd dovadă de o 

plusvaloare exprimată prin recunoaşterea instituţiei pe plan internaţional [5]. 

Oficiul Avocatului Poporului din R. Moldova este membru al organizaţiilor internaţionale 

de profil şi a fost creat ca o autoritate publică independentă, care să asigure garantarea respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, 

instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi 

persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile. Oficiul Avocatului Poporului este 

autoritatea care favorizează echilibrul între autorităţile publice şi societate, contribuie la apărarea 

drepturilor omului prin prevenirea încălcării acestora şi repunerii în drepturi, la perfecţionarea 

legislaţiei ce ţine de domeniu şi educarea juridică a populaţiei, aplicînd procedeele prevăzute de 

legislaţia în vigoare [5]. 
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Reieşind din prevederile Legii RM nr. 52 din 03.04.2014 [176], Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul) dispune de largi competenţe în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării. 

Aceste competenţe se realizează prin: 

Recepţionarea şi examinarea cererilor, sesizărilor cu privire la încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi. 

Orice persoană cu dizabilităţi (sau oricare altă persoană în interesul persoanei cu 

dizabilităţi) se poate adresa cu o cerere Avocatului Poporului dacă se consideră discriminată 

printr-o decizie, acţiune, inacţiune a unei autorităţi publice, persoane cu funcţii de răspundere, 

organizaţii necomerciale, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. 

Sesizarea poate fi adresată în termen de un an de la data comiterii faptei de discriminare, 

sau de la data la care persoana a aflat că a fost discriminată,  prin orice mijloc de comunicare 

(fax, poştă e-mail etc.) cu îndeplinirea unor condiţii de conţinut şi formă obligatorii privind: 

identitatea victimei, descrierea faptei şi a circumstanţelor comiterii, prejudiciu suferit şi 

probatoriu. Nerespectarea acestor condiţii atrage inadmisibilitatea actului de sesizare. 

Totodată, Avocatul Poporului poate să se autosesizeze şi să acţioneze din oficiu cînd i-au 

devenit cunoscute încălcări în masă ale drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

În cazul în care s-a stabilit faptul discriminării pe criteriu de dizabilitate, Avocatul 

Poporului reacţionează prin formularea unui aviz adresat subiectului responsabil, care conţine 

recomandarea de a înlătura încălcarea admisă, iar subiectul astfel sesizat este obligat să 

reacţioneze în termen de 30 de zile prin comunicarea informaţiei cu privire la măsurile 

întreprinse pentru a restabili în drepturi persoana cu dizabilităţi. 

Relevant în această privinţă este cazul elevei cu dizabilităţi exmatriculată de administraţia 

Liceului profesional nr.1 din mun. Chişinău, la 02 septembrie 2013. 

Fiind sesizat Avocatul Poporului Tamara Plămădeală a formulat un aviz administraţiei 

instituţiei de învăţămînt, stabilind încălcarea prevederilor Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor 

Unite privind protecţia drepturilor copilului (art.19), Constituţiei Republicii Moldova (art.35), 

Legii cu privire la învăţămînt nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi atrăgînd atenţia asupra faptului că 

dreptul la educaţie şi învăţămînt este garantat tuturor, iar conform prevederilor art. 27 şi art. 29 

din Legea RM nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, cu victima trebuia 

să se lucreze în mod particular adaptat la necesităţile acesteia. În vederea înlăturării abaterilor 

admise Avocatul Poporului a solicitat reînmatricularea victimei, asistenţa acesteia, elaborarea 

unui plan individualizat şi oferirea suportului necesar pentru realizarea obiectivelor educaţionale 

[40]. 
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În cazul adresării unei personae cu dizabilităţi locomotorii deţinută în Penitenciarul de la 

Cricova, Avocatul Poporului Aurelia Girogiu a intervenit prin formularea unui aviz 

administraţiei penitenciarului prin care a recomandat adaptarea condiţiilor de detenţie la 

necesităţile petiţionarului [6]. 

Totuşi instituţia Avocatului Poporului este un mecanism de conciliere, de aceea întreaga 

sa activitate este îndreptată spre concilierea părţilor, care se poate produce la orice etapă de 

examinare a cererii. Astfel, ca urmare a implicării oficiului Ombudsmanului s-a produs 

concilierea dintre A.G., o persoană cu dizabilităţi din raionul Hînceşti şi administraţia unui club 

de noapte din aceeaşi localitate, care la 12 iulie 2014 l-a discriminat pe criteriu de dizabilitate 

îngrădindu-i accesul în interiorul localului de agrement. Administraţia clubului de noapte nu doar 

că şi-a cerut scuze de la victimă, dar s-a obligat ca pe viitor să întreprindă acţiuni de adaptare la 

necesităţile persoanelor cu dizabilităţi locomotorii a accesului în interiorul instituţiei respective 

[7]. 

Avocatul Poporului are şi alte atribuţii care îi permit să intervină în protecţia drepturilor 

şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi după cum urmează: 

Sesizarea Curţii Constituţionale. 

Avocatul Poporului este în drept să sesizeze Curtea Constituţională în vederea controlului 

constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, al decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, al hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi al tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte privind respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, inclusiv în 

raport cu persoanele cu dizabilităţi [127]. 

Perfecţionarea legislaţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului. 

În scopul perfecţionării legislaţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului şi în 

special ale persoanelor cu dizabilităţi, Avocatul Poporului: prezintă subiecţilor cu drept de 

iniţiativă legislativă propuneri şi recomandări de perfecţionare a legislaţiei în vederea eliminării 

cauzelor şi condiţiilor ce creează premise pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului; 

emite opinii asupra proiectelor de acte normative care vizează drepturile şi libertăţile omului; 

emite opinii asupra compatibilităţii legislaţiei naţionale cu instrumentele juridice internaţionale 

în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului. 

Astfel, la 06 mai 2015 de către oficiul Avocatului Poporului Mihail Cotorobai în 

susţinerea proiectului de lege nr.36, aflat pe agenda Parlamentului RM, care susţine necesitatea 

operării de modificări şi completări în 48 de legi, pentru a ajusta legislaţia în vigoare la 

Convenţia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi la Legea cu privire la 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60, a organizat Conferinţa „Susţinerea 
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schimbărilor instituţionale şi respectarea drepturilor omului în instituţiile psiho-neurologice din 

Republica Moldova” [8] . 

Promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi. 

Avocatul Poporului desfăşoară activităţi de promovare a drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi prin: monitorizarea respectării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu 

dizabilităţi şi a nivelului discriminării în rîndurile acestei categorii; sensibilizarea societăţii în 

vederea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; promovarea incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi; elaborarea şi promovarea programelor de educaţie incluzivă şi a 

programelor de instruire, prin colaborarea cu diverese instituţii, organizaţii non-guvernamentale 

şi asociaţii ale persoanelor cu dizabilităţi. 

Acţiunile de monitorizare a respectării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi 

se concretizează şi sînt reflectate în cadrul rapoartelor periodice sau tematice: 

În cadrul Raportului tematic ,,Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi care sînt deţinut în penitenciare’’ s-au stabilit numeroase încălcării a drepturilor  şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi aflate în detenţie: infrastructură inadaptată; lipsa 

personalului calificat de asistenţă; lipsa medicamentelor necesare etc [237]. 

Raportul tematic ,,Monitorizarea familiilor unde sînt persoane ce suferă de dizabilităţi 

severe ce necesită îngrijirea unei terţe personae’’ prezintă situaţia dificilă în care se află 

familiile în care se întreţine o persoană cu dizabilităţi severe din cauza că plăţile de proteţie 

socială sînt foarte mici, iar serviciile de asistenţă socială nefuncţionale. Pentru ameliorarea 

situaţiei, oficiul Avocatului Poporului recomandă aprobarea unui minim de existenţă pentru 

persoanele cu dizabilităţi la nivel de ţară, considerînd că pornindu-se de la acesta se va reuşi 

aprobarea unor cheltuieli de protecţie social echitabile [238]. 

La 13 mai 2015 Serviciul programe instructive şi relaţii cu publicul al oficiului 

Avocatului Poporului a organizat o activitate de propagare a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi în Liceul ,,M. Sadoveanu” din raionul Ocniţa, în cadrul căruia sub formă de joc le-a 

fost explicat elevilor din clasa a 7-a necesităţile specifice ale persoanelor cu dizabilităţi şi 

necesitatea integrării acestora în comunităţile locale [9]. 

La 05.05.2015, a fost organizată o masă rotundă în cadrul căreia a fost lansat un mesaj 

comun în adresa Parlamentului RM, autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu şi celor 

locale, prin care s-a cerut crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea exercitării fără nici un fel 

de impedimente a dreptului la vot de către persoanele cu nevoi speciale [185]. 

Tot în vederea promovării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi oficiul 

Avocatului Poporului editează şi distribuie materiale informative cu privire la această categorie, 
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sub forma broşurilor în care sînt consemnate drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi şi 

cadrul normativ de protecţie a acestora [88]. 

Activitatea oficiului Avocatului Poporului în protecţia drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi şi lupta cu fenomenul discriminării pe criteriu de dizabilităte este una 

extrem de vastă şi relevantă [10]. Cu toate acestea, considerăm că rolul său ar putea fi sporit prin 

crearea unei unităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

,,Avocatul Poporului pentru persoanele cu dizabilităţi’’. 

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii a fost creat 

în baza art. 10 al Legii nr. 121 din 25.05.12 cu privire la asigurarea egalităţii [148] şi 

activează în temeiul propriului regulament aprobat prin Legea nr. 298 din 21.12.2012 cu 

privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii [149]. 

Consiliul este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, instituit în 

scopul asigurării protecţiei împotriva discriminării şi al asigurării egalităţii tuturor persoanelor 

care se consideră a fi victime ale discriminării, fiind constituit din 5 membri, care nu au 

apartenenţă politică, sînt numiţi de Parlament pe o perioadă de 5 ani, asistaţi de un aparat 

administrativ constituit din 20 de de persoane şi activează în condiţii de imparţialitate şi 

independenţă faţă de autorităţile publice [48].  

Consiliul examinează toate plîngerile prin care se comunică despre un presupus act de 

discriminare inclusiv pe criteriu de dizabilitate [49].  

Reişind din prevederile Legii nr. 121 din 25.05.12 cu privire la asigurarea egalităţii 

[148] şi ale Regulamentului de activitate al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii [149], CPPEDAE în exercitarea atribuţiilor de prevenire şi 

eliminare a discriminării şi de asigurare a egalităţii adoptă decizii, note de autosesizare, avize 

consultative, acte de constatare, întocmeşte demersuri şi sesizări, elaborează studii şi rapoarte, 

prezintă informaţii şi depune solicitări. 

Totodată, Regulamentul de activitate al CPPEDAE [149] stabileşte cinci domenii de 

intervenţie a Consiliului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin lege: perfecţionarea 

legislaţiei şi schimbarea practicilor în domeniul discriminării; sporirea gradului de informare a 

societăţii cu privire la fenomenul discriminării; cooperarea cu societatea civilă, cu alte instituţii 

naţionale sau internaţionale; colaborarea cu autorităţile publice pentru sancţionarea faptelor 

discriminatorii; xaminarea plîngerilor şi a autosesizărilor. 
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Orice persoană discriminată pe criteriu de dizabilitate sau orice persoană care cunoaşte 

despre o faptă de discriminare a unei persoane cu dizabilităţi poate sesiza Consiliul în 

conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii.  

Actul de sesizare trebuie să îndeplinească condiţii de conţinut şi formă similare celor 

stabilite în Legea RM cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanului) [50], [51]. 

Conform prevederilor Legii RM cu privire la asigurarea egalităţii [148], examinarea 

sesizării cu privire la faptele de discriminare se efectuază în temrn de 30 de zile cu posibilitatea 

prelungirii termenului pînă la 90 de zile, conform regulilor unui veritabil proces de judecată cu 

participarea părţilor, examinarea mijloacelor de probă şi care se finalizează cu adoptarea unei 

decizii motivate, care este un act oficial, executoriu care poate fi contestat în ordine 

contencioasă. 

Dacă în 2013 au fost înregistrate 41 de plîngeri, atunci în 2014 Consiliul a recepţionat 

151. Pe parcursul activităţii sale, Consiliul a emis 138 de decizii, faptul discriminării fiind 

constatat în 72 de decizii [52]. 

Analiza deciziilor emise de CPPEDAE denotă faptul că majoritatea plîngerilor parvenite 

în perioada de referinţă vizează discriminarea în acces la bunuri şi servicii disponibile publicului 

(40%). Celelalte decizii constată discriminarea în cîmpul muncii, discriminarea în acces la 

justiţie, în învăţămînt şi în realizarea drepturilor părinteşti. Criteriile de discriminare identificate 

prin deciziile Consiliului includ: dizabilitate, limbă, sex, gen, opinie, orientare sexuală, vîrstă, 

statut matrimonial, statut profesional, avere, apartenenţă etnică ş.a. [52] (Anexa 6). 

Din totalul deciziilor pronunţate în 2014, 17 priveau cazurile de discriminare pe criteriu 

de dizabilitate [48]. În anul 2015 această cifră a crescut fiind pronunţate 21 de decizii de 

discriminare pe criteriu de dizabilitate în cele mai diverse domenii: protecţie socială, învăţămînt, 

educaţie, accesul la justiţie etc. [53]. 

De la înfiinţare şi pînă în prezent, CPPEDAE a desfăşurat o activitate extrem de vastă în 

ce priveşte garantarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi combaterea 

discriminării pe criteriu de dizabilitate. O atenţie deosebită a fost acordată instruirii 

reprezentanţilor autorităţilor publice, organelor de drept, sectorului privat şi ai societăţii civile. 

Atît membrii Consiliului, cît şi funcţionarii aparatului administrativ au fost implicaţi în peste 70 

de activităţi de acest gen. De asemenea, a fost desfăşurată campania de informare „Împreună 

împotriva discriminării”, care constă din spoturi TV/Radio şi Web bannere cu menirea de a 

promova Consiliul ca mecanism naţional care oferă protecţie împotriva discriminării, precum şi 

Linia Verde a acestuia:0-8003-3388 [52]. 

În perioada de referinţă în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru 

Drepturile Omului (OHCHR), Institutul Naţional al Justiţiei, Asociaţia pentru Politică Externă, 
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Asociaţia Promo-LEX, Equal Rights Trust, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) şi alţi actori au fost realizate 27 de activităţi de instruire organizate pentru judecători, 

procurori, personalul din autorităţile publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-

media din centrele raionale. Printre cele mai importante seminare de instruire privind subiectul 

abordat au fost: 

Sesiuni de informare/instruire ,,Abordarea aspectelor discriminării în sănătate şi 

combaterea acestora” pentru organizaţiile societăţii civile. 

Seminar ,,Educaţia incluzivă. Monitorizarea respectării dreptului la educaţie a tuturor 

copiilor” pentru organizaţiile societăţii civile preocupate de apărarea drepturilor copiilor cu 

dizabilităţi etc. [48]. 

Conferinţa de presă ,,Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în viziunea CPPEDAE’’ – a fost 

organizată cu scopul sensibilizării opiniei publice privind discriminarea persoanelor cu 

dizabilităţi [54]. 

Totodată, CPPEDAE a desfăşurat o amplă campanie de modernizare a cadrului normativ 

în vederea eliminării discriminării pe criteriu de dizabilitate. Astfel, în perioada de timp de la 

fondare pînă în prezent Consiliul a reuşit să examineze 23 de acte normative care conţineau 

prevederi discriminatorii în domeniul protecţiei sociale, sănătăţii, educaţiei, accesibilităţii 

persoanelor cu dizabilităţi la bunuri şi servicii, asigurării dreptului la vot a persoanelor cu 

dizabilităţi intelectuale, asigurarea libertăţii de conştiinţă, de gîndire şi de religie [52]; din 

numărul acestora 10 propuneri se refereau la modernizarea actelor normative ce vizau persoanele 

cu dizabilităţi, printre care: Legea RM privind sănătatea mentală nr. 1402 din 16.12.1997; 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 647 din 21.09.2010 cu privire la efectuarea întreruperii 

voluntare a cursului sarcinii în condiţii de siguranţă; Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 

14.05.2012 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a spitalizării 

temporare coercitive în instituţiile medicale specializate antituberculoase a persoanelor bolnave 

de tuberculoză în formă contagioasă, care refuză tratamentul; Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de bacalaureat, anul şcolar 2013-2014 nr. 285 din 28.02.2014, 

adoptată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 64 din 7 februarie 2014; Proiectul Codului 

Urbanismului şi Construcţiilor [48]. 

În 2015, Consiliul s-a implicat plenar în promovarea amendamentelor în vederea ajustării 

legislaţiei naţionale la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

ratificarea Protocolului 12 la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), precum şi a 

amendamentelor în vederea asigurării egalităţii de gen în Republica Moldova [52]. 

ONG-urile specializate în protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu 

dizabilităţi 
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În condiţiile economiei de paiaţă, cînd profitul este vectorul ce determină schimbarea, 

autorităţile statale se pare că nu pot ţine pasul ritmului impus, fiind din ce în ce mai puţin 

receptive şi acordă mai puţină atenţie unor domenii neprofitabile precum protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului şi mai cu seamă domeniului ce ţine de asigurarea drepturilor 

şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi, astfel încît cetăţenii ajung să se simtă izolaţi, manipulaţi 

şi din ce în ce mai puţine persoane se implică în viaţa comunităţii, nesimţindu-se responsabili de 

evoluţia societăţii şi nici preocupaţi de ea [347, p. 22-25]. Această situaţie a impus membrii 

societăţii civile de a se organiza în structuri sociale non-profit pentru a putea interveni în acele 

domenii netentante pentru mediul de afaceri şi pe care autorităţile statale din anumite 

considerente nu reuşesc să le gestioneze eficient. 

Organizaţiile non-guvenamentale ale persoanelor cu dizabilităţi nu sînt doar nişte 

organizaţii de caritate, ele îndeplinesc trei funcţii, după cum urmează:  

politică – pot face presiuni sau conlucra cu mediul politic pentru realizarea obiectivelor 

propuse; 

socială – care de fapt este cea mai exploatată calitate şi presupune intervenţii la nivel 

social pentru acordarea de ajutoare sub orice formă persoanelor cu dizabilităţi; 

economică – această funcţie este strict legată de cea socială şi presupune obţinerea de 

venituri care ulterior sînt redestribuite la nivel social persoanelor care au această necesitate 

[371]. 

Cadrul normativ national cu privire la ONG-uri este reprezentat de Legea cu privire la 

asociaţiile obşteşti [142], Legea cu privire la fundaţii [177], Legea cu privire la filantropie şi 

sponsorizare [178] coroborate cu prevederile Codului civil al RM [67]. 

În ce priveşte rolul ONG-urilor în protecţia nemijlocită a drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi şi eliminarea discriminării pe acest criteriu este de menţionat că în 

momentul de faţă în RM activează aproximativ 20 de astfel de organizaţii printre care cele mai 

active sînt: Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Republica Moldova; Centrul de Asistenţă Juridică 

pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD); Asociaţia pentru Reabilitare şi Integrare Socială a 

Copiilor cu Sindromul DOWN; Asociaţia de Sprijin al Copiilor cu Handicap Fizic din Moldova; 

Asociaţia de Sprijin al Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina; Keystone Human Services 

International Moldova Association; Centrul de intervenţie precoce „Voinicel”; Asociaţia pentru 

persoane cu dizabilităţi de intelect HUMANITAS din Moldova etc. [4]. 

Legea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi [138] stabileşte că, în scopul 

ocrotirii drepturilor şi intereselor lor, în vederea acordării de sprijin reciproc şi prestării unor 

servicii, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele care le reprezintă au dreptul de a crea asociaţii 
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obşteşti şi, de asemenea, pot adera la astfel de organizaţii internaţionale pentru a-şi apăra 

drepturile şi libertăţile. 

Pentru exemplificarea rolului ONG-urilor în protecţia drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva formelor de discriminare oferim o succintă analiză a unuia 

dintre subiecţii activi în domeniu: Keystone Human Services International Moldova 

Association. 

Keystone Human Services International Moldova Association a fost fondată în anul 

2003 de către organizaţia Keystone Human Services International din SUA şi are drept scop de a 

contribui la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi. 

Această organizaţie are obiective precum: îmbunătăţirea cadrului legislativ de protecţie socială a 

persoanelor cu dizabilităţi; promovarea, dezinstituţionalizarea acestei categorii; incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi; promovarea culturii inluzive în societate [135]. 

Rolul acestei instituţii este enorm, deoarece acordă asistenţă atît organelor administraţiei 

publice cetrale, cît şi celor locale în combaterea fenomenului discriminării persoanelor cu 

dizabilităţi. Astfel, Keystone Moldova acordă asistenţă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei în îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi în vederea implementării cu succes a prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi şi incluziunii sociale a acestora şi totodată susţine administraţiile 

publice locale în implementarea programului de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi 

intelectuale şi de incluziune a lor în comunitate prin implementarea unor proiecte precum: case 

comunitare, locuinţe protejate, plasament-familial specializat, asistenţă parentală profesionistă, 

echipe mobile, servicii respiro etc. [135].  

Keystone Moldova promovează şi susţine incluziunea socială a persoanelor în dificultate, 

inclusiv a celor cu dizabilităţi în serviciile sociale de bază din comunităţi, inclusiv în instituţiile 

educaţionale. În acest scop, Keystone Moldova implementează metodologia educaţiei incluzive 

aprobată de către Ministerul Educaţiei al RM în grădiniţe de copii şi şcoli, asigurînd suport 

copiilor cu necesităţi educaţionale speciale în funcţie de nevoile lor, susţine dezvoltarea centrelor 

de resurse pentru educaţia incluzivă şi a centrelor comunitare pentru copiii în situaţie de risc. 

Keystone Moldova contribuie la combaterea discriminării persoanelor în dificultate, inclusiv a 

celor cu dizabilităţi intelectuale prin capacitarea şi implicarea nemijlocită a acestor persoane în 

activităţi de advocacy la nivel local şi central şi prin diferite strategii eficiente de comunicare, 

cum ar fi teatrul forum, filme autodocumentare, istorii narative etc. [135]. 

O realizare importantă reprezintă Programul ,,Comunitate incluzivă-Moldova” (2008-

2016) implementat de către Asociaţia obştească ,,Keystone Human Services International 

Moldova Association” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 



144 
 

Programul are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a 

persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. Pînă în prezent în cadrul 

programului au beneficiat de asistenţă socială 1356 persoane, inclusiv 686 de copii şi adulţi cu 

dizabilităţi şi 670 de părinţi ai acestora. În perioada 2009-2012, peste 30% din copiii şi tinerii 

plasaţi în instituţia rezidenţială ,,Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale Orhei” au fost 

dezinstituţionalizaţi. Aceştia au fost reintegraţi în familia biologică cu servicii de suport 

(asistenţă personală, consiliere psihologică, asistenţă medicală, cadru didactic de sprijin etc.) sau 

în servicii comunitare de tip familial (asistenţă parentală profesionistă) sau de plasament (casă 

comunitară, locuinţă protejată) [234].  

Considerăm că rolul pozitiv pe care îl joacă ONG-urile în protecţia, promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în RM este diminuat de reglementările deficitare din 

domeniu. De aceea este necesar să fie abrogate Legea nr.837 din 17.05.1996 cu privire la 

asociaţiile obşteşti, Legea nr.581 din 30.07.1999 cu privire la fundaţii şi Legea nr.1420 din 

31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare şi să fie adoptată o lege unică cu privire la 

organizaţiile non-guvernamentale în care să se reglementeze detaliat atît aspectele ce ţin de 

fondarea şi activitatea acestor entităţi, cît cele ce ţin de domeniile în care sînt încurajate să 

intervină şi modalităţile de colaborare cu autorităţile statale şi cu alte organisme. 

În Republica Moldova, pînă în prezent, nu activează Consiliul naţional pentru drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, deşi această obligaţie a 

statului este expres stabilită în art. 54 al Legii 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi. Prin urmare, în Republica Moldova lipseşte o entitate naţională care va fi 

responsabilă de implementarea Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. 

De asemenea, nu a fost instituit Mecanismul independent de monitorizare privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, o structură independentă abilitată prin lege, responsabilă de 

monitorizarea implementării CDPD [230]. 

 

4.4. Concluzii la capitolul 4 

1. Garantarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi la nivel 

naţional şi combaterea discriminării pe criteriu de dizabilitate se asigură de un sistem complex de 

mecanisme: mecanisme extrajudiciare (Parlamentul RM, organele puterii publice centrale şi 

locale, Poliţia şi Procuratura); mecanisme judiciare (instanţele de judecată de toate nivelele şi 

Curtea Constituţională) şi mecanisme specailizate (Avocatul Poporului şi Consiliul pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii şi ONG-urile specializate). 

2. Mecanismele extrajudiciare asigură protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi 

împotriva discriminării, în special, prin elaborarea, adoptarea şi implementarea cadrului normativ 
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naţional conform dispoziţiilor internaţionale din domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului; elaborarea şi promovarea politicilor naţionale de susţinere a persoanelor cu 

dizabilităţi, dar mai ales prin asigurarea implementării acestor realizări la nivel central şi local. 

3. În pofida adoptării de către Parlamentul RM a unui set important de acte normative de 

protecţie şi promovare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi printre care cele mai 

importante fiind Legea RM cu privire la asigurarea egalităţii şi Legea RM privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, constatăm cu regret că, după 8 ani de la 

ratificarea CDPD, RM nu şi-a racordat în întregime cadrul normativ la cerinţele acestui 

instrument, multe din prevederile legislaţiei în vigoare continuă să fie discriminatorii în raport cu 

persoanele cu dizabilităţi. În vederea depăşirii acestei situaţii recomandăm tuturor 

mecanismelor extrajudiciare să-şi intensifice activitatea în acest domeniu în special prin 

elaborarea proiectului de lege de modificare a legislaţiei în vigoare pentru a o face conformă 

prevederilor CDPD şi pentru a înlocui terminologia discriminatorie de invalid, invaliditate, 

persoană cu handicap etc. cu sintagma ,,persoană cu necesităţi specifice’’.  

4. Mecanismele judiciare şi de jurisdicţie constituţională asigură protecţia persoanelor cu 

dizabilităţi prin examinarea cauzelor atribuite în competenţa lor în temeiul legii. Cu toate că 

instanţele de judecată sînt principalele mecanisme care asigură respectarea drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi prin efectul coercitiv al hotărîrilor adoptate, ele însele 

multe ori sînt responsabile de încălcarea acestor drepturi atît prin neasigurarea accesului la actul 

de justiţie, cît mai ales prin aplicarea unor prevederi vădit discriminatorii. 

În vederea depăşirii acestei situaţii, propunem adaptarea infrastructurii instanţelor de 

judecată necesităţilor specifice persoanelor cu dizabilităţi (instalarea de rampe de acces, 

implementarea mijloacelor tehnice de asistenţă a persoanelor cu diverse afecţiuni, acomodarea 

rezonabilă a sălilor de judecată etc.); instruirea judecătorilor pentru a putea acomoda procesul 

de judecată particularităţilor specifice persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a le fi asigurat un grad 

suplimentar de protecţie a drepturilor şi libertăţilor părţilor la proces persoane cu dizabilităţi, 

considerăm că este necesar ca acestea în fiecare caz să fie asistate de un apărător ales sau 

asigurat din contul statului. 

Prevederile art. 24 şi 25 din CC al RM contravin prevederilor art.12 din CDPD, cu 

toate acestea instanţele de judecată continuă practica vicioasă de aplicare a lor în practică. 

Reieşind din esenţa prevederilor alin.(2) art.4 din C RM, care stabileşte: ,,Dacă există 

neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care 

Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale”, 

considerăm că pînă la operarea de modificări la articolele respective instanţele de judecată 

trebuie să aplice prevederile art. 12 din CDPD. 
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5. Mecanismelor specializate le revine cel mai important şi mai relevant rol în protecţia 

juridică a persoanelor cu dizabilităţi întrucît au fost înzestrate prin puterea legii cu o serie de 

atribuţii de protecţie şi promovare a drepturilor acestei categorii de persoane la diferite nivele de 

acţiune. Cu toate acestea, aportul lor în domeniul protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi 

este puternic diminuat de domeniile largi de activitate (care includ şi alte categorii de populaţie, 

nu doar persoanele cu dizabilităţi), dar şi de faptul că în majoritatea cazurilor nu dispun de 

atribuţii de sancţionare a comportamentului discriminator, deciziile lor avînd de multe ori un 

caracter de recomandare.  

6. Avocatul Poporului (Ombudsmanul) este unul dintre mecanismele specializate ce 

sigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, organizaţii şi 

întreprinderi, organizaţiile necomerciale, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 

organizare, persoane cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, prin monitorizarea şi raportarea 

modului de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la nivel naţional, prin 

perfecţionarea legislaţiei, colaborare internaţională, promovarea drepturilor şi libertăţilor omului 

şi a mecanismelor de apărare a acestora. În pofida aportului consistent al acestei instituţii în 

protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi, considerăm că rolul 

său ar putea fi sporit prin crearea unei unităţi specializate în problemele persoanelor cu 

dizabilităţi. Reieşind din aceste circumstanţe recomandăm crearea unei unităţi separate cu 

atribuţii exclusive în acest domeniu ,,Avocatul Poporului pentru persoanele cu dizabilităţi’’, care 

să monitorizeze şi să promoveze respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi 

la nivel naţional. 

7. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

pentru  moment este principalul mecanism de specialitate de asigurare a egalităţii şi restabilire în 

drepturi a tuturor persoanelor discriminate, inclusiv pe criteriu de dizabilitate. Conform 

prevederilor art.423/5 din Codul contravenţional al RM, Consiliul intervine ca agent de 

constatare în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 542, 65/1, 71/1
 

şi 71/2 din Legea 

contravenţională. Cu toate acestea, adoptarea deciziilor de sancţionare este competenţa 

instanţelor de judecată care de multe ori clasează procedurile contravenţionale intentate de 

Consiliu fapt ce se reflectă negativ asupra prestaţiei acestui mecanism. În condiţiile în care 

Consiliul este unicul mecanism specializat de luptă cu fenomenul discriminării, dispunînd de 

personal specializat în acest domeniu capabil să identifice o conduită ca fiind sau nu 

discriminatorie, considerăm că este nefondat ca examinarea contravenţiilor prevăzute la art. 542, 

65/1, 71/1
 
şi 71/2 să fie atribuită în competenţa instanţelor de judecată şi recomandăm operarea 

de modificări în conţinutul normei de la art.423/5 din Codul contravenţional al RM prin 

redactarea alin.(1), care va avea următorul conţinut: ,, Contravenţiile specificate la art. 54/2, 
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65/1, 71/1 şi 71/2 se constată şi se examinează în fond de către Consiliul pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii’, cu abrogarea alin.(3) al aceleiaşi norme.  

8. ONG-urilor specializate în protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi le revine un 

rol extrem de important în promovarea drepturilor şi libertăţilor acestei categorii de persoane 

prin însuşi faptul că sînt create fie direct de persoanele cu dizabilităţi, fie de persoane preocupate 

de condiţia persoanelor cu dizabilităţi. Totuşi eficienţa activităţii acestora este puternic diminuată 

de imperfecţiunea legislaţiei naţionale, deoarece deocamdată există trei instrumente legislative 

distincte ce reglementează crearea şi activitatea ONG-urilor Legea nr.837 din 17.05.1996 cu 

privire la asociaţiile obşteşti, Legea nr.581 din 30.07.1999 cu privire la fundaţii şi Legea 

nr.1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare care creează ambiguităţi şi lasă 

loc de interpretări. Pentru a crea un cadru normativ unic şi ca urmare a spori aportul ONG-urilor 

în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, recomandăm de a 

abroga legile sus-menţionate şi de a adopta un act normativ unic care să reglementeze crearea şi 

activitatea acestor entităţi cu stabilirea unui statut special pentru ONG-urile cu atribuţii de 

protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

9. Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, conform art. 54 al 

Legii RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, este principala autoritate 

responsabilă de monitorizarea implementării şi promovării politicii naţionale privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi, dar deocamdată este nefuncţional. În această ordine de idei, 

considerăm oportun ca Guvernul RM să adopte regulamentul de creare şi funcţionare a acestei 

instituţii, astfel încît Consiliul să devină principalul mecanism de specialitate din domeniu care 

să monitorizeze şi să coordoneze activitatea celorlalte mecansime naţionale. 

10. Potrivit prevederilor art.33 din CDPD ,,Statele Părţi, în conformitate cu propriile 

sisteme juridice şi administrative, îşi vor menţine, consolida, desemna sau stabili fiecare un 

cadru care să includă unul sau mai multe mecanisme independente, după cum este cazul, pentru 

a promova, proteja şi monitoriza implementarea prezentei Convenţii…’’ Cu regret la această 

etapă de dezvoltare un astfel de mecanism încă există. În vederea realizării prevederilor art.33 

din CDPD, recomandăm aprobarea prin-o hotărîre de guvern a regulamentului de creare şi de 

funcţionare a Mecanismul Independent de Monitorizare asupra Convenţiei ONU privind 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi fie ca entitate separată sau prin acordarea acestor 

atribuţii Consiliului naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

În debutul acestei lucrări ne-am propus obiectivul de a identifica, elucida şi analiza 

instrumentele, mecanismele de protecţie juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării, fapt care ne-a permis formularea următoarelor concluzii:  

1. Subiectul privind protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării 

a fost puţin abordat atît de autori din ţară, cît şi de cei din străinătate. Acest aspect se datorează în 

mare parte caracterului interdisciplinar al subiectului de cercetare, dar şi faptului că tematica cu 

privire la persoanele cu dizabilităţi este una puţin atractivă pentru cercetătorii din domeniul 

dreptului. 

2. Evoluţia conceptului de persoană cu dizabilităţi şi atitudinea faţă de această categorie 

este strîns legată de evoluţia conceptului de drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului fiind 

puternic influenţate de schimbările majore ce au avut loc la acest nivel ca urmare a mişcărilor de 

autodeterminare ale persoanelor cu dizabilităţi şi s-au concretizat în două modele de abordare a 

acestei pături sociale: modelul medical şi modelul social. 

3. Reieşind din reglementările internaţionale ale momentului, în mod special din 

prevederile CDPD, dar şi din politica purtată la acest nivel, un lucru e cert, în abordarea 

persoanelor cu dizabilităţi accentele sau repoziţionat de pe deficienţele fizice, mintale, 

intelectuale sau senzoriale de care suferă persoana pe barierele sociale care împiedică 

participarea acesteia în condiţii de egalitate la viaţa socială, dar aceasta nicidecum nu înseamnă 

că decade necesitatea asistenţei medicale sau a prestaţiilor sociale destinate acestei categorie în 

cazul în care sunt necesare. 

4. Discriminarea persoanei pe criteriu de dizabilitate presupune o conduită ilegală a 

oricărui subiect de drept indiferent de forma de organizare sau de tipul de proprietate care 

implică orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a unei persoane 

sau a unui grup de persoane, bazată pe o prejudecată faţă de dizabilitatea de care suferă şi care 

are ca consecinţă prejudicierea egalităţi în drepturi. 

Pentru a fi în condiţiile unei fapte de discriminare pe criteriu de dizabilitate este necesar 

ca această manifestare de voinţă să întrumească cumulativ următoarele trăsături:  

a) să existe o faptă ilegală de tratare diferenţiată a unei persoane sau a unui grup de 

persoane – fapta poate îmbrăca orice formă de manifestare (acţiune sau inacţiune), iar atitudinea 

morală faţă de aceasta se poate exprima atît prin vinovăţie directă cît şi indirectă. Caracterul 

ilegal al faptei trebuie să fie expres prevăzut de legislaţia în vigoare. Natura diferită a 

tratamentului aplicat se va aprecia întotdeauna în plan comparativ cu altă persoană sau grup de 

persoane care s-au aflat în condiţii similare. 
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b) tratamentul diferenţiat să aibă ca motiv o prejudecată faţă de deficienţele fizice, 

mintale, intelectuale sau senzoriale de care suferă persoana sau se presupune că ar suferi – 

impulsul psihologic ce determină această conduită ilicită trebuie să fie determinat de o atitudine 

negativă, preconcepută, greşită faţă de o persoană care prezintă anumite deficienţe şi nu contează 

natura acestor deficienţe (deficienţe intelectruale, mintale, anatomice, senzoriale etc.), gravitatea 

lor (dacă persoana se încadrează în vreun grad de dizabilitate sau nu) şi în genere nu contează 

nici măcar faptul dacă respectiva persoană suferă de o astfel de deficienţă sau pur şi simplu s-a 

comis o eroare asupra persoanei sau persoana a fost tratată ca atare prin asociere cu o persoană 

cu dizabilităţi. Cu titlu de excepţie se admite aplicarea tratamentului diferenţiat persoanelor cu 

dizabilităţi în două situaţii: tratamentul diferenţiat pe criterii obiective; discriminarea pozitivă.  

c) consecinţele negative ale tratamentului diferenţiat trebuie să se manifeste sub 

forma încălcării egalităţii în drepturi pentru această categorie de persoane – încălcarea 

egalităţii în drepturi se poate exprima atît prin faptul că persoanei cu dizabilităţi nu i-au fost 

respectate anumite drepturi şi libertăţi fundamentale, cît şi prin faptul că autorităţile responsabile 

nu au întreprins măsuri de acomodare rezonabilă care ar fi permis acestora să facă uz de aceste 

drepturi. 

5. Este greşit şi discriminatoriu să se opereze cu categoria de drepturi şi libertăţi ale 

persoanelor cu dizabilităţi. Persoanele cu dizabilităţi dispun de acelaşi sistem de drepturi şi 

libertăţi fundamentale ca şi restul membrilor societăţii civile, doar că în anumite situaţii, în 

funcţie de deficienţele pe care le prezintă persoana cu dizabilităţi, aceste drepturi şi libertăţi pot 

să necesite acţiuni de adaptare pentru ca respectiva persoană să poată beneficia de aceste drepturi 

şi libertăţi în condiţii de egalitate cu ceilalţi.  

Indicarea în textul instrumentelor internaţionale şi naţionale a unor categorii de drepturi 

specifice persoanelor cu dizabilităţi nu trebuie interpretată ca instituirea unei varietăţi distincte 

sau de completare a listei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Aceste categorii de 

drepturi trebuie privită ca o varietate ce face posibilă realizarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului în raport cu persoanele cu dizabilităţi ţinînd cont de specificul lor.   

6. Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării la orice nivel 

(internaţional, european, naţional) se asigură prin diverse instrumente ce conţin norme cu privire 

la drepturile omului şi libertăţile fundamentale, asigurarea egalităţii şi combaterea discriminării, 

precum şi la drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi a căror transpunere în practică se 

asigură de un sistem de mecanisme (instituţii, comitete, comisii, instanţe etc.) care au ca misiune 

de bază sau facultativă asigurarea respectării acestor prevederi. 

7. Protecţia juridică internaţională a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării este 

asigurată atît de normele cuprinse în instrumentele universale privind drepturile şi libertăţile 
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fundamentale ale omului cît şi de normele cuprinse în instrumentele de specialitate privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

La această etapă de dezvoltare există trei instumente internaţionale de specialitate de 

protecţie a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării: Programul Mondial de Acţiune 

privind Persoanele cu Handicap, Regulile standard privind egalizarea de şanse pentru 

persoanele cu handicap și CDPD, primele două au la bază modelul medical de abordare a 

persoanelor cu dizabilităţi, iar cel din urmă promovează modelul social. În pofida faptului că 

aceste instrumente consacră accepţiuni diferite cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi nu este 

reglementată întîietatea aplicării lor, prioritate vor avea prevederile CDPD, iar celelalte 

instrumente se vor aplica în măsura în care asigură realizarea CDPD şi completează textul 

acestui instrument cu privire la problemele ce nu au primit consacrare expresă în textul CDPD. 

8. Transpunerea în practică a prevederilor instrumentelor sus-menţionate se asigură de un 

sistem de mecanisme care au fost create şi activează la nivelul organelor ONU, a instituţiilor 

specializate și a mecanismelor convenţionale (comitetele create prin textul convenţiilor privind 

drepturile şi libertăţile omului). Toate structurile, instituţiile, organizaţiile, procedurile speciale 

create la acest nivel au atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor omului şi deci şi a drepturilor 

persoanelor cu dizabiităţi, rolul coordonator revenind Comitetului pentru drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi. 

9. Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării la nivel european 

se asigură, în principal, prin prestaţia a două organisme: Uniunea Europeană şi Consiliul 

Europei. 

Prevederile normative de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării 

elaborate la nivelul UE se aplică conform principiului cetăţeniei, iar CEaDO oferă un sistem de 

protecţie mai vast deoarece se aplică tuturor persoanelor ce se află sub jurisdicţia statelor 

membre ale Consiliului Europei. Directivele adoptate la nivelul UE oferă protecţie împotriva 

discriminării persoanelor cu dizabilităţi doar privind accesul la domeniul muncii şi la domeniile 

conexe, pe cînd CEaDO implică un nivel de protecţie mai extins conform listei drepturilor pe 

care le include, coroborat cu prevederile art. 14. Prin urmare, orice persoană cu dizabilităţi poate 

angaja protecţia oferită de CEaDO în cazurile de discriminare pe criteriu de dizabilitate, dacă 

încălcarea se încadrează în lista drepturilor protejate cooperat cu prevederile art. 14. 

10. Cadrul normativ naţional de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi împotriva 

discriminării a cunoscut două etape de dezvoltare: pînă la şi după adoptarea Legii RM cu 

privire la asigurarea egalităţii şi a Legii RM privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi. Instrumentele din prima perioadă consacra şi promova ,,modelul medical’’ de 

abordare a persoanelor cu dizabilităţi şi reglementau în mod prioritar accesul la servicii de 
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asistenţă şi protecţie socială acordată acestei categorii. Cu adoptarea Legii RM cu privire la 

asigurarea egalităţii şi a Legii RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

s-a produs schimbarea de paradigmă în abordarea acestei categorii, conceptul medical fiind 

înlocuit cu cel social, dizabilitatea începînd să fie tratată ca o problemă a întregii societăţi şi ca o 

chestiune de incluziune socială. 

Cadrul normativ de protecţie juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării 

este compus din normele ce asigură accesul la protecţia şi asistenţa socială pentru persoanele cu 

dizabilităţi (Legea RM nr.156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat; Legea 

RM nr.156 din 14.10.1998 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni; 

Legea RM nr.547 din 25.12.2003 asistenţei sociale; Legea RM nr.121 din 03.05.2001 cu privire 

la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie; Legea RM nr.133 din 

13.06.2008 cu privire la ajutorul social; Legea RM nr. 81 din 28.02.2003 privind cantinele de 

ajutor social; Hotărîrea Guvernului RM nr.936 din 08.10.2010; Hotărîrea Guvernului RM 

nr.314 din 23.05.2014; Hotărîrea Guvernului RM nr.722 din 22.09.2014; Hotărîrea Guvernului 

RM nr.413 din 14.06.2012); normele de asigurare a egalităţii şi eliminarea discriminării (toate 

actele normative ce conţin prevederi antidiscriminare); instrumente specializate de protecţie a 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării (Legea RM cu privire la asigurarea egalităţii 

şi Legea RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi).  

11. Implementarea instrumentelor naţionale de protecţie a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi împotriva discriminării se asigură de un sistem de mecanisme compus din instituţii 

extrajudiciare, instituţii judiciare şi de jurisdicţie și instituţii specializate  

Din păcate la această etapă de dezvoltare încă nu activează Consiliul naţional pentru 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi nici nu a fost creat Mecanismul Independent de 

Monitorizare a CDPD, fapt care nu doar că a diminuat din nivelul de protecţie oferit 

persoanelor cu dizabilităţi, dar a impus necesitatea redistribuirii atribuţiilor acestor mecanisme 

altor autorităţi, aglomerîndu-le domeniul de activitate. 

Investigarea acestui subiect ne-a permis formularea următoarelor recomandări: 

1. Este necesară operarea de modificări la nivelul art. 16 din C RM, urmînd ca principiul 

prevăzut de această normă să fie redenumit ,,Egalitate şi nondiscriminare” cu modificarea 

alin.(2) şi introducerea alin.(3) cu următorul conţinut: ,,(2) Cetăţenii Republicii Moldova se 

bucură în condiţii de egalitate, de toate drepturile civile, politice, sociale, economice şi 

culturale, precum şi de libertăţile fundamentale consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova 

şi alte acte normative, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi prin tratate la care 

Republica Moldova este parte, sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, indiferent de 
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rasă, naţionalitate, originea etnică, limbă, religie, sex, orientarea sexuală, opinie, apartenenţa 

politică, avere, dizabilitate sau orice alt criteriu real sau presupus.” 

(3) Se interzice 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 stipulate la alin. (2) al prezentei legi care are ca scop sau 

consecinţă diminuarea sau prejudicierea exercitării în condiţii de egalitate cu ceilalţi a tuturor 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în orice domeniu de activitate”. 

2. Elaborarea şi adoptarea unei legii organice de modificare şi completare a actelor 

normative în vigoare pentru înlocuirea expresilor invalid, invaliditate, persoană invalidă, 

certificat de invaliditate, handicap etc. cu sintagmele: dizabilitate, persoană cu dizabilităţi, 

persoană cu necesităţi specifice, certificate de dizabilitate. 

3. Modificarea titlului art. 176 din Codul penal al RM din ,,încălcarea egalităţii în 

drepturi a persoanei’’ în ,,discriminarea persoanei’’ cu expunerea normei într-o nouă redacţie 

cu următorul conţinut: ,,Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în 

libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere în orice fel a unui 

comportament discriminatoriu în orice sferă a vieţii sociale, bazată pe criteriu de rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, 

apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu real prevăzut de legislaţia Republicii Moldova sau 

de instrumentele internaţionale la care Republica Moldova este parte sau pe orice criteriu 

presupus: a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere; b) săvîrşită de o autoritate 

publică; c) prin folosirea mijloacelor de informare mass-media sau cu amplasarea de mesaje şi 

simboluri discriminatorii în locurile publice; d) săvîrşită prin orice formă de participaţie; e) 

soldată cu cauzare de daune în proporţii considerabile drepturilor şi libertăţilor persoanei; f) 

soldată cu alte urmări grave”. 

4. Abrogarea art. 23 şi art. 24 din Codul civil al RM prin instituirea unui mecanism de 

susţinere a persoanelor cu dizabilităţi mintale sau intelectuale. 

Operarea de modificări la art. 170 alin. (1) (c) şi 267 alin. 1 (b), art. 308 alin.(2) din 

Codul de procedură civilă al RM pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi declarate 

incapabile să se adreseze în mod autonom cu cereri în instanţa de judecată în vederea apărării 

drepturilor şi libertăţilor personale. 

5. Modificarea prevederilor art. 90 alin. (3) pct.(1) din Codul de procedură penală al 

RM şi art. 133 (a) din Codul de Procedură Civilă al RM, pentru a admite audierea în calitate 

de martori a persoanelor cu dizabilităţi mintale sau intelectuale declarate incapabile. 
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6. Modificarea art. 27 din Legea nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mintală în 

sensul în care persoanelor cu deficienţe mintale să le fie recunoscut dreptul de a lua decizii 

independente privind acordul sau dezacordul cu privire la internarea în instituţii psihiatrice. 

7. Modificarea art. 13 din Codul electoral, pentru a recunoaşte persoanelor cu 

dizabilităţi intelectuale dreptul la vot. 

8. Completarea finalului alin.(1) art.54/2 şi alin.(1) art. 65/1 din Codul contravenţional 

al RM cu sintagma ,,sau orice altă situaţie”. 

Totodată, art.54/2 din Codul contravenţional urmează să fie completat cu alin.(3) care 

va avea următorul conţinut: ,,Angajatorii, indiferent de forma de organizare juridică, care nu 

respectă cerinţele prevederilor alin.(4) art.34 din Legea Republicii Moldova privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi. Nr. 60 din 30.03.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 27.07.2012, nr.155-159 se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”. 

9. Ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale. 

10. Crearea Consiliului naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi funcțional 

și adoptarea regulamentului de funcţionare a acestuia.  

11. Constituirea Mecanismului Independent de Monitorizare asupra Convenţiei ONU 

privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptarea legii privind aprobarea Regulamentului 

de funcţionare a Mecanismului Independent de Monitorizare a Convenţiei ONU privind 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. 

Avantajele şi valoarea elaborărilor propuse rezultă din necesitatea de a oferi un grad 

de protecţie sporit persoanelor cu dizabilităţi împotriva faptelor discriminatorii şi în opinia 

noastră se regăsesc în următoarele domenii: 

În domeniul teoretic, lucrarea va reprezenta un bun îndrumar în vederea promovării 

drepturilor şi intereselor persoanelor cu dizabilităţi la toate nivelele. Pe de altă parte, această 

lucrare are menirea de a sensibiliza societatea moldovenească vizavi de condiţia acestei categorii 

de persoane şi de a le asigura incluziunea socială. 

În domeniul legislativ, avantajul constă în perfecţionarea cadrului normativ privind 

protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării. 

În domeniul politic, cercetarea efectuată va permite revizuirea politicilor la nivel de ţară 

şi elaborarea politicilor noi incluzive în raport cu persoanele cu dizabilităţi. 
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În domeniul social-economic, impactul pozitiv constă în schimbarea de atitudini faţă de 

persoanele cu dizabilităţi, acceptarea lor ca membri cu drepturi depline ai comunităţilor în care 

locuiesc. 

Aportul autorului la ridicarea gradului de investigaţie a subiectului protecţiei juridice a 

persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării constă în: studierea şi sistematizarea opiniilor 

doctrinare existente cu privire la acest aspect în ţară şi în străinătate; sistematizarea şi analiza 

cadrului normativ internaţional, european şi naţional din domeniul protecţiei drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi şi combaterea fenomenului discriminării; abordarea 

conceptelor de discriminare şi a celui de persoană cu dizabilităţi în coraport; abordarea de 

principiu a drepturilor şi libertăţilor specifice persoanelor cu dizabilităţi; reflectarea statistică a 

dimensiunii fenomenului discriminării persoanelor cu dizabilităţi cu elucidarea cauzelor şi 

circumstanţelor care îl condiţionează; analiza mecanismelor internaţionale, europene şi naţionale 

cu atribuţii în domeniul protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, 

cu elucidarea aspectelor ce privesc interacţiunea acestor mecanisme; formularea recomandărilor 

şi propunerilor de redresare a situaţiei din domeniul de studiu. 

Planul de cercetări de perspectivă include următoarele repere:  

1) Comentarea oficială a prevederilor CDPD, a Legii privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi şi a Legii privind asigurarea egalităţii, pentru a asigura aplicarea 

uniformă a prevederilor instrumentelor respective; 

2) Elaborarea studiilor şi cercetărilor privind nivelul de respectare şi implementare a 

prevederilor CDPD la nivel naţional; 

3) Studierea eficienţei politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi 

desfăşurate la nivel naţional pentru identificarea soluţiilor de îmbunătăţire a situaţiei; 

4) Investigarea cauzelor şi condiţiilor care duc la excluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi şi modalităţilor de depăşire a situaţiei. 
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ANEXE 

Anexa nr. 1 
Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, 2010-2014 

 

Din total persoane cu dizabilităţi, 183,9 mii persoane sunt la evidenţa organelor asigurării sociale 

de stat, iar circa 0,9 mii persoane sunt persoane cu dizabilităţi aflate în evidenţa organelor de forţă. 

 

Anexa nr. 2 

Distribuţia persoanelor cu dizabilitate primară după maladii şi mediu de reşedinţă în anul 2014 

 

În anul 2014, constatăm că printre maladiile care determină gradul de dizabilitate severă în proporţie de 

43,2 la sută sunt tumorile, 18,2 la sută din cazuri sunt determinate de bolile aparatului circulator, după care urmează 

bolile aparatului digestiv. Dizabilitatea accentuată este acordată preponderent persoanelor care suferă de boli ale 

aparatului circulator şi tumori, care însă au o proporţie mai mică comparativ cu dizabilitatea severă. În cazul 

dizabilităţii medii în topul afecţiunilor se plasează bolile aparatului circulator, tumorile şi bolile sistemului 

nervos. În categoria alte boli sunt incluse boli ca tuberculoza, bolile ochiului şi anexelor, bolile aparatului respirator, 

care însă ocupă o pondere mai mică în structura dizabilităţii. 
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  Anexa nr. 3 

 Rata dizabilităţii totale pe sexe, persoane la 10 mii locuitori, 2010-2014 

 

Anexa nr. 4 

 Structura dizabilităţii primare după grade şi forme de boală în anul 2014 

 

 

Anexa nr. 5 

 Evoluţia numărului de beneficiari pe unele tipuri de servicii  

sociale specializate, 2013-2014 

 
2013 2014 

 

Total 
servicii 

dezvoltate 

Numărul 
de 

beneficiari 

Total 
servicii 

dezvoltate 

Numărul 
de 

beneficiari 
Echipe 
mobile 16 481 18 396 
Locuinţă 
protejată 3 10 9 34 
Casa 
comunitară 6 32 11 72 
Respiro 5 102 5 177 

În anul 2014, au beneficiat de serviciile centrelor de zi pentru copii cu dizabilităţi 1071 copii, 91 

copii au beneficiat de serviciile centrelor de plasament pentru copii în situaţii de risc şi 96 copii de cele 

ale centrelor mixte. 
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Anexa nr. 6 

 Criteriile de discriminare identificate prin deciziile Consiliului 
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Anexa nr. 7 
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Anexa nr.8 
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Anexa nr.9 
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Anexa nr.10 
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Anexa nr.11 
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DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 

 

Subsemnata, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de doctorat 

sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice.  

Conştientizez că, în caz contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.  

 

 

data     

 

PAVLENCU Mariana 

Semnătura 
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