
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul legii pentru modificarea articolului 1 din  

Legea nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind 

reabilitarea victimelor represiunilor politice  

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 296/1994 

pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor 

represiunilor politice a fost elaborat de Ministerul Justiției. 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalitățile urmărite. 

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 296/1994 

pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor 

represiunilor politice a  fost  elaborat  în  vederea  executării  Hotărârii  Curții 

Constituționale nr. 2 din 12 ianuarie 2021, având drept scop remedierea 

carențelor legislative referitoare la neincluderea în categoria victimelor 

represiunilor politice a tuturor categoriilor de copii născuți în locurile de 

represiune sau în drum spre ele. 

Temei pentru inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege 

menționat a servit Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 12 ianuarie 2021 

prin care a fost declarat neconstituțional textul „copiii persoanelor supuse 

represiunilor care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele se 

consideră copii proveniţi din căsătoria încheiată până la represiune.”.  

 În jurisprudența sa (HCC nr. 19 din 24 septembrie 2019), Curtea a statuat 

că respectarea principiului egalității presupune acordarea acelorași avantaje 

tuturor persoanelor aflate în situații similare, cu excepția cazului în care se 

demonstrează că tratamentul diferențiat este justificat în mod obiectiv și 

rezonabil. Această condiție demonstrează că principiul egalității nu are în vedere 

interzicerea oricărui  tratament diferențiat, ci doar a tratamentelor diferențiate 

nejustificate. 

În acest context, Curtea a constatat că tratamentul diferențiat al unor 

persoane născute în locurile de represiune sau în drum spre ele admis de norma 

contestată este lipsit de un scop legitim și nu are o justificare obiectivă și 

rezonabilă. Această normă îi lipsește în mod nejustificat pe cetățenii Republicii 

Moldova, născuți în locurile de represiune și în drum spre ele de către o femeie 



represată necăsătorită sau într-o căsătorie încheiată în timpul represiunii, de 

dreptul la protecția socială prevăzută de Legea nr. 1225 din 8 decembrie 1992 

privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Articolul 1 din Legea nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale 

Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice urmează a fi modificat 

în vederea aplicării unui tratament egal pentru toți copiii născuți în locurile de 

represiune sau în drum spre ele, indiferent dacă părinții lor s-au căsătorit până la 

sau în timpul represiunii sau dacă femeia represată care a născut era sau nu 

căsătorită.  

Prin urmare, prin prisma acestei intervenții legislative, sub incidența 

sintagmei de „copiii persoanelor supuse represiunilor politice care s-au născut în 

locurile de represiune sau în drum spre ele” cad toate categoriile de copii născuți 

în locurile de represiune sau în drum spre ele, fie că aceștia provin dintr-o 

căsătorie încheiată până la represiune, dintr-o căsătoria încheiată în timpul 

represiunii sau au fost născuți în locurile de represiune sau în drum spre ele de o 

femeie necăsătorită represată. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu implică cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare 

Proiectul de lege nu va necesita modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Proiecte de acte normative remise spre coordonare și pe 

platforma www.particip.gov.md. 

De asemenea, conform prevederilor art. 20 al Legii nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative elaborarea prezentului proiect de lege a fost demarată odată cu 

publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiției la 

compartimentul Transparența decizională, directoriul Anunţuri privind iniţierea 

elaborării actelor normative a anunțului de inițiere prin care se solicită 

implicarea tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor de rigoare. 

 

http://www.justice.gov.md/
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