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I. Accesul la justiție pentru persoane cu dizabilități: noțiuni și cadru legal

1.1.  Care sunt drepturile și libertățile omului

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt toate drepturile pe care oamenii le au.
Drepturile omului ajută persoanele să se dezvolte liber și să se bucure de demnitatea lor.

Drepturile omului ajută la realizarea tuturor necesităților fundamentale ale oamenilor, cum
ar fi educația, sănătatea, condițiile adecvate de muncă și de retribuire a muncii, proprietatea
privată, nivelul de trai decent, participarea la viața politică, libertatea de exprimare,
libertatea de circulație, dreptul la un trai în comunitate, protecția împotriva abuzurilor etc.

Drepturile și libertățile omului sunt aceleași pentru toate ființele umane, indiferent de
naționalitate, sex, origine etnică sau socială, culoare a pielii, dizabilitate sau alte
caracteristici ale persoanelor. Drepturile omului sunt garantate și apărate de legislația
națională și de tratatele internaționale.

Declarația universală a drepturilor omului constituie sursa sistemului internațional de
apărare a drepturilor omului. Declarația menționează drepturile civile (dreptul de
proprietate), politice (de a alege și de a fi ales), economice (dreptul la muncă și dreptul la
odihnă), sociale (dreptul la un trai decent și dreptul la protecție socială) și culturale ale
tuturor oamenilor.
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Drepturile omului sunt prevăzute în Constituția Republicii Moldova: dreptul la viață,
dreptul la protecție contra abuzurilor, dreptul la proprietate privată, dreptul la libera
exprimare, dreptul la libera circulație, dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la
protecție socială, dreptul la muncă, dreptul la viață privată, dreptul la familie, dreptul la
informație, dreptul la un mediu înconjurător sănătos, dreptul la acces liber la justiție și
altele.

Persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca și ceilalți membri ai societății. Pentru
realizarea egală a drepturilor, autoritățile statului și societatea trebuie să excludă barierele
fizice și de atitudine discriminatorii existente și să acomodeze rezonabil mediul, serviciile
și situațiile existente, reieșind din necesitățile individuale ale persoanelor cu dizabilități.

1.2. Ce reprezintă discriminarea și alte încălcări ale drepturilor omului

Asigurarea nediscriminării este o precondiție pentru exercitarea deplină și efectivă a
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi
libertăţi ale persoanei sau ale unui grup de persoane, precum şi susţinerea
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de lege sau pe criterii
presupuse.

Discriminarea împiedică oamenii să beneficieze de drepturile lor în condiții egale cu
ceilalți.

Putem considera că există discriminare, dacă ne este aplicat un
tratament diferit în legătură cu recunoașterea sau exercitarea
unui drept recunoscut de lege, din cauza că avem o
caracteristică, care poate fi criteriul de rasă, culoare,
naționalitate, limbă, religie, convingeri, sex, vârstă,
dizabilitate, opinie sau apartenență politică, orientare sexuală
sau orice alt criteriu similar.
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Discriminarea reprezintă una dintre formele grave de încălcare a drepturilor omului, pentru
că nu putem beneficia în mod egal de drepturile garantate. Acest fapt produce prejudicii
materiale, dar mai ales morale persoanelor care sunt discriminate.

Discriminarea persoanelor cu dizabilități se poate manifesta prin imposibilitatea sau
dificultatea asigurării sau realizării:

● accesul la spații publice, clădiri, transport public;
● dreptul la educație;
● dreptul la muncă;
● dreptul la ocrotirea sănătății;
● dreptul la protecție socială;
● dreptul la pensii;
● accesul la justiție etc.
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O formă a discriminării persoanelor cu dizabilități se manifestă prin refuzul de a asigura
acomodarea rezonabilă a mediului, serviciilor conform necesităților individuale ale
acestora. Persoanele cu dizabilități sunt discriminate dacă, de exemplu, nu sunt angajate la
serviciu pe motiv de dizabilitate sau nu au acces la trotuare, în clădirile instituțiilor publice,
magazine sau farmacii.

De asemenea, putem considera că există discriminare, dacă:

● în clădirile publice (ministere, agenții guvernamentale, direcții de stat, primării etc.)
persoanele cu dizabilități nu pot intra de sine stătător, fără ajutorul din partea altor
persoane;

● nu există pavaj tactil în culori contrastante de avertizare sau de orientare pe căile de
acces din exteriorul și din interiorul clădirilor sau dacă grupurile sanitare nu sunt
adaptate la necesitățile individuale ale persoanelor cu dizabilități.
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Actul discriminatoriu cuprinde următoarele elemente:

1. Tratament diferit aplicat unei persoane sau unui grup de persoane în comparație
cu alte persoane - de exemplu, la un concurs de angajare participă două persoane cu
aceeași calificare și experiență, dintre care este o persoană cu dizabilități. A fost angajată
persoana fără dizabilități.
Tratamentul diferit se poate manifesta prin:

➔ acțiuni de deosebire (de exemplu, salariul unei persoane cu dizabilități este mai mic
decât a unui alte persoane care are aceleași competențe și experiență de muncă);

➔ acțiuni de excludere (de exemplu, persoanele cu dizabilități nu pot avea acces în
instanța de judecată, deoarece nu există o rampă accesibilă la intrarea în clădirea
judecătoriei);

➔ acțiuni de restricție (de exemplu, este interzis accesul, într-un centru comercial, al
câinelui ghid, care însoțește o persoană cu dizabilități de vedere);

➔ acțiuni de preferință (de exemplu, în funcția de contabil sunt angajate doar persoane
fără dizabilități).

2. Tratamentul diferit este aplicat persoanei din cauza că are sau se presupune că are o
caracteristică specifică, cum ar fi de rasă, gen, apartenență la un grup din societate,
opinie politică, exprimare a convingerilor religioase, dizabilitate etc.

3. Tratamentul discriminatoriu privește exercitarea sau recunoașterea unui drept sau interes
legitim al persoanei care se consideră victimă a discriminării - de exemplu, acces liber la
justiție.

4. Nu există o justificare rezonabilă pentru tratamentul diferit. Refuzul de acomodare
rezonabilă a mediului și a serviciilor la necesitățile persoanelor cu dizabilități este un act
de discriminare.

Dacă am fost discriminați, putem cere repararea prejudiciilor materiale sau morale cauzate
prin fapta sau practicile discriminatorii.
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Sunt cazuri când tratamentul diferit nu constituie discriminare.

1. Atestăm un alt tip de abuz - de exemplu, un medic tratează mai bine un pacient,
pentru că i-ar fi dat mită. Aici este un act de corupție;

2. Tratamentul diferit nu se bazează pe un criteriu protejat de lege - de exemplu,
un salariat cu dizabilități este concediat în mod abuziv. Acest fapt constituie o
încălcare a legislației muncii;

3. Sunt întreprinse măsuri pozitive de a îmbunătăți situația unui grup defavorizat
- de exemplu, este subvenționată angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilități;

4. Sunt asigurate măsuri de adaptare a mediuluiși a serviciilor la necesitățile
individuale a unei persoane sau grup de persoane, fără cheltuieli exagerate,
necesare exercitării drepturilor în mod egal cu celelalte persoane - de exemplu,
toate procesele judiciare cu participarea persoanelor cu dizabilități care folosesc
scaunul rulant se petrec la nivelul întâi a unei instanțe de judecată.

1.3. Drepturile și obligațiile persoanelor în procesele penal, contravențional, civil, de
contencios administrativ

● Ce putem face într-un proces judiciar?
● Cum trebuie să ne comportăm în fața autorităților care înfăptuiesc sau contribuie la

restabilirea drepturilor încălcate?
● Care sunt drepturile instanței de judecată, a părților sau a altor participanți în proces?
● Ne putem apăra singuri sau putem fi ajutați de alte persoane într-un proces?

În procesele judiciare părțile sunt egale în drepturi și posibilități. Instanța de judecată
soluționează procesele obiectiv și imparțial, oferind părților posibilități egale în
argumentarea poziției pe care o au, inclusiv dreptul de a prezenta probe și alte împrejurări
care au importanță pentru soluționarea obiectivă a proceselor.
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Drepturile și obligațiile părților și ale altor participanți într-un proces penal

Victima, făptuitorul, precum și alți participanți, cum ar fi martorul, interpretul, traducătorul,
expertul și specialistul au un șir de drepturi și obligații în fața organelor de urmărire penală,
a procurorului și în procesele de judecată.

Victima are dreptul de a depune plângere, de a-i fi examinată plângerea, de a fi recunoscută
ca parte vătămată, de a fi reprezentată de un reprezentant legal sau un avocat. Totodată,
victima are dreptul să atace toate deciziile și acțiunile organului de urmărire penală, a
procurorului și a instanțelor de judecată. Victima este în drept să ceară să-i fie compensate
toate pagubele și cheltuielile.

Persoanele cu dizabilități au dreptul să fie asistate de o persoană care să le ajute să
faciliteze dialogul cu instanța de judecată, cu părțile sau participanții la proces.

Obligațiile victimei/părții vătămate sunt de a respecta cerințele legitime ale organului de
urmărire penală, a procurorului sau a instanței de judecată și de a respecta ordinea în fața
acestor autorități.

Făptuitorul, care poate fi recunoscut în calitate de bănuit, învinuit sau inculpat, are dreptul
să tacă, să fie asistat de un apărător, să fie prezumat nevinovat până la pronunțarea
sentinței, precum și dreptul de a solicita efectuarea unor acțiuni care ar avea importanță
pentru soluționarea cazului.

Obligațiile părților în procesele de judecată sunt de a se prezenta în fața autorităților când
sunt citate, de a se supune cerințelor legitime ale organului de urmărire penală,
procurorului sau instanței de judecată și de a respecta ordinea de desfășurare a activității
acestora.

Exemple de tulburare a ordinii ședinței sunt:

● plimbarea prin sală,
● insultele,
● cenzura,
● întreruperea nemotivată a ordinii de examinare a cauzei judiciare etc.
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În cazul în care una dintre părți sau un participant la proces încalcă ordinea desfășurării
ședinței de judecată, instanța poate dispune înlăturarea acestei persoane din sala de
judecată. Dacă o parte sau un participant la proces manifestă lipsă de respect față de
instanța de judecată, judecătorul poate să-i aplice amenda judiciară.

În procesele contravenționale, drepturile și obligațiile făptuitorului sau ale victimei sunt
similare celor din procesul penal.

Drepturile și obligațiile părților și ale altor participanți în procesele civile

Procesul civil reprezintă un proces contradictoriu unde, atât reclamantul, cât și pârâtul
trebuie să își dovedească pretențiile pe care le înaintează și să prezinte probe pe care își
bazează poziția: înscrisuri, mărturiile martorilor, să ceară efectuarea expertizelor etc.

Procesul civil este unul care se desfășoară pe poziție de egalitate, ambele părți având
aceleași drepturi. Pentru aflarea adevărului și realizarea unui act de justiție, părțile au
dreptul să cunoască toate actele prezentate de partea adversă, să participe la formularea de
întrebări pentru expertize, să ofere explicații și să dea replici, să ceară audierea unor
martori, să își retragă acțiunile, să se împace cu partea adversă, precum și să atace acțiunile
și hotărârile judecătorului.

Hotărârile judecătorești sunt puse în executare atât benevol, cât și prin intermediul
executorilor judecătorești.

În procesul administrativ părțile au aceleași drepturi ca și în procesul civil.

Este important de remarcat că toate încheierile, deciziile sau acțiunile organului de
urmărire penală, ale procurorului sau ale instanței de judecată pot fi contestate.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de următoarele măsuri afirmative, pentru a avea acces
egal la actul de justiție:

● eliminarea barierelor fizice care îngrădesc accesul persoanelor în sediile
sectoarelor de poliție, procuraturilor, instanțelor de judecată;
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● asigurarea măsurilor de adaptare rezonabilă a procedurilor judiciare: modificarea
tempoului de petrecere a ședințelor, în funcție de necesitățile individuale ale
persoanelor cu dizabilități, asigurarea încăperilor speciale pentru evitarea stresului
emoțional, amenajarea locurilor/spațiilor de așteptare;

● asigurarea unei persoane care va acorda suportul necesar persoanelor cu
dizabilități în procesele judiciare: reprezentant legal sau asistent personal, membri de
familie, colegi sau alte persoane de încredere, precum și avocat la cerere;

● asistență din partea facilitatorilor - interpreți în limbajul semnelor pentru
persoanele cu dizabilitate de auz /sau și vorbire.

Pentru a beneficia de măsuri afirmative de acces la actul de justiție,
persoanele cu dizabilități se adresează cu o cerere în care solicită o măsură de
suport. De exemplu, în cazul în care o persoană în fotoliu rulant, care nu are
acces în sediul instanței, poate solicita desfășurarea ședinței de judecată într-o

altă clădire, care este accesibilă. Pentru acordarea celorlalte măsuri de suport este
înaintată o cerere.

II. Actorii care asigură protecția drepturilor omului și un proces
judiciar eficient

2.1. Poliția: când ne adresăm și care sunt competențele

Poliția este o instituție de stat, care apără integritatea corporală,
sănătatea și libertatea persoanei, proprietatea privată sau publică,
precum și alte drepturi fundamentale ale oamenilor și ale comunității, și
are mai multe funcții:

● previne și combate infracțiunile;
● investighează infracțiunile și contravențiile;
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● efectuează urmărirea penală, conform competenței atribuite de lege;
● menține ordinea și securitatea publică;
● asigură petrecerea pașnică a oricărui tip de manifestații publice: întâlniri, competiții

culturale sau sportive, proteste, greve etc;
● supraveghează circulația pe drumurile publice;
● asigură protecția victimelor violenței în familie;
● ajută instanțele de judecată în procesul de înfăptuire a justiției;
● acordă servicii de salvare și evacuare a persoanelor în caz de accidente, incendii etc.

Polițiștii au un șir de împuterniciri, necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu.
Cerințele legale ale acestora pentru orice persoană sunt obligatorii.

Polițiștii sunt obligați să respecte strict drepturile și libertățile oamenilor, să aibă un
comportament respectuos față de persoane și o atitudine fermă față de cei care încalcă
legile.

Ne adresăm la poliție dacă suntem victime sau martori a unei infracțiuni, când este
necesară intervenția pentru a preveni urmări negative ale încălcărilor comise de
participanții traficului rutier. Poliția mai poate interveni atunci când e necesar să fie salvate
persoane neajutorate, precum și în alte cazuri când există pericol pentru viața, integritatea
corporală a unor persoane sau în caz de pericol pentru distrugerea bunurilor unor persoane.

Poliția este constituită din Inspectoratul General al Poliției și subdiviziunile teritoriale de
poliție, amplasate în orașe, municipii, raioane și sate.

Agenții de poliție își desfășoară activitatea în calitate de ofițeri de urmărire penală, polițiști
de sector, experți criminaliști, polițiști de patrulare, polițiști pentru combaterea
criminalității, polițiști sub acoperire etc.

Controlul asupra comportamentului polițiștilor este exercitat de Ministerul Afacerilor
Interne, Procuratura Generală, organizațiile naționale și internaționale care asigură
protecția drepturilor și libertăților fundamentale.
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Dacă este necesară intervenția poliției,
sună la serviciul unic 112.

2.2. Procuratura: rolul și funcțiile

● Când auzim de un procuror cu ce îl asociem?
● Care este locul și rolul procurorului în protejarea

drepturilor omului?

Conform legii, procuratura este instituția publică care
contribuie la respectarea ordinii de drept, efectuarea justiției,
apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și ale
societății.

Procuratura Generală se împarte în procuraturi raionale și specializate. Cele specializate
sunt:

1. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
(PCCOCS);

2. Procuratura Anticorupție.

Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești care, în
procedurile penale și în alte proceduri prevăzute de lege, contribuie:

● la respectarea ordinii de drept;
● efectuarea justiției;
● apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și ale societății.

În cauzele în care conduc urmărirea penală, procurorii iau decizii în mod independent, fără
amestecul din partea unei alte persoane.
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Procuratura îndeplinește următoarele funcții:

a) conduce urmărirea penală;

b) exercită urmărirea penală;

c) reprezintă învinuirea în instanța de judecată;

d) apără interesele autoritățile statului în pricinile civile.

Fig. 2.1. Funcțiile Procuraturii

Procurorul examinează plângerile împotriva acțiunilor sau inacțiunilor organului de
urmărire penală sau ale organului care exercită activitate operativă de investigație.

Actele procurorului pot fi contestate la:

a) procurorul ierarhic superior;

b) judecătorul de instrucție.

Fig. 2.2. Reprezentanții Procuraturii la care pot fi contestate actele procurorului

Rolul unui procuror în societate este important. Procurorul pornește urmărirea penală,
verifică calitatea probelor administrate. Procurorul înaintează demersuri judecătorului de
instrucție pentru obținerea autorizării arestării preventive, efectuarea perchezițiilor și
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suspendarea provizorie din funcție. De asemenea, procurorul pune sub învinuire, trimite
cauzele penale în instanțele de judecată sau emite ordonanțe de încetare a urmăririi penale.

În cazul trimiterii cauzei penale în instanța de judecată, procurorul reprezintă învinuirea în
instanța de judecată și solicită aplicarea pedepsei față de inculpat.

2.3. Instanțele de judecată: structura și atribuțiile

Justiția se înfăptuiește în numele legii doar de către instanțele judecătorești.

Justiția se înfăptuiește prin activitatea judecătoriilor, Curților de Apel și Curții Supreme de
Justiție.

Justiția are drept scop apărarea și realizarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
cetățenilor și ale asociațiilor acestora, ale întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor;
restabilirea situației anterioare încălcărilor comise, precum și restabilirea echității sociale.

Apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor, precum și
asigurarea egalității în drepturi, reprezintă obligația juridică a sistemului judecătoresc.

Pentru persoanele cu dizabilități accesul la justiție reprezintă:

● apărarea egală a drepturilor încălcate;
● soluționare justă a litigiilor;
● posibilitatea de a fi auzit.

Judecătorul este persoana oficială care judecă cauzele, este independent în activitatea sa și
se conduce doar de lege, respectând standardele în domeniul drepturilor omului.

Instanțele judecătorești judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile,
contravenționale, de contencios administrativ și penale.
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Cauze civile

În aceste procese părțile obțin soluționarea litigiilor în acțiuni civile, ce rezultă
din raporturi juridice civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice etc.
La finalul soluționării este pronunțată o hotărâre, prin care se admit sau se resping
pretențiile. În cadrul examinării, părțile pot să se împace, iar instanța de judecată
acceptă o tranzacție de împăcare.

Cauze penale

În aceste procese sunt judecate dosarele în cazul comiterii infracțiunilor. În urma
examinării se pronunță sentințe: fie de condamnare - prin care se stabilesc
pedepse, fie de achitare - dacă nu au fost prezentate probe suficiente de
demonstrare a vinovăției. Scopul procesului penal este de a proteja persoanele,
societatea și statul de infracțiuni, de a pedepsi persoanele vinovate de comiterea
crimelor și de a preîntâmpina săvârșirea altor infracțiuni.

Cauze contravenționale

Sunt cauzele care implică intervenția autorităților publice în cazul săvârșirii
contravențiilor, pedepsirea autorilor acestora și restabilirea situației anterioare
comiteri contravențiilor.
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Contencios administrativ

În aceste procese sunt disputate litigiile cu implicarea autorităților publice locale
sau centrale. Scopul contenciosului este de a asigura respectarea drepturilor și
libertăților persoanelor, precum și responsabilizarea și obligarea autorităților
publice să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu care le revin.

Judecătorul de instrucție

Este un judecător care are atribuţii proprii în desfășurarea procesului penal, în faza de
urmărire penală. El autorizează arestarea preventivă; efectuarea perchezițiilor; efectuarea
unor acțiuni de urmărire penală, care vizează interceptarea comunicărilor; examinează
contestațiile împotriva acțiunilor procurorului; examinează cereri de accelerare a urmăririi
penale etc.

Judecătoriile

În prezent, în Republica Moldova avem 15 judecătorii (Chișinău, Anenii Noi, Bălți, Cahul,
Căușeni, Cimișlia, Comrat, Criuleni, Drochia, Edineț, Hâncești, Orhei, Soroca, Strășeni,
Ungheni). Judecătoriile au competență de a judeca în primă instanță cauze penale, civile,
de contencios și contravenționale.

Curțile de Apel

În Republica Moldova avem patru Curți de Apel (Chișinău, Bălți,
Cahul și Comrat), care judecă apelurile contra hotărârilor
pronunțate de judecătorii din prima instanță. Persoanele care își
exprimă nemulțumirea față de hotărârile judecătoriilor au dreptul
de a ataca aceste hotărâri la Curțile de Apel.
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Curtea Supremă de Justiție (CSJ)

CSJ este o instanța judecătorească, care judecă recursurile
declarate împotriva deciziilor curților de apel. Decizia CSJ este
irevocabilă și nu mai poate fi atacată. De asemenea, CSJ
înaintează recomandări de aplicare corectă și uniformă a
legislației de către toate instanțele judecătorești.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

CSM este organul de autoadministrare, care asigură numirea
judecătorilor și alte chestiuni legate de cariera acestora. De
asemenea, CSM aplică măsuri disciplinare față de judecători.
La această instituție ne putem adresa când magistrații comit
abateri disciplinare. Printre abaterile disciplinare care le pot
comite judecătorii pot fi: încălcarea eticii profesionale a
judecătorilor, comportamentul abuziv cu părțile și participanții
în procesele judiciare, acțiuni ce vădesc incompetență sau
neprofesionalism etc.

2.4. Curtea Constituțională: rolul și modalitatea de accesare

Curtea Constituțională (CC) este autoritatea de jurisdicție
constituțională. Curtea are rolul de a garanta supremația
Constituției, de a garanta responsabilitatea statului față de
cetățean și a cetățeanului față de stat, precum și de a veghea
respectarea democrației.
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Curtea Constituțională are următoarele atribuții:

● efectuează, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărârilor
Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și
ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica
Moldova este parte;

● interpretează Constituția.

Curtea examinează în exclusivitate doar subiectele de drept.

Fig. 2.3. Cui aparține dreptul de a sesiza Curtea Constituțională

Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 09 februarie 2016 a fost instituită excepția
de neconstituționalitate. Procedura este inițiată de către instanțele ordinare de judecată, la
inițiativa părților sau din oficiu. Rolul acesteia este de a controla conformitatea unei legi
sau a unui alt act normativ cu normele constituționale.

Cine sunt subiecții care pot ridica excepția de neconstituționalitate:

● instanța de judecată din oficiu;
● părțile în proces, inclusiv reprezentanții acestora, drepturile și interesele cărora pot fi

afectate prin aplicarea unei norme neconstituționale la soluționarea cauzei.
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Sesizarea privind controlul constituționalității unor norme ce urmează a fi aplicate la
soluționarea unei cauze se prezintă direct Curții Constituționale de către
judecătorii/completele de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție, Curților de Apel și
judecătoriilor pe rolul cărora se află cauza.

Partea litigiului care a ridicat excepția de neconstituționalitate nu poate sesiza direct CC,
dar o poate face prin instanța de judecată. CC emite o hotărâre care va avea impact asupra
examinării litigiului din instanțele de judecată.

Instituția excepției de neconstituționalitate constituie o garanție constituțională a
drepturilor și libertăților conferite cetățenilor, pentru apărarea lor împotriva unor eventuale
abateri ale legiuitorului, prin instituirea unor norme contrare Constituției. 

CC, fiind garant al supremației Constituției, devine garantul drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului.

2.5. Notariatul: rolul și atribuțiile

Notarul este persoana care autentifică un șir de acte și le conferă o veridicitate solemnă,
care au o importanță pentru o serie de relații civile din sfera contractelor de vânzare a
bunurilor imobile, în moșteniri și în alte domenii importante.

Activitatea notarului public se bazează pe încrederea solicitanților, fiind un consilier
convingător și un confident discret al părților. El explică reglementările legale și transpune
voința lor în termeni juridici.

Notarul îndeplinește o funcție importantă în viața societății. Ne vom adresa notarului când
avem de legalizat un înscris, de întocmit un testament, de legalizat un contract de
vânzare-cumpărare a unui imobil, de întocmit o procură etc.

Notarul autentifică acte juridice, atunci când legea solicită forma autentică obligatorie a
acestora.
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Se supun autentificării notariale următoarele acte juridice:

● declarația de acceptare sau de renunțare la moștenire;
● actele ce țin de transmitere a drepturilor legate de imobile;
● contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile în proces de construcție;
● procurile eliberate în privința actelor juridice care necesită forma autentică și

declarația de revocare a lor;
● testamentele autentice etc.

Notarul are dreptul să desfacă căsătoria când există acordul ambilor soți. Concomitent cu
desfacerea căsătoriei, se va autentifica acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de
întreţinere a copiilor minori şi la stabilirea domiciliului copiilor minori după desfacerea
căsătoriei.

Notarul păstrează secretul actelor care le autentifică.

Notarul verifică capacitatea persoanei care solicită un act notarial de a înțelege esența
acestuia și capacitatea de a dirija cu acțiunile sale adică a discernământului.

Pentru solicitanții actelor notariale analfabete, nevăzătoare sau care, din cauza
dizabilității fizice sau a bolii, nu pot semna personal actul, cu acordul acestora,
vor semna alte persoane desemnate de aceste persoane.

Când solicitantul actului notarial este surd, mut sau surdomut, este analfabet,
la întocmirea actelor este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat în
limbajul semnelor celor surzi, muți ori surdomuți, care va comunica
solicitantului conținutul înscrisului notarial şi îl va semna.

În cazul în care solicitantul surd, mut sau surdomut este cărturar, el va depune o cerere
scrisă prin care solicită întocmirea actului notarial. Solicitantul va semna personal înscrisul
notarial, după ce va citi conținutul acestuia. Când testatorul este analfabet sau din cauza
unei dizabilități fizice, a unei boli sau a altor cauze nu poate citi sau semna actul, el va
dicta notarului conținutul testamentului, va preciza că este actul său de ultimă voință,
notarul urmând să redacteze testamentul.
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Semnarea testamentului va fi efectuată de persoana desemnată de testator și de doi martori.

Dacă testatorul este nevăzător, după citire, testamentul va fi semnat de către
testator și cei doi martori.

Notarul ia declarația de voință a testatorului surd, mut sau surdomut în
imposibilitate de a scrie prin interpret.

Actele notariale se întocmesc la sediile birourilor notariale. Cu titlu de excepție, la
solicitarea persoanelor care nu se pot deplasa – persoane imobilizate la pat sau care se
deplasează cu dificultate, notarul poate întocmi actele notariale și în afara sediului.
Cheltuielile de deplasare ale notarului la domiciliul solicitantului se achită de către partea
care a solicitat acest fapt.

2.6. Instituțiile naționale de protecție a drepturilor omului: Oficiul
Avocatului Poporului din Moldova și Consiliul pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Oficiul Avocatului Poporului

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) asigură respectarea drepturilor și
libertăților omului, prin monitorizarea și raportarea modului de
respectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la
nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul
drepturilor și libertăților omului etc.
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Avocatul Poporului are următoarele atribuții:

● contribuie la prevenirea și combaterea încălcării drepturilor și libertăților omului;
● înaintează autorităților propuneri și recomandări privind repunerea în drepturi, când

s-a constatat încălcarea drepturilor și liber
● tăților omului;
● contribuie la perfecționarea legislației în domeniul drepturilor și libertăților omului;
● sesizează Curtea Constituțională;
● promovează drepturile omului în societate.

Rolul Ombudsmanului în societate este important și se axează pe următoarele
instrumente:

● adresarea în instanța de judecată cu cereri de apărare a intereselor petiționarului ale
cărui drepturi și libertăți fundamentale au fost încălcate;

● interpelări către autorități cu demersuri pentru intentarea procedurilor disciplinare
sau penale în privința persoanelor cu funcție de răspundere, care au comis încălcări
ce au generat lezarea drepturilor și libertăților omului;

● sesizarea procurorului referitor la săvârşirea contravenției, când nu au fost
îndeplinite recomandările înaintate.

Avocatul Poporului, împreună cu membrii Consiliului pentru prevenirea torturii,
îndeplinește funcția de mecanism național de prevenire a torturii. Rolul mecanismului este
de a vizita locurile unde sunt deținute persoane lipsite de libertate, de a preveni și de a
combate relele tratamente și de a înainta recomandări de ameliorare a situației persoanelor
a căror libertate este îngrădită. În urma vizitelor, se întocmesc rapoarte .1

1 http://ombudsman.md/rapoarte/prevenirea-torturii/in-baza-vizitelor/
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Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Este o autoritate specializată în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și asigurării
egalității, alături de instanțele judecătorești.

Consiliul are următoarele atribuții:

● examinează corespunderea legislației în vigoare cu standardele privind
nediscriminarea;

● examinează plângeri şi repune în drepturi victimele discriminării;
● informează și sensibilizează societatea în vederea eliminării tuturor formelor de

discriminare.

La Consiliu se poate adresa cu o plângere orice persoană aflată pe teritoriul Republicii
Moldova care consideră că a fost discriminată. Plângerea trebuie să conțină o descriere a
încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele şi
eventualele dovezi care susțin plângerea, numele şi adresa persoanei care o depune.
Plângerea poate fi depusă la Consiliu în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de
la data la care se putea lua cunoștință de săvârşirea ei.

Consiliul, după examinarea plângerilor, emite decizii sau avize în care sunt constatate
faptele discriminatorii. Consiliul înaintează propuneri de perfecționare a cadrului normativ.

În urma constatării unui act sau a unei fapte discriminatorii, victima poate solicita repararea
prejudiciului material și moral care a fost cauzat prin această acțiune.
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Practica Consiliului, în ceea ce privește adresarea persoanelor cu dizabilități, este foarte
diversă.

În cauza nr. 148/19 din 18/10/2019 , Consiliul a decis că refuzul accesului într-un magazin2

a câinelui ghid, care însoțea o persoană nevăzătoare, constituie un act discriminatoriu.

În cauza nr. 01/20 din 11.03.2020 , Consiliul a decis că lipsa accesibilității în sediile3

Primăriei, a Oficiului medicilor de familie și a reprezentanței Poștei Moldovei reprezintă
discriminare în acces la servicii publice.

III. Asigurarea dreptului la asistență juridică

3.1. Ce reprezintă un avocat și care este rolul acestuia

● Avem nevoie de o consultație juridică calificată.
● Dorim să cunoaștem ce drepturi și obligații avem în diferite relații
juridice:

- am fost discriminați;
- avem litigii cu vecinii;
- am fost victima unui accident rutier;

● Ne-au fost încălcate drepturile prevăzute de legislația muncii;
● Avem litigii legate de moștenire.

Acestea și alte tipuri de situații de mai sus necesită consultație din partea unui specialist,
care îți va explica ce drepturi și obligații ai și care este modalitatea de apărare și de
restabilire a drepturilor încălcate. Acesta este avocatul.

Este o profesie care permite avocatului să pledeze și să acționeze în numele clienților lor,
să practice dreptul, să apere în fața unei instanțe judecătorești sau să consulte și să
reprezinte în materie juridică clienții săi.

3 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_01_2020.pdf

2 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_148_2019.pdf
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Avocatul ne poate reprezenta în procesele judiciare-penale, civile, de contencios. La fel, un
avocat ne poate reprezenta în fața unei autorități publice. La fel un avocat ne poate
reprezenta interesele în fața unei instituții bancare sau în fața unui notar.

Indiferent ce statut avem – angajat sau pensionar, cu dizabilități sau fără, de la sat sau din
oraș, avocatul ne va reprezenta interesele în cazurile în care îl vom contracta.

Obligațiile avocatului:

● să pledeze pentru liberul acces la justiție;
● să acorde asistență juridică conform contractului încheiat cu clientul;
● să respecte secretul profesional în relațiile  cu clientul.

Avocatul nu are dreptul să acționeze contrar intereselor legitime ale clientului.

3.2. Sistemul de accesare a asistenței juridice garantate de stat: CNAJGS,
avocați din oficiu, parajuriști

Ai posibilități financiare limitate sau onorariul avocaților este prea mare? Sunt cazuri
specifice în care statul acordă un avocat plătit din surse bugetare de stat.

Asistența juridică este asigurată din partea statului pentru unele situații și pentru anumite
categorii de persoane prevăzute de lege. Scopul acestui sistem este asigurarea dreptului la
un proces echitabil și acces liber la asistența juridică.

Structura sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat:

● Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS);
● Oficiile teritoriale CNAJGS Chișinău, Cahul, Comrat, Bălți;
● avocații din oficiu;
● parajuriștii.
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Parajuriștii și asociațiile obștești acordă asistență juridică primară gratuită pentru toate
persoanele. Avocații din oficiu acordă asistență juridică calificată.

Asistența juridică calificată garantată de stat

Cererea de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat se depune la oficiul
teritorial ori la instanța de judecată sau la organul de urmărire penală și se acordă în
următoarele situații:

● pe cauze penale, practic în toate cazurile;
● în cazul reţinerii, în cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contravenționale;
● în procesele civile care vizează instituirea măsurilor de ocrotire judiciară, în cazurile

de spitalizare, fără liberul consimțământ în spitalele de psihiatrie, și în cazurile de
aplicare a măsurilor de protecție pe cazuri legate de violența în familie;

● în cauze contravenționale, civile şi de contencios administrativ, când părțile nu
dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste servicii, cauzele fiind complexe din
punct de vedere juridic sau procesual.

Nivelul veniturilor pentru acordarea asistenței juridice calificate garantată de stat se acordă
persoanelor a căror venit mediu lunar este mai mic decât nivelul minim de existență pe cap
de locuitor din țară. Valoarea minimului de existență este stabilit în fiecare an de către
Biroul Național de Statistică.

IV. Raporturile persoanelor cu autoritățile publice

4.1. Noțiune de petiție și cadrul de soluționare a acesteia

● Dorești să obții o autorizație de construcție.
● Dorești să obții o prestație socială.
● Sesizezi o problemă legată de starea unui drum sau trotuar.
● Dorești să-ți fie create condiții de acces într-o instituție publică, policlinică etc.
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Orice raport cu autoritățile publice este reglementat de legislația administrativă.

Petiția reprezintă orice cerere, sesizare, propunere, adresată autorității publice, de orice
persoană.

Cererea reprezintă solicitarea de a emite un act administrativ individual sau de a efectua o
obligație care intră în sarcina autorității.

Sesizarea reprezintă informarea autorității publice despre o problemă personală sau de
interes public.

Propunerea reprezintă o solicitare către o autoritate publică de a realiza o acțiune de
interes public.

Este important de a respecta forma de adresare, termenele de înaintare a cererilor, precum
și anexarea tuturor actelor care dovedesc temeinicia și legalitatea unei adresări.

Autoritatea publică este obligată să înregistreze cereri, să investigheze și să emită un act
sau să efectueze acțiuni în conformitate cu prevederile normative și să informeze
solicitanții despre rezultatele examinării.

4.2. Procedura contenciosului administrativ

Contenciosul administrativ reprezintă procesul prin intermediul căruia orice persoană își
poate revendica încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorități
publice.

Acțiunea în contencios administrativ poate fi înaintată când autoritatea publică nu a
răspuns la o cerere depusă în termenul prevăzut de lege. Vom înainta cererile în contencios
în instanța de judecată de la locul de aflare a autorității publice.

Până la înaintarea cererii în contencios trebuie să respectăm procedura prealabilă.
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Vom înainta cererea în contencios în termen de 30 de zile de la momentul primirii
răspunsului la cererea prealabilă înaintată.

Ne putem adresa în termen de un an cu acțiune în contencios administrativ, dacă în
răspunsul primit nu este indicat despre exercitarea căii de atac a actului administrativ
individual.

Nu există termen de înaintare a acțiunii în contencios administrativ pentru acțiuni în
realizare sau pentru acțiuni de control normativ.

V. Drepturile specifice ale persoanelor cu dizabilități în relațiile cu
actorii din sfera publică și cea a înfăptuirii justiției
● De ce trebuie să am acces egal cu ceilalți pe un drum public, pe un trotuar?
● Este corect să mi se refuze un serviciu public pentru că sunt în scaun cu rotile?
● Pot merge într-un sector de poliție, la un procuror, într-o instanță de judecată, la un

birou de avocați sau în primărie la fel ca ceilalți?
● Trebuie să beneficiez de un proces judiciar accesibil și fiind asistat de o persoană de

încredere?
● Pot să cer un interpret în limbajul semnelor dacă am deficiențe de auz?

La aceste întrebări răspunsul este unul: Ai dreptul la un proces echitabil, la acomodare
rezonabilă a mediului și a procesului, pentru a putea fi pe poziții de egalitate cu
celelalte persoane când e vorba de acces liber la justiție.

5.1. Dreptul la accesibilitate

Accesibilitatea clădirilor și locurilor publice este una dintre principalele probleme cu care
se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova.

30



Accesibilitatea este unul din principiile necesare asigurării demnității, autonomiei
individuale și a independenței persoanelor cu dizabilități.

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a avea acces la justiție este garantat. Orice persoană
care se consideră lezată în drepturi poate înainta o cerere în judecată.

Pentru a beneficia de un acces eficient la justiție și pentru respectarea drepturilor omului
avem nevoie de:

● acces fizic: drumuri, trotuare fără bariere, clădiri cu acces asigurat, rampe accesibile,
căi pietonale accesibile, transport public accesibil, grupuri sanitare accesibile etc;

● proceduri accesibile: adaptarea proceselor conform necesităților individuale ale
fiecăruia, tehnologii de suport;

● acces eficient la asistență judiciară calificată și calitativă;
● suport din partea unor persoane de încredere.

Prin asigurarea accesibilității, persoanelor cu dizabilități li se garantează respectarea unor
drepturi esențiale:

● de a-și exprima poziția;
● de a fi auziți;
● de a nu fi ilegal pedepsiți;
● de a obține dreptatea și de a li se respecta drepturile.

Un rol important în asigurarea accesibilității o are abordarea persoanelor cu dizabilități ca
deținători de drepturi și eliminarea stigmatizării, a aprecierii valorii persoanei, a capacității
de a fi o sursă veridică de informație.

5.2. Adaptarea rezonabilă

Adaptare rezonabilă înseamnă modificarea și ajustarea necesară și adecvată, care nu
impune un efort exagerat sau nejustificat, atunci când este necesar într-un caz particular,
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pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure sau să-și exercite, în condiții de
egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Adaptarea rezonabilă cuprinde:

● adaptarea mediului fizic. Putem cere petrecerea procesului sau audierea în fața unui
reprezentant din sfera justiției în spații situate la nivelurile inferioare ale clădirii, unde
avem acces deplin;

● adaptarea procedurilor de audiere sau de petrecere a procesului judiciar. Aici
putem cere următoarele:

- să fim audiați sau să cerem petrecerea ședințelor de judecată într-o clădire
adaptată necesităților individuale;

- amenajarea unor încăperi de așteptare până la ședințele de audiere;
- modificarea tempoului de petrecere a ședințelor;
- amenajarea încăperilor separate pentru evitarea stresului emoțional;
- asigurarea posibilității înregistrărilor video a declarațiilor până la ședințe;
- adaptarea și suportul tehnic pentru părți;
- aparate de suport auditiv;
- monitoare cu subtitrări;
- asigurarea cu programe de citire a textelor de pe ecran.

Adaptarea rezonabilă este un drept, iar refuzul de a adapta rezonabil o situație, un
mediu, o procedură reprezintă un act de discriminare.

5.3. Dreptul de a fi asistat de o persoană de încredere

Orice persoană dispune de capacitate deplină de exercițiu, inclusiv persoanele cu
dizabilitate intelectuală. Aceasta presupune posibilitatea de a se adresa în judecată pentru
apărarea drepturilor care i-au fost încălcate.

Reprezentarea în proces a părților este garantată pentru minori sau pentru persoane aflate
sub ocrotire judiciară.
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Persoanele cu dizabilități care sunt mai emotive sau timide pot solicita dreptul de a fi
susținuți de o persoană de încredere.

În relațiile cu funcționarii din cadrul poliției, procuraturii sau în ședințele de judecată
persoanele cu dizabilități pot fi susținute de facilitatori. Rolul acestora din urmă este de
facilita dialogul și de a obține informații veridice.

Capacitatea juridică presupune și dreptul ca depozițiile depuse de persoanele cu dizabilități
să aibă valoare probantă și sunt importante în adoptarea unor decizii.

5.4. Dreptul la interpret în limbajul semnelor pentru persoanele cu
deficiențe de auz

Limbajul semnelor reprezintă un univers prin care persoanele cu
dizabilitate de auz își pot transmite mesajele.

Dreptul de a fi asistat de interpret în limbajul semnelor este garantat
în relațiile cu autoritățile publice, notari, executori judecătorești,
polițiști, judecători.

Interpretul facilitează dialogul dintre persoana cu dizabilitate de auz și funcționarii
din cadrul autorităților publice.

Interpretul va fi solicitat:

● în procesele civile;
● în procesele penale;
● în relațiile cu alte autorități publice.

Serviciile interpretului în limbajul semnelor sunt achitate din sursele bugetare.
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VI. Violența domestică și violența bazată pe gen
Violența în cadrul familiei reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului. Se consideră
violență dacă:

● ai fost bătut/bătută de un membru al familiei;
● ești lipsit/lipsită de mijloace financiare;
● îți este urmărită corespondența de un membru a familiei și suntem persecutați de

acesta/aceasta;
● ești silit/silită de membrii familiei să nu comunici cu anumite persoane;
● ești ținut/ținută în izolare;
● ești pedepsit/pedepsită și ținut/ținută în frică și alertă;
● ești lipsit/lipsită de hrană sau de somn;
● sunt semne ale încălcării grave ale drepturilor tale;
● sunt semne ale violenței în familie – o încălcare gravă a drepturilor omului.

Violența în familie și violența bazată pe gen, ca formă a acesteia, sunt
pedepsite de către stat.

Violența în familie este definită drept act de violență fizică, sexuală,
psihologică, spirituală sau econimică, cu excepția acțiunilor de
autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv amenințarea cu
asemenea acte, comise de către un membru de familie în privința altui

membru al aceleiași familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral.

Avem mai multe tipuri de violență în familie:

● violență fizică (cu vătămarea integrității corporale);
● violență sexuală (conține și violul conjugal);
● violență psihologică (înjosire, izolare de familie etc.);
● violență spirituală (interzicerea practicării unui cult religios);
● violență economică (lipsire de hrană, medicamente, bani etc.).
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Violența bazată pe gen – sunt acte de violență ce cauzează nu doar femeilor suferințe
fizice, sexuale, psihologice, care sunt comise în sfera publică sau privată.

Dacă ești victimă a violenței în familie, nu tolera un asemenea
comportament. Denunță cazul la poliție, la medic sau la autorități și cere
protecție. Viața și demnitatea sunt mai importante decât prejudecățile,
disprețul din partea societății sau frica de a divorța.

În cazul unor acțiuni descrise mai sus, victima trebuie să se adreseze
organelor de poliție pentru intervenție.

Poliția emite o ordonanță de restricție de urgență și aplică măsuri de protecție pentru
protecția vieții și integrității corporale ale victimei.

Pot reclama un act al violenței în familie: victima, vecinii care au auzit sau au văzut un
asemenea comportament.

Poliția va elibera ordonanța de restricție imediat și va înlătura situația de criză.

În termen de 10 zile va fi înaintată cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție.

Măsurile cuprinse în ordonanțele de protecție pot fi:

● îndepărtarea din locuința comună a agresorului;
● interzicerea de a se apropia de victimă;
● interzicerea de a se apropia de locuri frecventate de victimă: locul de muncă, locul de

studii al copiilor;
● obligarea de a întreține copiii;
● obligarea de a participa la programe de tratament, consiliere;
● interzicerea de a păstra sau de a purta armă.
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Dacă agresorul refuză să părăsească locuința, polițistul îl poate trage la răspundere
pentru opunerea rezistenței.

Măsurile de protecție se aplică pe un termen de până la 3 luni, cu posibilitatea de a le
prelungi.

Victimele și agresorii pot beneficia de servicii de consiliere, cazare, reabilitare.

Victima beneficiază de asistența juridică calificată gratuită.

Pentru acțiuni de violență în familie avem:

● răspundere penală – art. 2011 Cod penal;
● răspundere contravențională – art. 781 Cod contravențional.

36



VII. Date de contacte utile
Consiliul Superior al Magistraturii:

str. Mihai Eminescu, 5, MD-2009, mun. Chișinău

pagina web: www.csm.md

e-mail: aparatul@csm.md

tel. în Cancelarie: (022) 99-09-90; fax: (022) 23-73-20

Serviciul protocol, relații cu publicul și mass-media: (022) 99-19-91

Inspectoratul General de Poliție:

str. Tiraspol, 11/1, MD-2001, mun. Chișinău

pagina web: politia.md

e-mail: igp@igp.gov.md

tel.: (022) 86-81-12; (022) 86-81-13

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității:

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, of. 405, MD-2004, mun. Chișinău

pagina web: egalitate.md

e-mail: info@egalitate.md

tel.:/fax: (022) 21-28-16
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Oficiul Avocatului Poporului:

str. Sfatul Țării, 16, MD-2012, mun. Chișinău

pagina web: www.ombudsman.md

e-mail: ombudsman@ombudsman.md,

tel.: (022) 23-48-00

Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS):

str. Alecu Russo, 1, bloc „1A”, of. 94, MD-2068, mun. Chișinău

pagina web: cnajgs.md

e-mail: aparat@cnjags.md

tel.:/fax: (022) 21-02-74

Oficiul teritorial Chișinău:

str. Alecu Russo, nr. 1, bloc „1A”, of. 35, 36, MD-2068, mun. Chișinău

e-mail: ot_chisinau@cnajgs.md

tel.:/fax: (022) 49-63-53: (022) 49-63-39; (022) 31-00-65

Oficiul teritorial Bălți:

str. Mihai Sadoveanu, 2, MD-3121, mun. Bălți

e-mail: ot_balti@cnajgs.md

tel.: (0231) 6-13-16; (0231) 2-28-11
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Oficiul teritorial Cahul:

str. Independenței, 6, MD-3909, mun. Cahul

e-mail: ot_cahul@cnajgs.md

tel.: (0299) 2-04-16; (0299) 3-24-03; (0299) 2-07-63

Oficiul teritorial Comrat:

str. Șevcenco, 31/A, MD-3801, mun. Comrat

e-mail: ot_comrat@cnajgs.md

tel.: (0298) 2-88-53

Asociații Obștești care oferă servicii juridice persoanelor cu dizabilități:

A.O. Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități:

str. Pușkin, 16, of. 5, MD-2012, mun. Chișinău

pagina web: cdpd.md

e-mail: info@cdpd.md

tel.: (022) 28-70-90

A.O. Centrul de Drept al Femeilor:

str. Kogălniceanu, 76, MD-2009, mun. Chișinău

pagina web: www.cdf.md

e-mail: office@cdf.md

tel.: (022) 81-19-99, consiliere juridică: 080080000 (apel gratuit)
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A.O. La Strada Moldova:

Căsuța Poștală 259, MD-2012, mun. Chișinău

pagina web: www.lastrada.md

e-mail: office@lastrada.md

tel.: (022) 23-49-06
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