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Despre CReDO 
 
 
CReDO este organizaţia de consultanţă în domeniul politicilor publice, 
drepturile omului şi sociale. Oferim elaborarea politicilor, 
politicilor alternative, formularea instrumentelor de implementare a 
politicilor şi dezvoltarea capacităţilor de implementare ale acestora.  
 
CReDO va pune la dispoziţie metodele calitative şi cantitative moderne 
de evaluare a politicilor, identificarea bunelor practici şi 
programelor de succes care pot fi preluate şi implementate în Moldova 
avînd drept exemplu tările cu experienţă.  
 
Consultanţii CReDO deţin capacităţile şi cunoţtinţele în domeniul 
utilizării: 

- Analizei cost beneficiu,  
- analiza proceselor de politici publice,  
- managementul politicior publice, 
- analiza bugetară,  
- analiza instituţională, 
- analiza legală, 
- anaiza aternativelor politicii. 
 

Vă punem expertiza şi experienţa de planificare strategică în domeniul 
public şi privat.  
 
Un aspect important în activitatea CReDO este dezvoltarea capacităţilor 
administrative de implementare a politicilor, în acest context vă 
oferim consultanţa de creştere şi consolidare a capacităţilor 
manageriale şi instituţionale. Programele educaţionale şi de trainig 
ale CReDO combină excelenţa academică şi exprienţa practică şi 
pragmatică în realizarea obiectivelor.  
 

CReDO a produs zeci de analize de politici printre beneficiarii 
organizaţei se găseşte Guvernul Republicii Moldova, diferse 
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1. Instrumente juridice internaţionale 
 
Convenţia Semnat

ă 
Ratificată Evoluţiile şi subiectele dezbaterilor 

Convenţia internaţională 
asupra eliminării tuturor 
formelor de discriminare 
rasială (ICERD) 

 Moldova a 
aderat în baza 
Hotărârii 
Parlamentului 
nr.707-XII din 
10.09.91, în 
vigoare pentru 
Moldova 
începând cu 
25.02.1993 

Republica Moldova nu a făcut nici o 
declaraţie în baza articolului 14 din 
Convenţie 

Protocolul 12 la Convenţia 
pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi Libertăţilor 
Fundamentale (STE 177) 

04.11.0
0 

 Încă nu este ratificat 

Convenţia-cadru pentru 
protecţia minorităţilor 
naţionale (STE 157) 

13.07.9
5 

Ratificată prin 
Hotărârea 
Parlamentului 
nr.1001-XIII 
din 22.10.96, în 
vigoare pentru 
Moldova 
începând cu 
01.02.98 

 

Carta europeană pentru limbile 
regionale sau minoritare (STE 
148) 

11.07.0
2 

 Încă nu este ratificată 

Convenţia europeană asupra 
statutului legal al lucrătorilor 
migranţi (STE 093) 

11.07.0
2 

 Încă nu este ratificată 

Convenţia europeană privind 
cetăţenia (STE 166) 

03.11.9
8 

Ratificată prin 
Hotărârea 
Parlamentului 
nr. 621-XIV 
din 14.10.99, în 
vigoare pentru 
Moldova 
începând cu 
01.03.00 

Au fost formulate următoarele declaraţii 
şi rezerve: 
 1. Referitor la articolul 6 alineatul 4 litera 
g), Republica Moldova declară că va putea 
aplica prevederile acestei litere numai după 
aprobarea cadrului juridic intern privind 
statutul refugiaţilor în Republica  Moldova, 
dar nu mai târziu de un an de la data 
intrării în vigoare a convenţiei pentru 
Republica Moldova. 
 2. Referitor la articolul 7 alineatul 1 litera 
g), Republica Moldova îşi rezervă dreptul 
de a recunoaşte copilului – cetăţean al 
Republicii Moldova, înfiat în străinătate, 
care, în urma acestei înfieri, a dobândit o 
nouă cetăţenie - dreptul de a-şi păstra şi 
cetăţenia 
Republicii Moldova. 
 3. Referitor la articolul 22 litera a), 
Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a 
recunoaşte că persoana care are domiciliu 
stabil în 
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Republica Moldova şi este scutită de 
obligaţiile militare faţă de alt stat parte nu 
se consideră că şi-a satisfăcut obligaţiile 
militare faţă de Republica Moldova. 
 4. Referitor la articolul 22 litera b), 
Republica Moldova declară că vârsta la 
care se face referinţă la această literă este 
de 27 de ani.  
 
În acelaşi timp este necesar de menţionat 
că prin Legea nr. 1469-XV din 21.11.02, a 
fost modificat articolul 17 din Constituţia 
Moldovei, care stabilea nişte condiţii foarte 
dure în ceea ce priveşte cetăţenia dublă. La 
moment, urmează să fie adoptată o lege 
organică care ar stabili cadrul legal în acest 
domeniu. Legea existentă cu privire la 
cetăţenie, practic preia reglementări 
conţinute în Convenţie. 



 

2. Dreptul constituţional  
 

2.1 Prevederile existente 
 

 Răspunsuri 
Prevede oare 
Constituţia sau 
Legea de bază 
principiul 
egalităţii tuturor 
persoanelor în 
faţa legii? 

CONSTITUŢIA 
Republicii Moldova  adoptată 
la 29 iulie 1994 
Articolul 16  Egalitatea 
(1).Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire principală a statului. 
(2).Toţi cetăţenii Republicii Moldova  sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sex, opinie, 
apartenenţă politică avere sau de origine socială.  
Articolul 24 . Dreptul la viaţă şi integritate fizică şi psihică. 
(1).Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.  
Articolul 23.  Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile îndatoririle.  
(1). Fiecare om are dreptul să i se recunoască capacitatea juridică.  
(2).Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În 
acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.  
Articolul 20 Accesul liber la justiţie.   
 (1).Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor 
judecătoreşti competente împotriva actelor care  violează drepturile, libertăţile şi 
interesele sale legitime. 
(2).   Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.  
Articolul 4 Drepturile şi libertăţile omului. (1).Dispoziţiile constituţionale privind 
drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica 
Moldova este parte.  
(2). 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. 
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Include oare 
acest principiu în 
sine toate 
persoanele, 
cetăţeni precum 
şi apatrizi? 

Articolul 16. Egalitatea  
(2).Toţi cetăţenii Republicii Moldova  sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sex, opinie, 
apartenenţă politică avere sau de origine socială.  
Articolul 19. Drepturile şi îndatoririle cetăţenilor străini şi apatrizilor.    
(1).Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii 
Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege.  
Excepţiile sunt stabilite prin legi concrete. De exemplu, conform art. 7 (2) al Legii 
nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 (Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 20 
din 29 decembrie 1994) “Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al 
apatrizilor în Republica Moldova ,” “Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi 
desemnaţi în funcţii sau antrenaţi în activităţi pentru care, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, se cere cetăţenia Republicii Moldova. ” 
Conform articolelor 19 şi 20 ale Legii nominalizate, cetăţenii străini şi apatrizii nu 
beneficiază de dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele legislative, executive şi în 
alte organe iligibile, şi nici de a participa la sufragiul universal, nu pot fi membri de 
partide şi de alte organizaţii social-publice, nu pot satisface serviciul militar . Iar 
conform art. 29 a acestei Legi, cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi expulzaţi în ţara 
referitor la care există dovezi că acolo ei vor fi urmăriţi din motive de apartenenţă 
rasială, naţională, religioasă din cauza convingerilor politice sau vor fi supuşi unui 
tratament inuman   şi degradant, torturii sau pedepsei capitale.  
 
Conform art.1 (2) al Legii nr. 833-XIII din 16.05.1996  privind alegerile pentru 
funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al republicii 
Moldova nr. 45 (139 ) din 4 iulie 1996), “Preşedinte al Republicii Moldova poate fi 
ales numai cetăţeanul Republicii Moldova care a împlinit vârsta de 35 de ani până în 
ziua alegerilor inclusiv a locuit sau locuieşte pe teritoriul ei nu mai puţin de 10 ani, 
posedă limba de stat şi este propus în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al 
Republicii Moldova  în conformitate cu prezenţa lege” 
 

Prevede oare 
Constituţia sau 
Legea de bază 
angajamentul 
Statului de a 
trata egal toate 
persoanele. 

Articolul 16. Egalitatea   
(1).Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire principală statului. 
(2). Toţi cetăţenii Republicii Moldova  sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor 
publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sex, 
opinie, apartenenţă politică avere sau de origine socială.  
Articolul 19. Drepturile şi îndatoririle cetăţenilor străini şi ale apatrizilor    
(1).  Cetăţenii străini şi apatrizii  au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii 
Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege. 
Articolul 4.Drepturile şi libertăţile omului  
(1).Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează 
şi se aplică în concordanţă cu declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele 
şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.  
(2).Dacă există neconcordanţa între pactele tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, 
prioritate au reglementările internaţionale. 
Răspunsul este pozitiv, însă aceasta se asigură indirect, prin articolele 4(1) şi 19 (1) 
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Prevede oare 
Constituţia sau 
Legea de bază 
protecţia 
drepturilor 
indivizilor contra 
discriminării în 
baza criteriilor 
precum “rasa”, 
culoare, limbă 
religie, cetăţenie 
şi origine etnică 
sau naţională. 

Articolul 16 . Egalitatea  
(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova  sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sex, opinie, 
apartenenţă politică avere sau de origine socială. 
Articolul 19. Drepturile şi îndatoririle cetăţenilor străini şi ale apatrizilor  
(1).  Cetăţenii străini şi apatrizii  au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii 
Republicii Moldova 

Este oare 
incompletă lista 
criteriilor 
interzise? 

În fond este completă, cu excepţia culorii pielii. 

 

2.2 Concluzii şi recomandări. 
 
I Concluzii   
 
Din conţinutul articolelor indicate se poate concluziona că normele de constituţionale în fond  conţin 
prevederi antidiscriminatorii însă există mutipe lacune în codificarea în modalitatea modernă şi exhaustivă a 
garanţiilor antidiscriminătorii.  
 
Statul nu numai declară drepturile, dar şi asigură condiţiile favorabile, ca fiecare om să-şi cunoască 
drepturile (art. 23(2)), garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi integritate fizică şi psihică (art. 24 (1)). 
Demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 
pluralizmul politic sunt declarate valori supreme şi sunt garantate (art. 1 (3)), iar prin art. 20 fiecărei 
persoane i se garantează accesul liber la justiţie împotriva actelor care violează drepturile,  libertăţile şi 
interesele ei legitime.    
 
Principiul tratamentului egal al tuturor persoanelor este realizat în normele constituţionale, numai că nu în 
mod direct, ci indirect. În mod direct se asigură egalitatea cetăţenilor prin art. 16 (1) şi (2), iar egalitatea 
tuturor celorlalte persoane-în baza aceluiaşi articol 16, dar prin art. 19 (1) şi art. 4 (1 ) şi (2), cu excepţia 
prevăzută la alin (6) al art. 41 care stipulează “Activitatea partidelor constituite din cetăţeni străini este 
interzisă.” Unele excepţii pentru cetăţenii străini şi apatrizi sunt prevăzute în articolele 7 (2), 19, 20 şi 29 ale 
Legii “Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor” pe teritoriul Republicii Moldova, 
precum şi prin unele  norme ale altor acte normative  
 
II Recomandări      
În art. 16 (2) ar trebui introdus criteriul “culoare”, orientarea sexuală. 
La finele alin (1) al art. 19 al Constituţiei se propune de adăugat următoarea frază: “Însă excepţiile 
prevăzute în legi concrete nu constituie o discriminare.” 
 
 
 
 



 

3. Dreptul penal 
 

3.1 Infracţiuni cu caracter rasist  sau xenofob:    
 
1.a) Prevederile 
existente 

 

Defineşte legislaţia 
penală infracţiunile de 
natură rasistă sau 
xenofobă ca  infracţiuni 
specifice? 

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
 
                      PARTEA GENERALĂ  
Capitolul I 
Codul penal şi principiile aplicării lui.   
Articolul 4. Principiul umanismului 
Întreaga reglementare juridica are menirea să apare în mod prioritar, persoana 
ca valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia.  
Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza 
demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau 
tratamente crude, inumane sau degradante.    
 Articolul 5.Principiul democratismului  
Persoanele care au săvârşit infracţiuni sunt egale în faţa legii şi sunt supuse 
răspunderii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o 
minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.  
2) Apărarea drepturilor şi intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin 
încălcarea drepturilor şi intereselor altei persoane sau a unei colectivităţi.  
 
PARTEA SPECIALĂ 
Capitolul I 
Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război.   
Articolul  135. Genocidul  
Săvârşirea, în scopul de a nimici în totalitate sau în parte un grup naţional, etnic, 
rasial sau religios, a vreuneia din următoarele fapte: 
Omorârea membrilor acestui grup; 
Atingerea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor grupului;  
Luarea de măsuri pentru scăderea natalităţii în sânul grupului; 
Traficul copiilor ce ţin de grupul respectiv; 
Supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care conduc la 
exterminarea lui fizică totală sau parţială. 
Se pedepseşte cu închisoare de la 16 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. 
 
Capitolul V 
Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi 
constituţionale ale cetăţenilor.  
Articolul 176 . Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor.   
Încălcarea drepturilor şi libertăţilor, garantate prin Constituţie şi prin alte legi, 
în dependenţă de sex, rasă, culoare, limbă religie, opinii politice sau orice alte 
opinii, origine naţională socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie:  
Săvârşită de o persoană cu funcţii de răspundere; 
soldată cu daune în proporţii considerabile,-  
se pedepseşte cu amendă de la 300 la 600unităţi convenţionale sau cu închisoare 
de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de  a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.  
Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la 
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informaţie.  
Încălcarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a procedurii 
legale de asigurare  şi de realizare a dreptului de acces la informaţie, încălcare 
ce a căzut daune în proporţii considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege ale persoanei care a solicitat informaţii referitoare la ocrotirea sănătăţii 
populaţiei, la securitatea publică, la protecţia mediului, se pedepseşte cu 
încălcare pe un termen de până la 3 ani sau cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 
ani.  
 
Capitolul XVII 
Infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de Stat.  
Articolul 346 Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau 
dezbinării naţionale, rasiale sau religioase.    
Acţiunile intenţionate, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise şi 
electronice, îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau 
religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţi naţionale, precum şi limitarea 
directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje directe sau indirecte, 
cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, rasială sau religioasă. Se 
pedepseşte cu amendă în mărime de până la 250 unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de până la 3 ani. 

Dacă da, atunci care 
acţiuni sunt definite 
astfel (acţiuni de  
violenţă fizică, 
ameninţări, insulte 
verbale ,pagube 
materiale etc) 
 

a)Acţiuni de violenţă fizică  
Articolul 135 Genocidul. (conţinutul articolului a se vedea mai sus)  
 
b)Ameninţări şi insulte verbale: 
Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau 
dezbinării naţionale, rasiale sau religioase.  
               c)Alte acţiuni : 
Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor ; 
Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la 
informaţie.  
Răspunderea prevăzută la articolele 180 şi 346 cer săvârşirea intenţionată a 
acţiunilor, pe când răspunderea prevăzută la art. 135 şi 176 se aplică indiferent 
de forma vinovăţiei. 

Prevede legislaţia 
penală în mod special 
ca motivele rasiste sau 
xenofobe ale 
infractorului să fie 
luate în considerente de 
către curte ca factor 
agravant? 
 

Da, aceste circumstanţe se prevăd în următoarele articole: 
Articolul 77.  Circumstanţele agravante 
la stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante: 
…d) săvârşirea infracţiunii din motive de duşmănie sau ură socială, naţională, 
rasială sau religioasă; 
Articolul 145. Omorul intenţionat  
Omorul săvârşit: 
…j) din duşmănie sau ură socială, naţională, rasială sau religioasă.  
Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii.  
Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau sănătăţii, care 
este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, 
graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală 
psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel 
puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea 
sarcinii sau la disfigurare iremediabilă  a feţei şi /sau a regiunilor 
adiocente, 
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. 
Aceeaşi acţiune săvârşită:  
…i)  Din motive de duşmănie sau ură socială, naţională, rasistă sau religioasă, 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani.  
Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii. 
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(1)  Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau sănătăţii, care nu 
este periculoasă pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art.151, dar 
care a fost urmată fie de dereglarea îndelungată a sănătăţii, fie de o pierdere 
considerabilă şi stabilă a mai puţin de o treime din  capacitatea de muncă,  
 se pedepseşte cu arest de până la 6 luni sau cu închisoare de până la 4 ani.  
Aceeaşi acţiune săvârşită: 
…j) din motive de duşmănie sau ură socială, naţională, rasistă sau religioasă… 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

Există careva planuri 
pentru a dezvolta noi 
legislaţii în acest 
domeniu? Dacă da, 
atunci la ce stadiu este 
lucrul şi care sînt 
subiectele discuţiei?   
 

Da, se află la etapa de elaborare proiectul Codului de procedură penală. Este 
preconizată adoptarea lui de către Parlament până la 1 ianuarie 2003.  
      Cele mai importante subiecte ale discuţiilor sunt: locul, rolul şi funcţiile 
procurorului în procesul penal.  
 

Altă informaţie 
relevantă.  

Nu dispunem.   

1. b) Implimentarea 
prevederilor existente 

Gradul implementării în practică nu poate fi determinat. 

Informaţii privind 
implementarea 
prevederilor existente 
(numărul de plângeri şi 
acuzaţii, cercetări 
efectuate, dosare care 
au fost prezente curţii, 
rezultatele cazurilor, 
tipuri de pedepse 
aplicate) 

Structura evidenţei statistice juridice nu prevede evidenţierea infracţiunilor cu 
caracter de discriminare. În urma verificării registrelor de la secţiile de poliţie 
nu au fost depistate nici un caz înregistrat care ar avea la bază motive de rasism 
sau xenofobie.  
Ar trebui restructurate sistemele de înregistrare la secţiile de poliţie şi de 
evidenţă statistică a practicii judiciare, prevăzându-se în ele evidenţa separată a 
cazurilor ce au la bază motive rasiste xenofobe sau de discriminare şi în general, 
careva lezări careva lezări ale drepturilor omului.   

 

3.2 Organizaţiile rasiste 
 
1. a) Prevederile existente  
Declară oare legislaţia 
penală că fiind ilegale şi 
interzice organizaţiile, 
activităţile organizate şi 
toate celelalte activităţi de 
propagandă care 
promovează şi provoacă 
discriminare rasială ?  
 

Nu,  dar conform art. 4 din Legea Republicii Moldova “Cu privire la 
asociaţiile obşteşti” nr. 837 din 17. 05. 1996  (Monitorul Oficial al 
republicii Moldova nr. 6/54 din 23.01. 1997)” Nu se admite constituirea şi 
desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti care îşi propun drept scop sau îşi 
aleg drept mod de acţiune schimbarea prin violenţă a regimului 
constituţional, subminarea integrităţii regimului constituţional, subminarea 
integrităţii teritoriale a republicii Moldova, propaganda războiului, violenţei 
şi a cruzimii, aţâţarea urii sociale, rasiale, naţionale sau religioase, alte fapte 
posibile de pedeapsă în conformitate cu legislaţia. Stipularea în statutul 
asociaţiei obşteşti a clauzelor privind apărarea principiilor echităţii sociale 
nu poate fi considerată drept aţâţare a urii sociale.  
Se interzice constituirea asociaţiilor obşteşti paramilitare şi a formaţiunilor 
armate.  
Se interzice  constituirea şi desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti care 
atentează la drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, la sănătatea şi la 
morala publică. 

Este oare definită 
participarea în aşa 
organizaţii sau activităţi ca 
infracţiune? (aceasta 
cuprinde aşa activităţi ca 

Nu, dar în scopuri preventive ar trebui prevăzute şi în Codul penal. Acesta 
ar mai contribui şi la combaterea în mod sistematic a fenomenelor în cauză.  
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participarea în calitate de 
membru, participarea la 
întruniri publice, 
îndeplinirea acţiunilor, 
încurajarea sau 
conducerea unor acţiuni, 
etc ) 
Este oare crearea sau 
organizarea organizaţiei 
rasiste o infracţiune? 

Nu, dar conform art. 4 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 
17.05.1996 ele nu pot fi doar constituite, înregistrate  şi nu-şi pot desfăşura 
activităţi oficiale. Însă aceasta rămâne doar o declaraţie. Aceasta însă nu 
împiedică constituirea şi desfăşurarea activităţilor acestor organizaţii în 
mod ilegal. Declararea acestor acţiuni de către Codul penal drept 
infracţiunii ar exlude crearea sau organizarea organizaţiilor rasiste atât în 
mod legal, cât şi ilegal, prevăzând pentru ultimul caz unele sancţiuni 
penale. Într-o anumită măsură ar combate aceste acţiuni art. 282 al Codului 
penal al Republicii Moldova.   

Este oare infracţiune 
susţinerea organizaţiei 
rasiste? 

Nu. 

Se răsfrâng oare 
prevederile legale 
referitoare la organizaţiile 
rasiste asupra partidelor 
politice? dacă da, atunci 
sânt oare stipulate condiţii 
restrictive pentru a evita 
abuzul prevederilor acestea 
în sfera politică? 

În Codul penal nu,   dar se prevăd în: 
    Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice nr.718 din 
17.09.1991  (Monitorul Oficial al R.M. nr. 11-12 din 30.12.1991). 
Articolul 4. Bazele activităţii partidelor şi a altor organizaţii social-
politice.  
Se interzice crearea şi activitatea partidelor şi altor organizaţii social-
politice paramilitare, a partidelor şi a altor organizaţii social-politice care 
militează împotriva pluralismului politic, principiilor statului de drept şi îşi 
propune drept scop răsturnarea sau schimbarea prin violenţă, prin alte 
metode anticonstituţionale a orânduirii de stat, subminarea suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a republicii Moldova, care propagă războiul, aţâţă 
discordie şi vrajbă socială interetnică şi religioasă, metode autoritare şi  
totalitare de conducere, atentează la drepturile fireşti    ale omului, 
desfăşoară alte activităţi care contravin orânduirii constituţionale ale 
Republicii Moldova şi sunt incopatibile cu normele generale recunoscute 
ale dreptului internaţional. 

În cea ce priveşte acţiunile 
de propagandă  sunt 
clasificate drept infracţiuni 
următoarele acţiuni: 
difuzarea, producerea, 
păstrarea şi exportarea cu 
scopul difuzării? 

Da, articolul 346 Codul penal . Doar “îndemnurile publice prin mass-media, 
scrise şi electronice, ” dar ar trebui prevăzute… producerea, păstrarea şi 
exportarea în scopul difuzării.  

Cuprind oare infracţiuni 
de propagandă  rasistă 
sfera media pentru 
difuzare, aşa ca Internetul 
şi muzica? 

Da, articolul 346 Codul Penal, dar în special despre muzică nu se specifică. 
Muzica (textul şi efectele melodice) ar putea fi calificate ca “îndemnuri 
publice” dacă ele se interpretează în mod public. 

Includ oare infracţiuni de 
propagandă rasistă 
folosirea simbolurilor a 
organizaţiilor rasiste? 

Nu, dar ar trebui să fie prevăzute în legislaţie în scop preventiv.  

Sunt oare organizaţiile 
rasiste armate, 
paramilitare sau care 
folosesc violenţa definite 
separat? Sânt oare 
acţiunile ilegale ce sânt 

Articolul 282 Codul Penal . Organizarea unei formaţiuni paramilitare 
ilegale sau participarea la ea.    
Organizarea sau conducerea unei formaţiuni paramilitare neprevăzute de 
legislaţia Republicii Moldova, precum şi participarea la o astfel de 
formaţiune 
      Se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.  
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legate de astfel de 
organizaţii pasibile de 
pedepse înalte?  

Persoana care, în mod benevol, s-a retras dintr-o formaţiune paramilitară 
ilegală şi a predat arma se liberează de răspunderea penală dacă acţiunile ei 
nu conţin o altă componenţă de infracţiune. 
Articolul 4 (2) al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti (a se vedea mai sus). 

Prevede oare legislaţia în 
acest domeniu careva 
pedepse speciale pe lângă 
privaţiune de libertate şi 
amendă (aşa ca 
interzicerea temporară de 
a ocupa o funcţie publică, 
dizolvarea organizaţiei, 
confiscarea proprietăţii)? 

Da, articolul 176, 180 ale  Codului Penal (a se vedea conţinutul articolului 
mai sus) 
 

Există careva planuri 
pentru a dezvolta noi 
legislaţii în acest domeniu? 
Dacă da, atunci la ce stadiu 
sânt lucrările şi care sânt 
subiectele discuţiilor? 

Nu există. 

Altă informaţie relevantă. Nu avem. 
1. b) Implementarea 
prevederilor existente 

Gradul implementării nu îl putem determina. 

Informaţii privind 
implementarea 
prevederilor existente 
(numărul de plângeri şi 
acuzaţii, cercetări 
efectuate, dosare au fost 
prezente curţii, rezultatele 
cazurilor, tipuri de pedepse 
aplicate.) 

Structura evidenţei statistice nu prevede evidenţa acestor categorii de 
infracţiuni.  

Dificultăţi în implementare 
(incluzând probleme care 
apar la nivelul poliţiei, 
procuraturii şi judecăţii) 

Dificultăţi în implementare în fond nu există, dar consultarea registrelor la 
poliţie nu ne-a ajutat să depistăm asemenea categorii de fapte licite.   

 

3.3  Infracţiuni privind exprimări de natură rasistă sau xenofoba 
 
1. a) Prevederile existente  
Interzice legislaţia penală exprimarea care 
stârneşte ura, discriminarea sau violenţa 
contra grupurilor rasiale, etnice, naţionale 
sau religioase sau contra membrilor lor 
din motivul că ei fac parte din astfel de 
grupă? 

Da, “îndemnurile publice” (art.346 CP) 

Prevede oare legislaţia penală ca 
infracţiune insultă sau defăimarea pe 
motiv de rasă?  

Da, articolul  346 CP “înjosirea onoarei şi demnităţii 
naţionale” 

Cuprind oare prevederile în acest domeniu 
exprimarea ideilor de natură rasistă, 
xenofobă sau-semită, incluzând ideile ce se 
bazează pe superioritatea rasială sau ură? 

Articolul 346 CP doar “…îndemnurile publice…” 

Sunt oare specificate şi alte crime cu 
privire la exprimări (aşa ca negaţionism şi 
revizionism)? 

Nu. 
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Asupra căror metode de exprimări se 
extind aşa prevederi? 
Sunt oare incluse exprimarea orală, scrisă 
şi audio-vizuală? 
Sunt oare incluse şi alte forme de 
exprimare aşa ca metoda electronică? 

Relativ la “negaţionism şi revizionism” nu se prevede. 

Ce acţiuni sunt acoperite de prevederile 
menţionate? 
Sunt oare acoperite răspândirea, 
producerea, păstrarea, importarea şi 
exportarea cu scopul de a răspândi? 

Articolul 346 CP “Acţiunile intenţionate privind 
îndemnurile publice”. Restul nu se supun calificărilor de 
infracţiune penală. Asemenea acţiuni, conform Codului cu 
privire la contravenţiile administrative, se califică drept 
contravenţii administrative. De exemplu, conform 
articolului 1715 , confecţionarea, importarea, difuzarea, 
demonstrarea a cine-şi videofilmelor sau a altor lucrări ce 
propagă cultul violenţei şi al cruzimii,-  
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor de la zece 
la douăzeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de 
răspundere până la  cincizeci salarii minime, cu confiscarea 
lucrărilor şi a mijloacelor pentru confecţionarea şi 
demonstrarea lor. 

Unde este situată linia între exprimarea în 
public şi privată. 
Conţine oare legislaţia astfel de domenii ca 
expresiile făcute public în cadrul 
întrevederilor, discuţiile în internet, 
muzică etc. 

Doar   “îndemnuri publice” Alte forme de exprimări nu 
se prevăd (art-346 Cod Penal) 

Există careva planuri pentru a dezvolta 
noi legislaţii în acest domeniu? Dacă da, 
atunci la ce stadiu sânt lucrările şi care 
sunt subiectele discuţiilor? 

Nu. 

Altă informaţie relevantă Nu avem. 
1. b) Implementarea prevederilor existente Gradul implementării în practică a prevederilor existente în 

Codul penal nu-l putem determina, dar prevederile 
existente îşi exercită doar funcţia sa educativă şi 
preventivă.   

Informaţii privind implementarea 
prevederilor existente (numărul de 
plângeri şi acuzaţii, cercetări efectuate, 
dosare care au fost prezente curţii, 
rezultatele cazurilor, tipuri de pedepse 
aplicate. ) 

Structura evidenţei statistice nu prevede evidenţa acestor 
categorii de infracţiuni.  

Dificultăţi în implementare (incluzând 
probleme care apar la nivelul poliţiei, 
procuraturii şi judecăţii ). 

Dificultăţi în implementare nu există, dar ar trebui mai 
calitativ instrucţii colaboratorii acestor sisteme în privinţa 
ocrotirii drepturilor omului (şi în procesul de formare , şi în 
procesul de reciclare a cadrelor din aceste organe).    

 

3.4 Concluzii şi recomandări 
 
 
1) Infracţiuni cu caracter rasist sau xenofob: 
Concluzii. 
Legislaţia penală defineşte unele infracţiuni de natură rasială şi xenofobă, însă ele nu sunt întrunite într-o 
categorie specială, ci se reduc la:  
infracţiuni contra păcii, securităţii omenirii, infracţiuni de război; 
infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă, şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor;  
infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat.  
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Motivele  rasite sau xenofobe sunt calificate drept circumstanţe agravante la săvârşirea infracţiunilor. 
Legislaţia penală califică drept infracţiuni: 
acţiunile violente de natură rasistă sau xenofobă; 
ameninţările şi insultele verbale de aceiaşi natură rasistă în public sub diferite forme;         
alte acţiuni de aceeaşi natură. 
Pentru unele acţiuni legislarea prevede săvârşirea intenţionată a acestor acţiuni pentru altele indiferent de 
forma vinovăţiei.  
Legislaţia penală nu întruneşte infracţiunile de natură rasistă sau xenofobă într-o singură categorie 
specială de infracţiuni.  
Structura evidenţei statistice nu prevede evidenţa infracţiunilor rasiste sau xenofobe ca categorie aparte de 
infracţiuni.  
Dacă infracţiunile de natură rasistă sau xenofobă ar fi separate în Codul penal ca categorie specifică de 
infracţiuni, acesta ar aduce şi la modificarea structurii evidenţei statistice a practicii judiciare în vederea 
evidenţei acestei categorii de infracţiuni.  
 
II Propuneri 
A întruni infracţiunile de natură rasistă şi xenofobă sub o categorie specială aparte de infracţiuni în Codul 
penal al Republicii Moldova. 
De a modifica structura evidenţei statistice a practicii judiciare în vederea indicării aparte a categoriei de 
infracţiuni de natură rasistă şi xenofobă şi, în general, îndreptate asupra lezării drepturilor omului.  
În registrele de evidenţă a infracţiunilor de la poliţie şi procuratură trebuie de prevăzut o rubrică aparte de 
evidenţă a delictelor de natură rasistă sau xenofobă. 
La definirea infracţiunilor de natură rasistă şi xenofobă este necesar de ţinut cont de definirea acestora în 
actele internaţionale şi în practica Curţii Europene precum şi de recomandarea de politică generală nr.7 
asupra legislaţiei naţionale privind lupta contra rasismului şi discriminării rasiale, adoptată la cea de a 29 
reuniune din 10-13 decembrie 2002. 
 
Organizaţiile rasiale  
 
I- Concluzii  
Legislaţia penală nu declară ilegalitatea şi interzicerea  organizaţiilor care se ocupă cu propaganda  şi 
promovarea  discriminării rasiale.  
  Interzicerea constituirii şi înregistrării unor asemenea organizaţii este prevăzută de Legea cu privire la 
organizaţiile obşteşti (art.4). Ele însă pot fi organizate şi în mod ilegal, dar legislaţia penală direct nu le 
interzice.  
Legislaţia penală nu defineşte şi nu declară drept infracţiune aşa acţiuni ca: participarea în calitate de 
membru, participarea la întruniri publice, îndeplinirea cărorva sarcini, încurajarea sau dirijarea unor 
activităţi ale organizaţiilor ce provoacă sau promovează discriminarea rasistă sau xenofobă.  
Legislaţia penală nu declară drept infracţiune nici organizarea, nici susţinerea organizaţiilor rasiste, cu 
excepţia Legii cu privire la organizaţiile obşteşti (art. 4)  
Legislaţia penală declară drept infracţiuni aşa acţiuni ca:    
           -  îndemnurile publice prin mas-media, scrise şi electronice.   
Legislaţia penală nu declară drept infracţiuni aşa acţiuni ca:  
producerea, păstrarea şi exportarea cu scopul difuzării a materialelor rasiste sau xenofobe; 
interpretarea în public a operilor muzicale, conţinutul  cărora (cuvintele şi efectele melodice) este de 
natură rasistă sau xenofobă.  
propaganda rasistă prin folosirea simbolurilor organizaţiilor rasiste.  
sunt definite separate drept infracţiuni organizarea sau conducerea unei formaţiuni paramilitare 
neprevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum şi participarea  la astfel de formaţiune (art. 282 al 
CP). 
Legislaţia penală, pe lângă privaţiune de libertate sau amendă, prevede aşa pedeapsă ca: privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani 
(art. 176, art. 180, Codul Penal), pe când dizolvarea organizaţiei sau confiscaţia,  
 
 
II- Propuneri 
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A se declara prin normele Codului Penal ilegalitatea şi a se interzice constituirea organizaţiilor care se 
ocupă cu propaganda şi promovarea discriminării rasiale; 
Ar trebui definite şi declarate drept infracţiuni aşa acţiuni ca: 
participarea în calitate de membru,  
participarea la întruniri publice,  
îndeplinirea cărorva sarcini, 
încurajarea sau dirijarea unor activităţi ale organizaţiilor ce propagă sau  promovează  discriminarea 
rasistă sau xenofobă.  
Ar trebui declarate infracţiuni: organizarea sau susţinerea organizaţiilor rasiste. 
Ar trebui declarate drept infracţiuni aşa acţiuni ca: 
producerea, păstrarea şi exportarea cu scopul difuzării a materialelor  rasiste sau xenofobe; 
interpretarea în public a operelor muzicale, conţinutul cărora (cuvintele sau efectele melodice) este de 
natură rasistă sau xenofobă; 
propaganda rasistă sau xenofobă prin folosirea simbolurilor organizaţiilor rasiste.  
Ar trebui prevăzute în calitate de sancţiuni ca dizolvarea forţată a organizaţiilor rasiste şi confiscarea 
proprietăţii acestora.  
Ar trebui restructurate formularele de evidenţă statistică a infracţiunilor şi a practicii judiciare, prevăzând 
în ele categorii de infracţiuni rasiste sau xenofobe. 
 
Infracţiuni privind exprimări de natură rasistă sa xenofobă.  
 
I- Concluzii  
 
Din exprimări de natură rasistă sau xenofobă legislaţia penală prevede doar “îndemnurile publice”  (art. 
346 C.P.)  
Acelaşi articol (346 C.P.) prevede ca infracţiune înjosirea onoarei şi demnităţii pe motive de rasă şi 
apartenenţă naţională.  
Legislaţia penală nu prevede drept crime specifice relativ la exprimări aşa ca: negaţionism sau 
revizionism.  
Legislaţia penală nu declară drept infracţiuni aşa acţiuni ca: producerea, păstrarea, importarea şi 
exportarea materialelor de natură rasistă cu scopul  de a le răspândi.    
 Asemenea acţiuni sunt calificate drept contravenţii administrative (art.171 /5  al CCA) 
Gradul implementării este imposibil de determinat, dat fiind că structura formularelor de evidenţă 
statistică nu prevede evidenţa infracţiunilor cu caracter rasist sau xenofob.  
 
II-Propuneri. 
Ar trebui prevăzute în Codul penal ca crime aşa exprimări cu caracter rasist ca: negaţionism sau 
revizionism. 
Ar trebui definite şi calificate în Codul Penal drept infracţiuni aşa acţiuni cu caracter rasist sau xenofob 
ca: producerea, păstrarea, importarea sau  exportarea materialelor de natură rasistă cu scopul de a le 
răspândi.  
Ar trebui completate formularele de evidenţă statistică a infracţiunilor cu rubrica: “Infracţiuni de natură 
rasistă sau xenofobă.” 
La definirea şi delimitarea tuturor infracţiunilor relative la exprimări ar trebui să se ţină cont de punctele 
18-23 ale Recomandării de politică generală nr. 7 a ECRI-ului.   
 
 



 

4. Discriminare 
 

4.1 Prevederile existente 
 
  
Interzice oare legislaţia penală 
discriminarea rasială 
intenţionată directă şi 
indirectă? 

Da, art. 346 CP 

Cum este definită 
discriminarea rasială directă şi 
indirectă în conformitate cu 
legislaţia penală? 

La articolul 346 este doar prevăzută discriminarea  directă sau indirectă 
a drepturilor ori stabilirea avantajelor directe sau indirecte, pe motive 
de apartenenţă naţională, rasială sau religioasă, dar nu se defineşte şi nu 
se dau criteriile de delimitare a acestor noţiuni.   

Ce motive sînt enumerate în 
lista motivelor interzise de 
discriminare (rasă, culoare, 
limbă, religie, cetăţenie, origine 
etnică sau naţională?) 

Sunt toate din cele indicate în întrebare. 

Este clar prevăzut că 
interzicerea discriminării nu 
împiedică menţinerea sau 
adoptarea măsurilor speciale 
menite să promoveze egalitatea 
completă a persoanelor 
caracterizate după unul sau 
câteva semne din lista 
motivelor interzise. 

Da, pentru a clasifica drept infracţiune e destul unul din criteriile 
interzise. 

Ce domenii sunt acoperite de o 
astfel de legislaţie (angajarea 
în muncă, educaţie, spaţiu 
locativ, sănătate, accesul la 
serviciile publice şi locuri 
publice etc.  ) 
 

CODUL MUNCII 
Adoptat la 25.05.1973, cu modificările şi completările la data de 25 
august 2002 
Capitolul I 
Dispoziţii generale 
Articolul 17. Garanţiile la angajarea la lucru 
  Refuzul neîntemeiat de a angaja la lucru este interzis. 
Nici o limitare directă sau indirectă a drepturilor sau stabilirea unor 
avantaje directe sau indirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului, 
rasei, naţionalităţii, limbii, originii sociale, stări materiale, domiciliului, 
atitudinii faţă de religie, convingerilor, apartenenţei la asociaţiile 
obşteşti, precum şi pe temeiul altor circumstanţe, ce nu ţin de calităţile 
de lucru ale salariaţilor, nu se admite.  
    Diferenţierile, exluderele, preferinţele şi limitările la angajarea la 
lucru, ce sunt determinate de cerinţele specifice genului de activitate dat 
sau condiţiile de grija deosebită a statului faţă de persoanele care au 
nevoie de apărare socială şi juridică sporită, nu sunt considerate 
discriminare. 
     Articolul 85. Retribuirea muncii    
… La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul 
sexului, vârstei, rasei naţionalităţii, stării materiale, atitudinii faţă de 
religie, convingerilor.  
 
Legea învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul 
Oficial al R.M. 1995, nr.62-63, art. 692)  
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Capitolul I 
Dispoziţii generale 
Articolul 4. Principiile învăţământului   
(2) Politica educaţională a statului se întemeiază pe principiile 
umanitarizării, accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii  şi diversităţii. 
Învăţământul este democratic şi umanist, deschis şi flexibil, formativ-
dezvoltativ şi se bazează pe valorile culturii naţionale şi universale.  
(3) Învăţământul de stat este laic, refractor la discriminare idiologico -
partinică, politică rasială, naţională. Elevii şi studenţii pot frecventa 
cursul facultativ ce abordează problemele educaţiei moral-religioase. 
Articolul 6. Dreptul la învăţătură      
(1) Dreptul la învăţătură este garantat, indiferent de naţionalitate, sex, 
rasă, vârstă, de originea şi starea socială, de apartenenţa politică sau 
religioasă, de antecedente penale.    
(2) Statul asigură şanse egale de acces în instituţiile de stat de 
învăţământ liceal, profesional şi superior, în funcţie de aptitudini şi 
capacităţi.  
Articolul 8. Limba de predare  
(1) Statul asigură, conform Constituţiei şi articolelor 18,19 şi 20  din 
Legea cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii 
Moldova, dreptul de a alege limba de educare şi  instituire la toate 
nivelurile şi treptele de învăţământ .    
(2) Dreptul cetăţenilor la educaţie şi instituire în limba maternă se 
asigură prin crearea numărului necesar de învăţământ, clase, grupe 
precum şi a condiţiilor de funcţionare a acestora.  
  
CODUL CU PRIVIRE LA  LOCUINŢE . 
 
Articolul 10. Dreptul la spaţiul locativ  
Cetăţenii Republicii moldova au dreptul de a primi, în modul stabilit, o 
încăpere de locuit în casele fondului obştesc sau de stat de locuinţe ori 
în casele cooperativelor de construire a locuinţelor. 
Încăperile de locuit în casele fondului obştesc şi de stat de locuinţe, 
precum şi în casele cooperativelor de construire a locuinţelor se pun la 
dispoziţia cetăţenilor pentru folosinţă fără termen.  
Cetăţenii sunt în drept să aibă în proprietate privată o casă de locuit  (o 
parte de casă) în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.  
Nimeni nu poate fi evacuat din încăperea de locuit, decât numai în 
termenul şi în modul prevăzut de lege.  
Nu se admite exercitarea drepturilor de folosinţă a locuinţelor contrar 
destinaţiei lor sau prin încălcarea drepturilor altor cetăţeni, precum şi a 
drepturilor unor organizaţii de stat sau obşteşti.  
 
Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (Monitorul 
Oficial al republicii Moldova nr. 34/373 din 22.06. 1995) 
Articolul 17.  Dreptul la asigurarea sănătăţii. 
(1) Locuitorii republicii au dreptul la asigurarea sănătăţii, fără deosebire 
de naţionalitate, rasă, sex, apartenenţă socială şi religie.  
(2) Acest drept este asigurat prin păstrarea fondului genetic al ţării, prin 
crearea de condiţii de viaţă şi muncă, prin garantarea unei asistenţe 
medicale calificate acordate în conformitate cu exigenţele medicinii 
moderne, precum şi prin apărarea juridică a dreptului la asistenţa 
sănătăţii şi la apărarea prejudiciului cauzat sănătăţii.  
        
Legea Culturii-nr. 413-XIV din 27.05.1999(Monitorul Oficial al 
R.M, nr.83-86/401 din 05.08.1999 ) 
Articolul 11. Dreptul la activitate cultură  
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(1) Activitatea culturală constituie un drept inalienabil al fiecăruia, 
indiferent de apartenenţă naţională şi origine socială, de limbă, sex 
convingeri politice, religioase şi altă natură, de domiciliu, situaţie 
materială, studii, profesie şi de alte circumstanţe.  
 (2) Drepturile omului în domeniul activităţii culturale sunt prioritare şi 
nu pot fi limitate de către stat sau organismele nestatale. 
(3) Omul de creaţie profesionalist şi neprofesionalist sunt egali în ceia 
ce priveşte dreptul de autor şi drepturile conexe, dreptul la proprietate 
intelectuală, dreptul de a dispune liber rezultatele muncii sale, dreptul la 
asistenţă din partea statului. 
Articolul 13.   Dreptul la identitate cultură.  
Orice persoană are dreptul la protecţie din partea statului a identităţii 
sale culturale.  
 
CONSTITUŢIA Republicii Moldova 
Articolul 39. Dreptul la administrare  
(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la 
administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin 
reprezentanţii lor.  
Oricărui cetăţean i se asigură potrivit legii, accesul la funcţie publică. 
 
CODUL ELECTORALal Republicii Moldova 
 
Articolul 3 Dreptul de a alege şi a fi ales.  
Cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă 
politică, avere sau origine socială.  
Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4.05.1995 (Monitorul Oficial 
al republicii Moldova nr. 61/681 din 02.11.1995. ) 
Articolul 13. Dreptul la încadrare la serviciul public. 
(1) Dreptul de a se încadra în serviciul public îl au cetăţenii Republicii 
Moldova, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, confesiune, care 
domiciliază permanent în republică, posedă studiile corespunzătoare şi 
sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, 
conform certificatului medical de sănătate, şi nu li se aplică restricţiile 
prevăzute la art. 11 . 
(2) Persoana care se angajază în serviciul public trebuie să cunoască  
limba moldovenească în limitele prevăzute de legislaţia privind 
funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. 

Se aplică oare legislaţia în acest 
domeniu tuturor organelor 
publice, precum şi persoanelor 
private? 
Sunt oare toate funcţiile 
tuturor autorităţilor publice 
acoperite de legislaţie? 
Dacă nu, care funcţii sînt 
exluse?  

Da, dar numai pentru cetăţenii ţării. Persoanele care nu au cetăţenie nu 
au dreptul. 
Da. 

Sunt oare careva acte de 
discriminare definite separate 
(astfel ca persecuţie/răzbunare, 
segregare)? 

Nu. 

Prevede oare legislaţia 
posibilitatea căroira proceduri 
provizorii, aplicate în mod 
rapid, valabil pentru victimele 
respective în acele situaţii când 

Nu. 
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consecinţele imediate pentru 
actele de discriminare 
respective sînt îndeosebi 
serioase? 
Ce persoane sînt împuternicite 
legal de a depune plângeri 
privind discriminarea? 
Sunt oare asociaţiile, 
organizaţiile, sindicatele sau 
alte entităţi juridice, legitim 
împuternicite, în corespundere 
cu legislaţia non 
discriminatorie, de a depune 
plângeri privind discriminarea 
rasială?   
 

Atât persoanele fizice, cât şi cele juridice. 
 
CODUL PENAL al Republicii Moldova 
 
Articolul 8. Înfăptuirea justiţiei pe baza egalităţii cetăţenilor în faţa legii 
şi a judecăţii.  
La înfăptuirea justiţiei în cauzele penale, toţi cetăţenii sunt egali în faţa 
legii şi a judecăţii, fără deosebire de rasă, naţionalitate , origine etnică, 
limbă, religie sex, opinie apartenenţă politică, avere, origine socială, de 
genul şi caracterul ocupaţiei, domiciliu sau cetăţenie, precum şi de alte 
împrejurări.  
 
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ al Republicii Moldova 
 
Articolul 90. Temeiurile şi motivele pornirii procesului penal. 
Temeiurile şi motivele pornirii procesului penal sunt: 
Declaraţii sau scrisori emanate de la cetăţeni; 
Sesizările din partea organizaţiilor sindicale şi altor organizaţii obşteşti. 
Articolul 238.Drepturile comitetului sindicale al întreprinderii, 
instituţiei organizaţiei.  
Comitetul sindical al întreprinderii, instituţiei, organizaţiei are dreptul:  
Să adreseze, la rugămintea salariaţilor şi din iniţiativă proprie, în 
instanţa judecătorească cereri pentru apărarea drepturilor de muncă ale 
salariaţilor. 

Urmează oare ca plângerile 
depuse de astfel de entităţi 
juridice să fie bazate pe 
tratamentul de victimă 
concretă? 

Da.  

Când plângerile sunt bazate pe 
tratamentul de victimă, este 
necesar pentru astfel de 
entitate juridică să obţină 
acordul victimei? 

Nu. 

Prevede oare legislaţia ca 
cazurile de discriminare să fie 
examinate exofficio? 

Nu. 

Este oare ajutorul juridic 
gratuit accesibil aşa numitor 
victime de discriminare în 
cazul în care acestea duc lipsa 
de finanţe? 

CODUL MUNCII al Republicii Moldova 
 
Articolul 222. Scutirea salariaţilor, care se adresează instanţei de 
judecată pentru soluţionarea litigiilor de muncă, de plata cheltuielilor de 
judecată.  
Salariaţii, care se adresează instanţelor de judecată cu acţiuni ce decurg 
din raporturi de muncă, sânt scutiţi de plata cheltuielilor de judecată ce 
urmează să fie făcute venit la stat (taxa de stat şi cheltuielilor legate de 
judecarea pricinii).   
 
Legea privind taxa de stat  nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 cu 
modificările şi completările până în decembrie 1999 (Monitorul 
Oficial al R.M. nr. 133-134) 
Articolul 4. Înlesnirile vizând taxa de stat. 
Sânt scutiţi de plata taxei de stat în instituţiile judecătoreşti: 
…(4) reclamanţii – în acţiunile de acoperire a daunei pricinuite de 
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schilodire sau o altă lezare a sănătăţii, precum şi de decesul 
întreţinătorului;  
…(7) avocaţii parlamentari-pentru cererile privind apărarea intereselor 
petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost 
încălcate; 
…(9) organizaţiile obşteşti ale invalizilor, instituţiile acestora, 
întreprinderile şi asociaţiile de instruire şi producţie-în toate cazurile;… 
Plângerile particulare asupra deciziilor juridice nu sunt supuse taxei de 
stat. 
Instanţa judecătorească, judecătorul, pornind de la situaţia patrimonială 
a cetăţeanului, în alte cazuri, sânt în drept de a-l elibera complect sau 
parţial de plata taxei de stat, iar privitor la persoanele juridice-de a 
eşalona sau a amâna achitarea taxei de stat.   
 
Legea “Cu privire la avocatură ” nr.1250 din 19 iulie 2002 
(Monitorul oficial al R. M. nr.26-27 din 12.09.2002).    
 
Articolul 54.  Retribuirea activităţii de avocat.  
…(3) Statul garantează avocaţilor retribuirea integrală a asistenţei 
juridice avocaţilor din oficiu la solicitarea organelor de urmărire penală 
şi a instituţiilor judecătoreşti; 
(4) Plata pentru asistenţa juridică, acordată de avocat din oficiu la 
solicitarea organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, se 
achită de către Ministerul justiţiei din contul mijloacelor bugetului de 
stat. În acest caz volumul şi modul de remunerare a avocatului de 
determină de către Ministerul justiţiei, de comun acord cu Ministerul 
Finanţelor şi Consiliul Baroului… 

Ce remedii sânt valabile în 
cazul discriminării rasiale? 
Suplimentar la amenzi şi 
privaţiune de libertate, sânt 
valabile astfel de sancţiuni ca 
lucrările publice. 

Nu. 

Există planuri pentru 
dezvoltarea noii legislaţii în 
acest domeniu? 
Dacă da, atunci la ce stadiu 
sînt lucrările şi care sînt 
subiectele discuţiilor? 

Nu am putut  dobândi informaţie. 

Altă informaţie relevantă. Nu dispunem.  
1. b) Implementarea 
prevederilor existente 

Gradul implementării în practică nu-l putem determina.  

Informaţii privind 
implementarea prevederilor 
existente (numărul de plângeri 
şi acuzaţii, cercetări efectuate, 
dosare care au fost prezentate 
curţii, rezultatele cazurilor, 
tipuri de pedepse aplicate.) 

În formaţii directe nu avem, dat fiind că structura evidenţei statistice nu 
prevede evidenţa infracţiunilor de discriminare.  

 
 

4.2 Concluzii 
 
Legislaţia penală interzice discriminarea rasială directă şi indirectă (art.346 CP), dar nu le defineşte şi nu 
indică criteriile calificative pentru fiecare din aceste forme de discriminare. Ele nu se definesc nici în alte 
articole ale codului Penal.  
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În legislaţia penală sunt prevăzute toate motivele de discriminare şi fiecare din ele luate în parte constituie 
componenţă de infracţiune.  
Legislaţia Republicii Moldova prevede combaterea discriminării rasiste în toate domeniile vieţii sociale, 
anume în aşa domenii importante ca:   
angajarea în câmpul muncii, 
educaţiei şi învăţământului , 
obţinerii spaţiului locativ, 
ocrotirii sănătăţii 
accesul la serviciile publice şi la  locurile publice. 
În toate aceste domenii se vorbeşte doar despre cetăţeni.  
Legislaţia promovează egalitatea şi interzice discriminarea în accesul la exercitarea funcţiilor în organele 
publice de toate nivelurile, dar numai pentru cetăţenii Republicii Moldova.  
Accesul la organele publice de toate nivelurile şi la locurile publice au toate persoanele.  
Legislaţia în vigoare nu prevede careva proceduri mai rapide pentru soluţionarea cauzelor de natură 
rasistă sau xenofobă.  
Atât persoanele fizice, cât şi cele juridice sunt împuternicite legal de a depune plângeri privind 
discriminarea.  
În cazurile când o persoană juridică depune plângeri privind discriminarea pentru ocrotirea drepturilor 
unei victime concrete, petiţionarea nu trebuie să obţină acordul victimei.  
Suplimentar la privaţiune de libertate şi amenzi legislaţia penală nu prevede aşa măsuri de pedeapsă ca 
“lucrări publice” 
Planuri concrete   în domeniul dezvoltării legislaţiei privind anume discriminarea nu există. 
Gradul implementării în practică a prevederilor legislaţiei în practică nu-l putem determina din pricina 
lipsei unei asemenea evidenţe, dar şi prevederile existente în legislaţie î-şi exercită funcţiile educativă şi 
preventivă în vederea combaterii tuturor formelor de discriminare.  
 
Propuneri.   
 
Ar trebui definite în legislaţia penală (art.346 CP) noţiunea de “discriminare directă” şi “discriminare 
indirectă” şi indicate criteriile delimitării acestor infracţiuni, ţinându-se cont de  p. 1 (a,b,c) al 
Recomandării de politică  generală a ECRI-ului asupra legislaţiei naţionale privind lupta cu rasismul şi 
discriminarea rasială,  adoptată la cea de a 29 reuniune de la Strasbourg la 10-13 decembrie 2002.  
În art.17  din Codul muncii ar trebui definite noţiunile de “limitare directă” şi “limitare indirectă,” 
“stabilirea unor avantaje directe” şi “a unor avantaje indirecte” relativ la angajarea la lucru.  
Legislaţia ar trebui să folosească termenul “cetăţeni” când este vorba de stabilirea egalităţii în accesul la 
exercitarea funcţiilor publice ţi în general, când este vorba de drepturile politice. Cât priveşte drepturile la 
educaţie şi formaţiune, la spaţiul locativ, la ocrotirea sănătăţii, angajarea în câmpul muncii, accesul la 
locurile publice şi alte drepturi general umane, legislaţia, stabilind egalitatea şi interzicând orice 
discriminare, ar trebui să folosească termenul “persoanele”. 
Legislaţia penală, suplimentar la privaţiune de libertate şi amenzi, ar trebui să prevadă şi condamnarea la 
anumite termene de lucrări publice, fie în localitatea unde infractorul are domiciliu, fie prin deplasarea în 
alte localităţi (pe contul beneficiarilor acestor lucrări).  
Legislaţia ar trebui să prevadă o procedură mai rapidă pentru soluţionarea cazurilor de natură rasistă şi 
luarea de măsuri juridice eficiente pentru  dezrădăcinarea tuturor formelor de discriminare rasială. 
A se restructura formularele de evidenţă statistică în sensul propunerilor similare de mai sus.        



 

5. Dreptul civil şi administrativ 
 

5.1 Discriminarea  
 
 
1) a) Prevederile 
existente 

 

Sunt oare expuse într-
un singur document 
prevederile dreptului 
civil şi administrativ 
îndreptate împotriva 
discriminării rasiale 
sau sunt risipite prin 
mai multe legi ale 
dreptului civil şi 
administrativ? 

Legislaţia civilă şi cea administrativă este codificată aparte respectiv în: 
Codul Civil şi Codul Contravenţiilor administrative.  
 
CODUL CIVIL al Republicii Moldova 
 
CARTEA ÎNTĂI  
 
Dispoziţii generale  
Titlul 1 
Dispoziţii comune 
Capitolul 1  
Legislaţia civilă  
Articolul 1. Bazele legislaţiei civile  
Legislaţia civilă este întemeiată pe recunoaşterea egalităţii participanţilor la 
raporturile reglementate de ea, inviolabilităţii proprietăţii, libertăţii contractuale, 
inadmisibilităţii imixiunii în afacerile privite, necesităţii de realizare liberă a 
drepturilor civile, de garantare a restabilirii persoanei în drepturile în care a fost 
lezată şi de apărare judiciară a lor. 
Persoanele fizice şi juridice sânt libere să stabilească pe baza de contract 
drepturile şi obligaţiile lor, orice alte condiţii contractuale, dacă acestea nu 
contravin legii.  
Drepturile civile pot fi limitate prin lege organică doar în temeiurile prevăzute 
de Constituţia Republicii Moldova.      
Articolul 17. Noţiunea de persoană fizică  
Persoană fizică  este omul, privit individual , ca titular de drepturi şi de obligaţii 
civile.  
Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice.  
Capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile (capacitatea de folosinţă) se 
recunoaşte în egală măsură tuturor persoanelor fizice.  
Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare în momentul naşterii şi 
încetează  o dată cu moartea. 
Dreptul la moştenire a persoanei fizice apare la concepţiune, dacă se naşte vie.   
Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice.  
Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobândi prin fapta 
proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi 
de a le exercita . 
Articolul 20. Capacitatea deplină a persoanelor fizice.  
Capacitatea deplină de exerciţiu începe  la data când persoana fizică devine 
majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani.  
Articolul 23 Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi 
de exerciţiu.  
Capacitatea civilă este recunoscută în măsură egală tuturor persoanelor, 
indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere, origine socială, grad de cultură sau de alte criterii 
similare.  
Persoana fizică nu poate fi lipsită de capacitatea de folosinţă . 
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Nimeni nu poate fi limitat în capacitate de folosinţă şi în capacitate de exerciţiu 
decât în cazul şi în modul prevăzut de lege.  
Renunţarea totală sau parţială a unei persoane fizice la capacitatea de folosinţă  
sau la capacitatea de exerciţiu, alte acte juridice îndreptate spre limitarea 
persoanei în capacitatea de folosinţă sau de exerciţiu sunt nule.  
 
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 
al Republicii Moldova  
 
Titlul întâi 
Dispoziţii generale 
Capitolul întâi 
Dispoziţii de bază 
 
Articolul 2. Sarcinile procedurii civile  
Sarcinile procedurii civile sânt de a apăra în judecată şi a realiza drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor şi asociaţiilor acestora, interesele întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi de a apăra orânduirea statală şi 
constituţională a Republicii Moldova . 
În scopul înfăptuirii acestor sarcini, legislaţia procedurii civile, stabileşte 
competenţa instanţelor de judecată, modul de organizare şi desfăşurare a 
procesului civil, precum şi de executare a hotărârilor judecătoreşti.  
Articolul 4. Accesul liber la justiţie.  
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 
instanţelor de judecată competente împotriva actelor care violează drepturile, 
libertăţile şi interesele sale legitime.  
Articolul 5. Pornirea pricinii civile de către instanţa de judecată.  
Instanţa de judecată începe judecarea pricinii civile: 
la cererea avocatului parlamentar privind apărarea intereselor petiţionarului ale 
cărui drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;  
la cererea persoanei fizice şi juridice, care se adresează pentru apărarea unui 
drept al său ori a unui interes ocrotit prin lege,  
la cererea organelor administraţiei de stat, sindicatelor, întreprinderilor, 
instituţiilor, organizaţiilor de stat, unităţilor militare, a organizaţiilor 
cooperative şi asociaţiilor lor, a altor organizaţii obşteşti sau a cetăţenilor în 
cazurile când , potrivit legii ei se pot adresa instanţei de judecată pentru 
apărarea drepturilor şi intereselor lor personale.  
În cazurile de intentare a acţiunii se depun cereri de deschidere a unui proces, în 
cazurile, ce decurg din raporturile juridice administrative, şi în cazurile de 
procedură specială-respectiv: plângeri şi cereri.  
Articolul 6. Înfăptuirea justiţiei pe principiul egalităţii cetăţenilor în faţa 
legii şi a judecăţii.  
Justiţia în procesele civile se înfăptuieşte numai de către instanţele de judecată 
pe principiul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii şi a judecăţii, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică , limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere sau de origine socială, precum şi de alte împrejurări.    
Articolul 8. Independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii.  
La înfăptuirea justiţiei, judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. 
Judecătorii judecă pricinile în baza legii şi în condiţii care exclud orice presiune 
asupra lor.   
Mitingurile, demonstraţiile şi alte acţiuni desfăşurate la o  distanţă mai mică de 
25 de metri de localul în care înfăptuieşte justiţia, dacă au scopul de a exercita 
presiuni asupra judecătorilor, se califică drept imixiune în activitatea lor. 
În cazul imixiunii în activitatea judecătorilor şi instanţelor de judecată cu scopul 
de a influenţa înfăptuirea justiţiei, judecătorul sau instanţa de judecată 
reacţionează în modul prevăzut de lege.  
Articolul 9. Limba de procedură şi dreptul la interpret.  
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Procedura juridică se desfăşoară în limba moldovenească. Persoanele care nu 
posedă sau nu vorbesc în limba moldovenească au dreptul de a lua cunoştinţă de 
toate actele şi lucrările dosarului de a vorbi în instanţă prin interpret.  
Procedura juridică se poate efectua şi într-o limbă acceptabilă pentru 
majoritatea persoanelor care participă la proces.  
În cazul în care procedura juridică se efectuează în altă limbă documentele 
procesuale juridice se întocmesc în mod obligatoriu şi în limba moldovenească.     
 
 
Legea contenciosului administrativ  
a Republicii Moldova  
Nr. 793-XIV din 10.02.200 
(Monitorul Oficial al republicii Moldova  
               nr. 57-58/375 din 18.05.2000) 
 
Capitolul I 
Dispoziţii generale  
Articolul 1. Scopul contenciosului administrativ.  
Contenciosul administrativ ca instituire juridică are drept scop contractarea 
abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor 
persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea 
ordinii de drept.    
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de 
lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ competente pentru a obţine anularea actului, 
recunoaşterea dreptului pretins repararea pagubei ce i-a fost cauzată.  
 
Capitolul II 
Obiectul ţi subiectul acţiunii în contenciosul administrativ  
  
Articolul 3. Obiectul acţiunii în contenciosul administrativ. 
Obiectul al acţiunii în contenciosul administrativ actele administrative, cu 
caracter normativ şi individual, prin care este vătămat un drept recunoscut de 
lege al unei persoane, inclusiv al unei terţ, emise de: 
Autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul prezentei legi; 
Subdiviziunile autorităţilor publice; 
Funcţionarii din structurile specificate la lit. a)şi b)  
   Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ poate fi şi nesoluţionarea în 
termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege.  
 
Articolul 5. Subiecţii cu drept de sesizare în contenciosul administrativ.  
Subiecţii cu drept de sesizare în contenciosul administrativ sânt:  
persoana, inclusiv funcţionarul public, militarul, persoana cu statut militar, care 
se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o 
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în 
termenul legal a unei cereri-în condiţiile art. 14. Al prezentei legi;  
prefectul, care atacă actele emise de autorităţile publice locale, inclusiv de cele 
din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia şi din municipiul Chişinău – în 
condiţiile Legii privind administrarea publică locală.    
Avocatul parlamentar, care la sesizarea persoanei vătămate într-un drept al său, 
atacă actele administrative – în condiţiile Legii cu privire la avocaţii 
parlamentari; 
  Instanţele de drept comun şi cele specializate, în cazul ridicării excepţiei de 
ilegalitate-în condiţiile art. 13. Al prezentei legi.  
Articolul 13. Excepţia de ilegalitate  
Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul 
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unui proces într-o pricină de drept comun, pe cale de excepţie, din oficiu sau la 
cererea părţii interesate. 
Încheierea prin care se ridică excepţia de ilegalitate în faţa instanţei de 
contencios administrativ se întocmeşte în condiţiile Codului de procedură civilă. 
În cazul în care instanţa constată că de actul administrativ depinde soluţionarea 
litigiului în fond, ea sesizează, prin încheiere motivată, instanţa de contencios 
administrativ competentă şi suspendă cauza.  
Instanţa de contencios administrativ examinează excepţia de ilegalitate în 
termen de 10 zile, pronunţând hotărârea corespunzătoare.  
Hotărârea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată cu recurs în 
termen de 5 zile. 
Recursul declarat împotriva hotărârii pronunţate asupra excepţiei de ilegalitate 
se judecă în termen de 10 zile.  
După examinarea excepţiei de ilegalitate, instanţa de contencios administrativ 
restituie dosarul cu hotărârea sa instanţei care a ridicat excepţia de ilegalitate.  
În cazul în care instanţa de contencios administrativ constă ilegalitatea actului 
administrativ, instanţa care a ridicat excepţia de ilegalitate soluţionează cauza 
fără   a ţine cont acest act administrativ.  
 
Capitolul IV 
Procedura examinării acţiunii în contenciosul administrativ  
 
Articolul 14. Cererea prealabilă 
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, 
printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii 
publice emitente, în termen de 6 luni de la data luării la cunoştinţă a actului, 
revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.  
 În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea 
prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie organului emitent, fie 
organului ierarhic superior.  
Termenul de 6 luni specificat la alin. (1) nu se extinde asupra actului 
administrativ cu caracter normativ.    
 
CODUL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
al Republicii Moldova 
 
TITLUL 1 
 
CAPITOLUL 1 
 
Dispoziţii generale 
Articolul 1. Sarcinile Codului cu privire la contravenţiile administrative.  
Codului cu privire la contravenţiile administrative are sarcina de  a ocroti 
personalitatea, drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, 
proprietatea, orânduirea de stat şi orânduirea publică, perecum şi de a depista, 
preveni şi lichida contravenţiile administrative şi consecinţele lor, de a contribui 
la educarea cetăţenilor în spiritul îndeplinirii întocmai a legilor.  
Pentru îndeplinirea acestei sarcini Codul cu privire la contravenţiile 
administrative stabileşte fapta care este o contravenţie administrativă, 
sancţiunile şi modul de aplicare a lor, percum şi organele (persoanele cu funcţii 
de răspundere) care sînt în drept să examineze cazurile cu privire la 
contravenţiile administrative.  
Articolul 7.  Asigurarea legalităţii la aplicarea măsurilor de influenţă 
pentru contravenţiile administrative 
  Nimeni nu poate fi supus măsurilor de influenţă în legătură cu contravenţia 
administrativă decât numai pe baza şi în modul stabilit de legislaţie.  
  Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative se înfăptuieşte 
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pe baza respectării cu stricteţe a legislaţiei.  
  Aplicarea de către organele şi persoanele cu funcţii de răspundere, 
împuternicite pentru aceasta, a măsurilor de influenţă administrativă se face în 
limitele competenţei lor, în strictă conformitate cu legislaţia.   
Respectarea cerinţelor legislaţiei la aplicarea măsurilor de influenţă pentru 
contravenţiile administrative este asigurată prin controlul sistematic din partea 
organelor ierarhic superioare şi a persoanelor cu funcţii de răspundere prin 
supravegherea exercitată de procuratură, prin dreptul de a depune plângeri, prin 
alte modalităţi stabilite de legislaţie.  
 
PARTEA GENERALĂ 
 
CAPITOLUL  2 
 
CONTRAVENŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI RĂSPUNDEREA 
ADMINISTRATIVĂ. 
 
Articolul 9. Noţiunea de contravenţie administrativă.  
Contravenţie administrativă se consideră fapta (acţiunea sau inacţiunea ) ilicită 
ce atentează la personalitate. La drepturile şi la interesele legitime ale 
persoanelor fizice şi juridice, la proprietate, la orânduirea de stat şi la ordinea 
publică, precum şi alte fapte ilicite pentru care legislaţia prevede răspundere 
administrativă.    
Răspunderea administrativă pentru contravenţiile prevăzute de prezentul Cod 
apare, dacă prin caracterul lor aceste contravenţii  nu atrag după sine, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, răspunderea penală.      
Articolul 12. Vârsta, la care apare răspunderea administrativă.  
La răspundere administrativă pot fi trase persoanele, care până în momentul 
comiterii contravenţiei administrative au atins vârsta de şaisprezece ani.     
Articolul 16. Răspunderea cetăţenilor străini şi a persoanelor fără 
cetăţenie.  
 Cetăţenilor străini şi a persoanelor fără cetăţenie, care se află pe teritoriul 
republicii moldova, pot fi trase la răspundere administrativă conform 
dispoziţiilor generale la fel ca şi cetăţenii republicii moldova. Chestiunea 
privind răspunderea pentru contravenţii administrative, comise pe teritoriul 
republicii moldova de către cetăţeni, care conform legilor şi tratatelor 
internaţionale din vigoare ale Republicii Moldova, se bucură de imunitatea faţă 
de jurisdicţia administrativă a Republicii Moldova, se rezolvă pe cale 
diplomatică.   
 
CAPITOLUL 4 
 
APLICAREA  SANCŢIUNII ADMINISTRATIVE 
 
Articolul 32. Regulile generale  de aplicare a sancţiunii pentru contravenţia 
administrativă. 
Sancţiunii pentru contravenţia administrativă se aplică în limitele, stabilite de 
actul normativ, care prevede răspunderea pentru contravenţia comisă, în strictă 
conformitate cu prezentul Cod şi cu alte acte cu privire la contravenţiile 
administrative.  
La aplicarea sancţiunii se ţine cont de caracterul contravenţiei comise, de 
persoana contravenientului, de gradul vinovăţiei lui, de starea materială, de 
circumstanţele, ce atentează şi ce agravează răspunderea.     
 
CAPITOLUL 13 
 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE CE ATENTEAZĂ LA 
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ORDINEA PUBLICĂ 
 
Articolul 1715    Confecţionarea sau difuzarea lucrărilor ce propagă cultul 
violenţei şi al cruzimii 
Confecţionarea, importarea, difuzarea demonstrarea sau păstrarea în scop de 
difuzare sau de demonstrare a cine-şi videofilmelor sau a altor lucrări ce 
propagă cultul violenţei şi al cruzimii- 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor de la zece la douăzeci salarii 
minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere-până la cincizeci salarii minime, 
cu confiscarea lucrărilor şi a mijloacelor pentru confecţionarea şi demonstrarea 
lor.    

 

Articolul 1742  Încălcarea intenţionată a modului de folosire a simbolurilor 
de stat.  
Încălcarea intenţionată a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema, 
drapelul, imnul) ale republicii Moldova sau ale altui stat – atrage după sine 
aplicarea unei amenzi în mărime de până la zece salarii minime.  
Acţiunile, prevăzute de aliniatul întâi al prezentului articol, săvârşite printr-o 
înţelegere prealabilă de un grup de persoane, precum şi de persoane cu funcţii 
de răspundere, responsabile pentru respectarea modului de folosire   a 
simbolurilor de stat, - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de până la douăzeci de salarii 
minime sau arest administrativ pe termen de până la treizeci de zile.  
Articolul 200. Încălcarea legislaţiei cu privire la culte 
Constrângerea de a participa sau de a nu participa exerciţiul religios al unui sau 
altui cult, de a contribui sau nu la cheltuielile vreunui cult-atrage aplicarea unei 
amenzi de până la zece salarii minime. 
 Intoleranţa confesională, manifestă prin acte sare stânjenesc liberul exerciţiu al 
unui cult recunoscut de stat, - 
atrage aplicarea unei amenzi de la cinci la cincisprezece salarii minime. 
Exercitarea, în numele unui cult înregistrat sau neînregistrat, fie în nume 
propriu, a unor practici şi ritualuri, care contravin legislaţiei în vigoare-  
atrag aplicarea unei amenzi de la zece la douăzeci de salarii minime.   
Divulgarea tainei mărturisirii de către un slujitor al cultelor-atrage aplicarea 
unei amenzi de la zece la douăzeci şi cinci de salarii minime. 
Organizarea de partide politice după criteriul confesional- atrage aplicarea unei 
amenzi de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de salarii minime.  
Atragerea cetăţenilor străini pentru activităţi religioase, precum şi exercitarea 
unor activităţi şi ritualuri religioase de către cetăţenii străini fără acordul 
autorităţilor publice, -  
atrage aplicarea unei amenzi de până la zece salarii minime cu expulzarea din 
ţară a acestor cetăţeni străini.  
Aceleaşi acţiuni săvârşite de persoana supusă unei sancţiuni administrative 
pentru una din contravenţiile prevăzute de aliniatele întâi, doi, trei, patru, cinci 
sau şase ale prezentului articol – 
atrag aplicarea unei amenzi de până la douăzeci şi cinci de salarii minime sau 
arest administrativ pe un termen de până la treizeci de zile.  
Articolul 2003  Încălcarea egalităţii în drepturi a limbilor 
Faptele îndreptate spre propagarea duşmăniei, desconsiderarea limbii oricărei 
naţionalităţi, crearea de obstacole pentru funcţionarea limbii de stat şi a altor 
limbi pe teritoriul republicii, precum şi lezarea în drepturi a cetăţenilor din 
motive de limbă- 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de până la cinci salarii 
minime.  
Articolul 2004 Nerespectarea cerinţelor Legii Republicii Moldova cu privire 
la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova 
Nerespectarea de către conducătorii organelor puterii de stat, administraţiei de 
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stat şi ai organizaţiilor obşteşti, precum şi de către conducătorii întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor, aflate pe teritoriul Republicii Moldova a Legii 
republicii Moldova cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii 
Moldova- 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de până la zece salarii 
minime.  
 
TITLUL IV 
 
PROCEDURĂ ÎN CAZURILE CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIILE 
ADMINISTRATIVE 
 
CAPITOLUL 17  
 
DISPOZIŢII FUNDAMENTALE  
Articolul 232. Sarcinile procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile 
administrative 
Sarcinile procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile administrative sânt: 
clarificarea  la timp, sub toate aspectele, deplină  şi obiectivă a împrejurărilor 
fiecărui caz, soluţionarea lui în strictă conformitate cu legislaţia, asigurarea 
îndeplinirii hotărârii adoptate, precum şi stabilirea cauzelor şi condiţiilor, care 
au contribuit la comiterea contravenţiilor administrative, prevenirea  
contravenţiilor, educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor, întăririi 
legalităţii.  
Articolul 235. Examinarea cazului cu privire la contravenţia 
administrativă pe baza principiului egalităţii cetăţenilor   
Examinarea cazului cu privire la contravenţia administrativă se efectuează pe 
baza principiului egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii şi a organului care 
examinează cazul, fără deosebire de originea lor, de starea socială şi materială, 
de rasă şi naţionalitate; de sex, studii, limbă, de atitudinea faţă de religie, de 
felul şi caracterul ocupaţiei, de domiciliu şi de alte împrejurări.  
Articolul 236. Examinarea publică a cazului cu privire la contravenţia 
administrativă.   
Cazului cu privire la contravenţia administrativă se examinează în mod public. 
În scopul sporirii rolului educativ şi preventiv al procedurii în cazurile cu 
privire la contravenţiile administrative asemenea cazuri se pot examina 
nemijlocit în cadrul colectivelor de muncă, la locul de învăţătură sau de trai al 
contravientului. 

Acoperă oare legislaţia 
civilă şi administrativă, 
îndreptată spre 
combaterea 
discriminării rasiale, 
ambele forme de 
discriminare: directă şi 
indirectă? 
Detalii 
Acoperă oare definiţia 
discriminării directe 
“posibila” tratare 
nefavorabilă bazată pe 
motivele interzise? 

Nu le defineşte şi nu se delimitează . Legislaţia civilă şi administrativă doar 
declară principiul egalităţii tuturor persoanelor, invocând motivele interzise, dar 
nu defineşte noţiunea de discriminare directă şi indirectă, nu delimitează aceste 
noţiuni şi nu indică întreaga diversitate a formelor de acţiuni care ar putea fi 
comise cu efect de discriminare. 

Ce motive sunt 
enumerate în lista 
motivelor interzise de 
discriminare (rasă, 
culoare, limbă, 

Sunt enumerate toate motivele, cu excepţia culorii 
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cetăţenie, origine etnică 
sau naţională, etc )? 
Este oare această listă 
de motive incompletă? 
În cazul în care este, 
cum faptul acesta este 
clarificat în definiţie? 

Lista motivelor este completă, cu excepţia “culoare”. Acest fapt rezultă din 
articolele 1,17,18,19,20 şi 23 ale Codului Civil, articolele 4,6,235 ale Codului 
de procedură civilă (conţinutul acestor articole este indicat mai sus.)  

Sunt oare în definiţie 
unele cuvinte 
restrictive care ar cere 
ca acţiunile 
discriminatorii să fie 
bazate “numai” sau 
“exclusiv” pe motivele 
interzise? 

Nu. 

Acoperă oare ofensele, 
cauzate de 
discriminarea directă şi 
indirectă, situaţii de 
tratare ostilă bazată pe 
o presupunere greşită, 
astfel ca aparţinerea 
persoanei unui grup 
menţionat în motivele 
interzise? 

Întâi de toate, discriminarea directă şi indirectă nu este definită şi delimitată în 
legislaţia civilă şi administrativă. În al doilea-nu se prevăd categoriile de acţiuni 
care cad sub incidenţa acestor norme.  
 

Este oare clar prevăzut 
că interzicerea 
discriminării nu 
împiedică menţinerea 
sau adoptarea 
măsurilor speciale 
menite să promoveze 
egalitatea completă a 
persoanelor, 
menţionate în motivele 
interzise? 
 

Asemenea prevederi nu există în legislaţia respectivă. 

Ce domenii sunt 
acoperire de legislaţia 
anti-discriminatorie 
(angajarea la muncă, 
educaţie, spaţiu locativ, 
sănătate, accesul la şi 
aprovizionarea cu 
bunuri, facilităţi şi 
servicii, accesul la 
servicii publice şi locuri 
publice, etc)? 

Da, legislaţia anti – discriminatorie acoperă toate domeniile indicate în întrebare 
(a se vedea compartimentul “Dreptul constituţional şi Dreptul penal”) 

Se aplică oare legislaţia 
în acest domeniu 
tuturor organelor 
publice precum şi 
persoanelor private? 

Da.  

Sunt oare toate 
funcţiile tuturor 
autorităţilor publice 
acoperite de legislaţie 

Da, toate. 



Chestionar egislativ cu privire a nondiscriminare www.CReDO.md  

 

 31

(inclusiv domeniile de o 
sensibilitate specială 
aşa ca imigrarea, 
asigurarea, proceduri 
juridice)? Dacă nu, 
care funcţii sunt 
excluse? 
Se aplică oare legislaţia 
tuturor persoanelor 
fizice şi juridice? 

Da. 

Sunt oare anumite 
acţiuni definite în mod 
special? (în 
special:persecuţie 
pedeapsă; segregare; 
deranj; discriminarea 
bazată pe asocierea sau 
contacte cu o 
persoanindicate de un 
motiv interzis; 
incitarea altei persoane 
de a discrimina; o 
intenţie proclamată de 
a discrimina; 
ajutorarea altuia de a 
discrimina) 

Nu.  

Există careva autorităţi 
publice care în 
conformitate cu 
obligaţiile statutare pot 
promova egalitatea şi 
elimina discriminarea 
în îndeplinirea 
funcţiilor sale? 
 

Ministerul justiţiei, instanţele de judecată, funcţionarii publici conform 
prevederilor din  Legea serviciului public, nr.443-XIIIdin 04.05.1995 
(Monitorul Oficial al republicii Moldova , nr. 61/ 681 din 02.11.1995) 
 
Articolul 4. Principiile fundamentale ale activităţii serviciului public. 
Serviciul public îşi desfăşoară activitatea pe următoarele principii: 
…b) respectarea strictă a legilor şi a altor acte juridice conform legii, 
respectarea disciplinei de stat, răspunderea personală a funcţionărilor publici 
pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, 
ale autorităţilor administraţiei publice locale; 
Articolul 5. Sarcinile principale ale serviciului public. 
Sarcinile principale ale serviciului public sânt: 
…c)apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, asigurarea exercitaţilor lor; 
Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public  
…(2) Funcţionarul public este obligat: 
să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor; 

Sunt oare autorităţile 
publice împuternicite 
în conformitate cu 
obligaţii specifice să 
asigure ca părţile 
cărora ei le acordă 
contracte, credite, 
donaţii sau alte 
beneficii respectă şi 
promovează politica de 
ne-dicriminare? 

Răspunsul afirmativ rezultă din răspunsul la întrebarea precedentă.  
 

Dacă da, este oare 
stipulat că încălcarea 

CODUL CIVIL 
al Republicii Moldova 
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condiţiei acesteia de  
parte a cealaltă 
constituie motiv pentru 
anularea contractului, 
creditului, donaţiei sau 
altor beneficii? 

 
Articolul 220. Nulitatea actului juridic ce contravine legii, ordinii publice şi 
buneilor moravuri.  
Actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative sunt nule dacă 
legea nu prevede altfel. 
Actuall juridic sau clauza care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri 
sunt nule; 
Nulitatea clauzei nu atrage nulitatea întregului act juridic, dacă se poate 
presupune că acesta ar fi fost încheiat şi în lipsa clauzei declarate nulă.  

Există careva alte 
instituţii (aşa ca 
afacerile private) care 
în conformitate cu 
obligaţiile statutare pot 
promova egalitatea şi 
elimina discriminarea? 
Dacă da, este oare 
obligaţia aceasta 
însoţită de un 
mecanism de 
supraveghere şi 
executare? 

Nu sunt cunoscute. 

Este oare prevăzut că 
legile, regulamentele şi 
prevederile 
administrative la nivel 
local şi de stat urmează 
să fie revăzute în 
permanenţă şi cele 
contrare de ne-
discriminare să fie 
modificate sau anulate? 

Prevederi speciale relative la asemenea acte, modificările şi completările actelor 
normative vizând principiile de ne-discriminare nu sânt . Ele se efectuează în 
ordinea generală de modificare şi completare a actelor normative. Dar, 
principiile discriminării ,fiind prevăzute în normele constituţionale, conform 
art.7 al Constituţiei,  “Nici o lege şi nici un alt act juridic, care contravine 
Constituţiei, nu are putere juridică”. 

Este oare prevăzut ca 
prevederile 
discriminatorii, incluse 
în contractele sau 
acordurile individuale 
sau colective, în 
regulile interne ale 
întreprinderilor, în 
regulile asociaţiilor cu 
profit şi non-profit, şi 
în regulile ce 
guvernează profesiile  
independente şi 
organizaţiile 
muncitorilor şi 
patronilor trebuie să fie 
declarate nul şi 
neavenit? 

Direct nu sunt prevăzute, dar orice deviere de la principiul egalităţii în faţa legii 
este interzisă.  
 

Prevede oare legislaţia 
posibilitatea căroria 
proceduri pozitive 
rapide valabile pentru 
victimele pretinse în 
situaţiile în care 
consecinţele imediate 

Careva proceduri speciale rapide în acest sens legislaţia nu prevede.  
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ale actului 
discriminatoriu pretins 
sunt îndeosebi 
serioase? 
Ce persoane sunt 
împuternicite legal de a 
depune plângeri 
privind discriminarea?  
Sunt oare asociaţiile, 
organizaţiile, 
sindicatele muncitoreşti 
sau alte entităţi juridice 
împuternicite, în 
conformitate cu 
legislaţia non-
discriminatorie, să 
depună plângeri 
privind discriminarea 
rasială? 

Atât persoanele fizice cât şi cele juridice în  mod personal, cât şi prin  
intermediul asociaţiilor şi organizaţiilor.   
 

Urmează oare ca 
plângerile depuse de 
astfel de entităţi 
juridice să fie bazate pe 
tratamentul unei 
victime concrete? 
În cazul în care 
plângerile sunt bazate 
pe tratamentul unei 
victime concrete, este 
oare necesar pentru 
astfel de entităţi 
juridice să obţină 
acordul victimei? 

Da . 
 
 
Nu 

Este oare ajutorul 
juridic gratuit accesibil 
pentru aşa numitele 
victime a discriminării 
în cazul în care acestea 
duc lipsa de finanţe? 

1. Pe lângă facultatea de drept este aşa numită “Clinica juridică”, activitatea 
căreia este susţinută de fundaţia,   “Soros Moldova  ”, în cadrul căreia activează 
lectori şi studenţi din cursurile superioare şi care acordă asistenţă juridică 
gratuită persoanelor cu situaţia materială vulnerabilă . 
2. Avocaţii parlamentari intervin în sistemul judiciar pentru apărarea  
drepturilor lezate ale cetăţenilor, acţiunile în justiţie ale cărora nu se supun 
taxelor de stat.  
În republica Moldova activează “Asociaţia juriştilor pentru apărarea drepturilor 
omului” care acordă la fel asistenţă juridică gratuită populaţiei atât în sistemul 
intern , cât şi în faţa Curţii Europene. 
Legea privind taxa de stat  nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 cu modificările şi 
completările până în decembrie 1999 (Monitorul Oficial al R.M. nr. 133-134)  
Legea “Cu privire la avocatură ” nr.1250 din 19      iulie 2002 (Monitorul oficial 
al R. M. nr.26-27 din 12.09.2002). 

Prevede oare legislatia 
sarcina probei separate 
in cazurile de 
discriminare? 

Legislaţia prevede sarcina probei separate a acţiunei săvărşite de fiecare din 
delicvenţi, care au comis un act de discriminare in grup, pentru a individualiza 
măsura de răspundere a fiecăruia.  

Ce remedii sunt 
accesibile în cazurile de 
discriminare rasială? 
Sunt oare accesibile 
unele măsuri altele 
decât compensaţia, aşa 

Da, conform articolului 10 al Codului Civil apărarea dreptului civil se face prin: 
restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin 
care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui,… 
Conform articolului 16 al Codului Civil, alin (2), “Orice persoană este îndrept 
să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea demnitatea sau reputaţia 
profesională dacă cel care a răspândit-o nu dovedeşte că ea corespunde realităţii 
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ca restituirea 
drepturilor pierdute? 
Există oare forme ne-
financiare de 
compensaţie, aşa ca 
informarea publicului 
despre decizia luată de 
judecată în cazul în 
care s-a constatat  
discriminarea? 
 

” 
Aliniatul (4) al aceluiaşi art.16 prevede “dacă informaţia care lezează onoarea 
demnitatea sau reputaţia profesională este răspândită printr-un mijloc de 
informare în masă, instanţa de judecată îl obligă să publice o dezminţire la 
aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi program sau ciclu de emisiuni în cel mult 15 
zile de la data întrării în vigoare a hotărârii judecătoreşti. ” 
Aliniatul (5) În cazul în care un document emis de o organizaţie conţine 
informaţii care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, instanţa de 
judecată o obligă să înlocuiască documentul.   
Aliniatul (6) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin (4 ) şi 5, modalitatea de 
dezminţire a informaţiilor care lezează onoarea , demnitatea şi reputaţia 
profesională se stabileşte de către instituţia de judecată.  
Aliniatul (7) Persoana lezată în drepturile şi interesele sale, ocrotite de lege, prin 
publicaţiile unui mijloc de informare în masă, este în drept să publice replica sa 
în respectivul mijloc de informare în masă pe contul acestuia.  
Aliniatul (8) Orice persoană în a căreia privinţă a fost răspândită   informaţie ce 
îl lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională este în drept, pe lângă 
dezminţire, să ceară repararea prejudiciului material şi moral cauzat astfel.  
Aliniatul (9 )dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează 
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei persoane este imposibilă, 
acesta din urmă este în drept să adreseze în instanţă de judecată o cerere în 
vederea declarării informaţiei răspândite ca fiind neveridică. 

Prevede oare legislaţia 
posibilitatea de creare 
a unei programe de 
măsuri pozitive 
(inclusiv măsuri 
speciale) care ar fi 
impusă părţii vinovate? 
Dacă da, conţine oare 
legislaţia prevederi cu 
privire la implicarea 
unui organ specializat 
în dezvoltarea şi 
supravegherea 
programei menţionate? 

La cursurile de perfecţionare a funcţionarilor din diferite domenii. 
Supraveghează organele ierarhic superioare 
 

Prevede oare legislaţia 
că patronii şi 
conducătorii pot duce 
răspunderea pentru 
acţiunile funcţionarilor 
sau agenţilor săi în 
cazurile de 
discriminare rasială?  
Dacă da, este oare 
necesar ca patronii şi 
şefii să fi ştiut despre 
acţiunile aceste pentru 
a duce răspundere? 

Nu se prevăd.  

  
Există careva planuri 
pentru a dezvolta noi 
legislaţii în acest 
domeniu? 
Dacă da, atunci la ce 
stadiu sînt subiectele 
discuţiilor? 

Da, codul de procedură civilă subiectele principale sânt: determinarea 
competenţei diferitelor instanţe judiciare,  rolul şi funcţiile procurorului atât în 
procesul civil, cât şi în căile  ordinare şi extraordinare  de ataca hotărârilor 
judecătoreşti 
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Altă informaţie 
relevantă. 

Nu am putut-o dobândi, probabil că nici nu este.  

1.  b) Implementarea 
prevederilor existente 

Gradul implementării nu poate fi determinat, dat fiind că sistemul de evidenţă 
statistică nu separă într-o categorie aparte actele de discriminare rasială.  

Informaţii  privind 
implementarea 
prevederilor existente 
(numărul de procese  
intentate şi rezultatele 
lor) 

 

Care sunt obstacolele 
principale în 
îndeplinirea eficientă a 
prevederilor existente. 

Obstacolele directe nu există dar trebuie de restructurat sistemul de evidenţă 
statistică.  

 

5.2 Concluzii şi recomandări 
 
I-Concluzii  
a)  Legislaţia civilă şi cea administrativă sunt codificate separat, respectiv în:  
Codul Civil (CC); 
Codul Procesul Civil  (CPC); 
Codul cu privire la Contravenţiile Administrative (CCA 
Legea contenciosului administrativ nr. 793-XiV din 10.02.2000.  
Legislaţia civilă şi cea administrativă este antidiscrininatorie, asigurând tuturor peroanelor egalitatea în faţa 
legii, capacitatea lor juridică, imposibilitatea lipsirii sau limitării capacităţii juridice, în accesul liber la 
justiţie, în alegerea limbii procedurii judiciare, în accesul la autorităţile şi locurile publice, în protecţia 
drepturilor faţă de autorităţile publice de toate nivelurile şi altele.  
Legislaţia civilă şi administrativă nu defineşte şi nu delimitează noţiunea de “”discriminare directă şi 
indirectă”, ci nu mai le numeşte .  
Legislaţia civilă şi administrativă conţine întreaga listă a motivelor de discriminare, cu excepţia culorii.  
Legislaţia civilă şi administrativă nu prevede în mod special ofensele sau tratările ostile bazate pe 
apartenenţa unei persoane sau a unui grup de persoane căruiva din motivele interzise. 
Legislaţia civilă şi administrativă acoperă cu normele sale antidiscriminatorii toate domeniile, în special aşa 
ca: angajarea la muncă (art.17 al Codului muncii), retribuirea muncii (art. 85 a Codului muncii), educaţie 
(art.4-8 ale Legii Învăţământului ), spaţiul locativ (art. 10 al Codului cu privire la locuinţe), ocrotirea 
sănătăţii (art. 17 al Legii ocrotirii sănătăţii), accesul la proprietate (art. 18al CC),  accesul la fascilităţi şi 
locurile publice (art. 16 al Constituţiei ) etc. Cât priveşte exercitarea serviciilor publice şi alte drepturi 
politice, sunt prevăzute numai pentru cetăţeni (art.39 al Constituţiei, art.3 al Codului Electoral, art.13 al 
Legii Serviciului public). 
Legislaţia privind discriminarea se aplică în egală măsură atât în privinţa tuturor organelor publice, cât şi în 
relaţiile cu persoane private.  
Legislaţia civilă şi administrativă nu defineşte şi nu interzice în mod special aşa acţiuni ca: persecuţie, 
pedeapsă , segregare, deranj pe motive rasiste, precum şi discriminarea bazată pe asociere sau contracte cu 
o personalitate ce aparţine de unul din motivele interzis rasiste, incitarea îndemnarea altei persoane de a 
discrimina, intenţia proclamată de a discrimina, ajutorarea altuia de a discrimina.  
Conform legislaţiei în vigoare,    organele care, în virtutea obligaţiilor sale statutare, pot promova egalitatea 
şi elimina discrimina în îndeplinirea funcţiilor sale sunt: Ministerul Justiţiei, judecătoriile de toate 
nivelurile, procuratura, poliţia, autorităţile publice de toate nivelurile, atât legislative, cât şi executive.  
Legislaţia în vigoare nu prevede în mod special ca autorităţile   publice să pună condiţii speciale de a 
respecta şi a promova politica de nedescriminare persoanelor cărora aceste autorităţi le acordă contracte, 
credite , donaţii sau alte beneficii.  
La efectuarea unor asemenea activităţi autorităţile publice (precum şi persoanele private) sunt obligate să 
respecte art.220 al Codului Civil care declară nulitatea actului juridic care contravine legii, ordinii publice şi 
bunelor  moravuri. 
Prevederi speciale relative la modificarea şi completarea permanentă a legislaţiei în vederea anulării 
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normelor discriminatorii nu există, dar: 
acest principiu rezultă din conţinutul întregului sistem legislativ (art. 16,19, 7,4, ale Constituţiei, conţinutul 
cărora sînt expuse la compartimentul “Dreptul constituţional” şi din conţinutul normelor expuse la alte 
compartimente ale acestor materiale); 
se realizează în măsura: 
dezvoltării societăţii civile; 
aderări şi ratificări de către Republica Moldova a actelor internaţionale privind combaterea rasismului şi a 
tuturor formelor de discriminare;  
colaborării ţării noastre cu organismele internaţionale. 
Proceduri speciale care ar permite mai rapid examinarea cauzelor de discriminare nu există.  
Atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, atât personal, cât şi prin  reprezentanţi sânt împuternicite 
legal de a depune plângeri privind discriminarea. 
Legislaţia prevede, alături de alte măsuri, restituirea drepturilor pierdute (art.10 al CC.) 
Forme ne financiare de compensaţie, aşa ca informare publicului despre decizia adoptată de judecată în 
cazul în care s-a constatat discriminarea nu există. Există doar pentru cazurile onoarei şi demnităţii (art.16 
alin. 2,4-9 ale CC). 
Legislaţia prevede ajutorul juridic gratuit pentru victimele actelor de discriminare, precum şi pentru 
victimele altor acte ilicite.  
Legislaţia în vigoare nu prevede răspunderea patronilor pentru actele discriminatorii ale angajaţilor săi. 
Fiecare persoană răspunde în parte pentru actul de  discriminare.  
Careva planuri cu privire la crearea unei noi legislaţii speciale în domeniul discriminării rasiale nu există.     
Gradul implementării în practică a legislaţiei privind discriminarea nu este posibil de determinat dat fiind 
conţinutul imperfect din acest punct de vedere, a formularelor de evidenţă statistică.  
 
II-Propuneri: 
Ţinând cont de recomandarea de politică generală nr. 7 a ECRI-ului ar trebui elaborată şi adoptată o Lege 
care la nivel naţional ar defini şi ar delimita toate actele de discriminare rasială, folosind metodele şi 
criteriile fiecărei ramuri de drept, şi ar prevedea în mod sistematic măsuri de combatere şi dezrădăcinare a 
tuturor formelor de discriminare.  
Dacă instrumentele juridice de combatere şi înlăturare a tuturor formelor de discriminare rămân  separate în 
fiecare ramură de drept, ele trebuiesc formulate şi armonizate între ele în aşa mod, ca  ele, exercitându-şi 
influenţa asupra relaţiilor sociale prin măsurile sale ramurale specifice, dar în manieră sistemică, coordonate 
cu cele din alte ramuri ale sistemului naţional de drept, şi-ar atinge cât mai eficient scopul urmărit.  
Normele juridice,  menite să combată rasismul şi să înlăture toate formele de discriminare, trebuie să 
conţină definiţii clare ale actelor interzise, să prevadă criterii suficiente de delimitare a fiecăruia din ele şi să 
conţină sancţiuni eficiente, specifice fiecărei ramuri de drept. Se simte în mod special necesitatea definirii 
în legislaţia Republicii Moldova a noţiunilor de : “rasism” “discriminare directă,”  “discriminare indirectă”, 
“crearea avantajelor directe sau indirecte” etc. atât în dreptul penal, cât şi în cel civil şi administrativ.  
La formarea definiţiilor trebuie de ţinut cont de actele internaţionale cu privire la protecţia drepturilor 
omului şi înlăturarea tuturor formelor de discriminare, de jurisprudenţa Curţii Europene, precum şi de 
recomandările de politică generală ale ECRI-ului.  
Trebuie introdus în gama motivelor interzise din Legislaţia civilă şi administrativă a Republicii Moldova şi 
aşa motiv ca “culoarea.”. 
În legislaţia civilă şi administrativă trebuie prevăzute ca acte interzise aşa acţiuni ca: “ofensele sau tratările 
ostile bazate pe apartenenţa unei persoane sau a unui grup de persoane unuia din motivele interzise.”   
Ar trebui lărgită gama de acţiuni şi comportamente, definindu-se şi interzicându-se în legislaţia civilă şi 
administrativă aşa acţiuni ca: 
persecuţie, pedeapsă, segregare, deranj pe motive rasiste; 
discriminarea bazată pe asociere sau contracte cu o persoană ce aparţine unuia din motivele rasiste interzise; 
incitarea altei persoane de a discrimina; 
intenţia proclamată de a discrimina; ajutorarea altuia de a discrimina etc. 
Statutele tuturor persoanelor juridice, atât celor comerciale, cât şi celor necomerciale ar trebui să prevadă 
norme conform cărora ele în activitatea lor contribuie la promovarea egalităţii în drepturi a tuturor 
persoanelor şi înlăturarea tuturor formelor de discriminare.  
Legislaţia civilă şi administrativă ar trebui să prevadă proceduri care ar permite mai rapid soluţionarea 
cauzelor ce au la bază motive rasiste şi mai operativ realizarea măsurilor preventive.    
Legislaţia civilă şi administrativă ar trebui să prevadă alături de alte măsuri, informarea publicului despre 
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fiecare decizie de judecată în care s-a constatat discriminarea.  
Legislaţia ar trebui să prevadă în mod special că asistenţa juridică este gratuită pentru victimele fiecărui act 
de discriminare.  
Autorităţile publice, atât cele centrale, cât şi cele locale, ar trebui să-şi intensifice activităţile sale cu 
organizaţiile neguvernamentale în vederea propagandei legislaţiei antidiscriminatorie, principiului egalităţii 
în drepturi a tuturor persoanelor creării unei societăţi paşnice, armonioase şi pluriculturale.  
A majora ponderea materialelor normative privind protecţia drepturilor omului şi înlăturarea tuturor 
formelor de discriminare în programele de studiere a dreptului la toate nivelurile sistemului educaţional 
public şi privat.  
A se introduce programe speciale de studiere a actelor normative interne şi internaţionale în sistemul de 
formare şi reciclare a poliţiştilor şi lucrătorilor din instituţiile penitenciare.  
 A restructura registrele de evidenţa de la poliţie în vederea introducerii în ele a unei rubrici speciale pentru 
evidenţa actelor rasiste sau discriminatorii.  
A restructura formularele de evidenţă statistică a practicii judiciare, prevăzând în ele rubrici speciale pentru 
sentinţele şi deciziile ce au la bază acte rasiste sau discriminatorii.   
   
  
 


