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Instituţia Ombudsmanului (Avocatul Poporului) joacă un rol fundamental în 
consolidarea democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului.

Avocatul Poporului a fost sesizat de o persoană cu dizabilităţi, care au pretins 
că mărimea compensaţiei trimestriale acordată persoanelor cu dizabilităţi diferă în 
dependenţă de domiciliul acestora, indicând că persoanele cu dizabilităţi severe care 
domiciliază în Chişinău primesc o compensaţie în mărime de 360 lei, cele domiciliate 
în Bălţi 270 de lei, iar ceilalţi (inclusiv solicitantul) de 138 de lei. Persoana consideră 
că este discriminată pe criteriu de domiciliu/loc de trai în comparaţie cu persoanele din 
aceeaşi categorie care domiciliază în mun.Chişinău şi mun.Bălţi.

In urma examinării prevederilor legale Avocatul Poporului a constatat 
următoarele.

Prin Legea nr. 146/2016 au fost aprobate modificări la Legea privind incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60/2012. Astfel, alin.(4) din art.49 a fost expus 
în următoarea redacţie „Modul de acordare şi mărimile compensaţiei, care diferă în 
funcţie de categoria beneficiarilor şi de locul de trai (raioane/municipii), se stabilesc 
de către Guvern

/V

In temeiul art. 49 alin. (4) din Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi Guvernul prin Hotărîrea nr. 1413/2016 a aprobat 
Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile 
de transport.

Consider că reglementările actuale prevăzute la pct. 9 din Anexa nr.l al 
Regulamentului respectiv dezavantajează persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu 
dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, precum şi persoanele cu dizabilităţi accentuate 
care locuiesc în alte localităţi decât mun. Chişinău şi mun. Bălţi în partea ce ţine de 
cuantumul compensaţiei trimestriale pentru serviciile de transport.
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Prin urmare, prevederile prin care s-a stabilit cuantumul diferenţiat al 
compensaţiei pentru serviciile de transport acordate persoanelor cu dizabilităţi, în 
funcţie de locul de trai, sunt discriminatorii.

De asemenea, s-a stabilit că în cauza nr. 99/19 Consiliul pentru Prevenirea şi 
Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii1 a constatat că prevederile pct. 9 din 
Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei pentru 
serviciile de transport aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2016 creează o 
situaţie de discriminare a beneficiarilor în dependenţă de locul de trai al acestora. 
Consiliul a reţinut că dezavantajul este direct legat de locul de trai al beneficiarilor. 
Locul de trai constituie un criteriu protejat împotriva discriminării, reţinut prin 
interpretarea sintagmei de orice alt criteriu similar.

Avocatul Poporului apreciază şi consideră binevenită iniţiativa Ministerului 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale de modificare a Regulamentului cu privire la 
modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1413/20162, care prevede revizuirea cuantumului 
compensaţiei trimestriale pentru serviciile de transport acordată persoanelor cu 
dizabilităţi, ţinînd cont de constatările deciziei Consiliului pentru Prevenirea şi 
Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii.

In acelaşi timp, prin această adresare Avocatul Poporului susţine necesitatea 
eliminării prevederilor discriminatori şi din art.49 alin.(4) al Legii nr.60/2012 privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, şi anume, a sintagmei „şi de locul de 
trai (raioane/municipii) ”. De menţionat, că art.49 din Legea nr.60/2012 garantează 
dreptul persoanelor cu dizabilităţi la compensaţia pentru serviciile de transport, însă la 
alin.(4) face dependentă stabilirea compensaţiei la transport de locul de trai 
(raioane/municipii). Prin urmare, tocmai această sintagmă a constituit temei pentru 
stabilirea diferenţiată a cuantumului compensaţiei pentru serviciile de transport în pct. 
9 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei, care se 
propune a fi revizuită.

Avocatul Poporului consideră că prevederile contestate (sintagma ,,şi de locul 
de trai (raioane/municipii)”) sunt în contradicţie cu prevederile art.16 combinat cu 
art.47 şi 51 din Constituţia Republicii Moldova.

Potrivit articolului 16 alin. (1) din Constituţie, respectarea şi ocrotirea persoanei 
constituie o îndatorire primordială a statului.

Egalitatea în drepturi constituie o garanţie referitoare la exercitarea drepturilor 
fundamentale prevăzute în cuprinsul Constituţiei, dar şi a oricăror alte drepturi şi 
îndatoriri subiective, reglementate în cuprinsul altor acte normative. Ea include toate 
domeniile de activitate în care persoana are dreptul garantat la exercitarea libertăţilor 
legale, în scopul realizării intereselor sale legitime.

Avocatul Poporului reţine că în vederea realizării politicii în domeniul 
asigurărilor sociale de stat, legiuitorul, în limitele atribuţiilor ce-i levin, este în diept să

1 Decizia din 29 iulie 2019 cauza nr. 99/19
2 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/837_0.pdf
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opteze pentru diverse soluţii de reglementare şi concretizare a conţinutului drepturilor 
sociale, dar cu respectarea principiilor echităţii sociale şi egalităţii, consfinţite prin 
articolul 16 din Constituţie.

Prevederile art. 47 din Constituţie sunt centrale în domeniul securităţii sociale. 
Art.47 din Constituţie poate acoperi orice domeniu al securităţii sociale, inclusiv cel 
prevăzut la art.51 din Constituţie, care are un caracter special în domeniul securităţii 
sociale.

Avocatul Poporului notează că potrivit art.51 din Constituţia Republicii 
Moldova persoanele cu dizabilităţi 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.

Potrivit art. 12 paragraful 1 din Convenţia ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, adoptată la New York la 13 decembrie 2006 şi ratificată de către 
Republica Moldova prin Legea nr.166 din 9 iulie 2010, persoanele cu dizabilităţi au 
dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi egale în faţa legii.

Ratificarea Convenţiei ONU de către Republica Moldova a marcat o schimbare 
importantă în abordarea dizabilităţii, nu doar prin prisma protecţiei sociale şi a stării 
de sănătate, dar şi din punctul de vedere al promovării şi respectării drepturilor omului, 
al incluziunii sociale, al valorii umane şi al egalităţii de şanse. Respectiv, Statele părţi 
sunt obligate să adopte toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri 
corespunzătoare pentru implementarea drepturilor recunoscute în această Convenţie.

A

In susţinerea argumentelor privind necesitatea excluderii sintagmei „şi de locul 
de trai (raioane/municipii)” din art.49 alin(4) al Legii nr.60/2012 amintesc exigenţele 
din Comentariul general nr. 20 al Comitetului ONU pentru drepturile economice, 
sociale şi culturala privind nediscriminarea în drepturile economice, sociale şi 
culturale, unde se menţionează că exercitarea drepturilor prevăzute în Pact nu ar trebui 
să fie condiţionată sau determinată de locul de reşedinţă actual sau anterior al unei 
persoane, de exemplu, dacă o persoană locuieşte sau este înregistrată într-o zonă 
urbană sau rurală. Disparităţile dintre localităţi şi regiuni ar trebui eliminate în 
practică; Politicile economice, cum ar fi alocările bugetare şi măsurile de 
stimulare a creşterii economice, ar trebui să acorde atenţie necesităţii de a garanta 
o realizare efectivă a drepturilor Pactului fără discriminare.

Considerăm că la stabilirea cuantumului compensaţiei pentru serviciile de 
transport trebuie să se ţină cont de necesităţile reale ale beneficiarilor, dar nu de locul 
de trai. Prin urmare, sintagma „şi de locul de trai (raioane/municipii), prevăzută în 
alin.(4) din art.49 al Legii nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi necesită a fi exclusă.
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Reieşind din cele menţionate supra, ţinând cont de prevederile art. 73 din 
Constituţia Republicii Moldova, în temeiul art. 27 lit. a) din Legea nr.52/2014 cu 
privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), în scopul prevenirii şi eliminării 
cauzelor şi condiţiilor ce creează premise pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
omului,

PROPUN:

Iniţierea procedurii de modificare a prevederilor art.49 alin.(4) din Legea 
nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, prin excluderea 
sintagmei „şi de locul de trai (raioane/municipii)

Despre rezultatul examinării acestei propuneri rog respectuos să fiu informat în 
termen de 30 zile.

Ex. Muntean I, tel. 060002655
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