
Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului  

pentru anii 2004-2008 
 

După declararea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova, au fost întreprinse măsuri 

importante pentru consfinţirea standardelor şi normelor internaţionale cu privire la drepturile 

omului în legislaţia naţională. Anume în această perioadă a fost declarată egalitatea tuturor 

oamenilorşi dreptul lor inalienabil la viaţă, libertate şi bunăstare. şi lingvistice exercitarea 

drepturilor sociale, economice şi culturale, libertăţilor politice. 
 

Întru confirmarea faptului că Republica Moldova respectă principiile şi normele universale ale 

dreptului internaţional şi că tinde să respecte drepturile omului, Parlamentul, prin Hotărîrea 

nr.217-XII din 28 iulie 1990, proclamă aderarea Republicii Moldova la Declaraţia universală a 

drepturilor omului din 10 decembrie 1948, ratificarea Pactului internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice şi Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 

culturale, adoptate de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966, ratifică, prin Hotărîrea 

nr.1298-XIII din 24 iulie 1997, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratifică, de asemenea, un şir de 

alte acte internaţionale ce reglementează standardele de bază ale drepturilor omului în anumite 

domenii, cum ar fi drepturile femeii, copilului, refugiaţilor, minorităţilor naţionale, precum şi un 

număr considerabil de convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). Republica 

Moldova depune eforturi considerabile pentru ca legislaţia naţională în domeniul apărării 

drepturilor omului şi aplicarea acesteia pe teritoriul său să corespundă standardelor şi normelor 

stabilite în documentele ONU, OIM, Consiliului Europei şi Organizaţiei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa (OSCE). 
 

Un şir de convenţii şi pacte internaţionale fundamentale la care Republica Moldova este parte 

(Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Pactul internaţional cu privire la 

drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială, Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, 

inumane sau degradante, Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de 

femei şi Convenţia cu privire la drepturile copilului) stipulează procedura de prezentare 

periodică de către statele membre a rapoartelor despre respectarea obligaţiilor asumate prin 

ratificarea acestor convenţii. O procedură similară este prevăzută şi de Convenţia-cadru pentru 

protecţia minorităţilor naţionale. Republica Moldova a prezentat comitetelor respective ale ONU 

rapoarte asupra convenţiilor menţionate  rapoarte care au fost examinate de comitetele abilitate, 

care au adresat Guvernului Republicii Moldova recomandări concrete în vederea îmbunătăţirii 

situaţiei din domeniul drepturilor omului în Republica Moldova.  

 

În consecinţă s-a decis elaborarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2004-2008, opiniile comitetelor abilitate au fost luate în considerare la 

elaborarea prezentului plan, care s-a aprobat prin Hotărîre Parlamentului Nr. 415  din    

24 octombrie 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La selectarea direcţiilor prioritare şi la determinarea structurii Planului naţional de acţiuni în 

domeniul drepturilor omului, Comitetul coordonator a pornit de la ideea că, din multitudinea de 

drepturi şi libertăţi ale omului, trebuie accentuate cele a căror încălcare are un caracter de masă şi 

lezeazăinteresele unor mari categorii de populaţie. După cum au demonstrat discuţiile din cadrul 

conferinţelor privind Planul naţional, precum şi comentariile comitetelor ONU în baza 

rapoartelor prezentate de Republica Moldova cu privire la respectarea convenţiilor internaţionale 

la care este parte, în această categorie intră: 

 dreptul la viaţă, integritate psihică şi fizică; 

 dreptul la muncă şi protecţia muncii; 

 dreptul la protecţie socială; 

 dreptul la ocrotirea sănătăţii; 

 dreptul la un mediu sănătos; 

 dreptul la educaţie; 

 dreptul la informaţie, libertatea opiniei şi exprimării. 
 

Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului 

urmează să asigure atingerea următoarelor obiective: 

1. reflectarea standardelor internaţionale cu privire la drepturile omului în legislaţia şi 

practica naţională; 

2. perfecţionarea legislaţiei, asigurarea supremaţiei legii şi consolidarea independenţei 

puterii judiciare; 

3. consolidarea instituţiilor societăţii civile; 

4. asigurarea apărării eficiente a drepturilor politice, civile, economice, sociale şi culturale; 

5. stimularea introducerii sistemului de monitorizare a situaţiei din domeniul drepturilor 

omului în Republica Moldova; 

6. perfecţionarea mecanismelor naţionale de apărare a drepturilor omului; 

7. asigurarea transparenţei procesului de implementare a Planului naţional de către 

autorităţile administraţiei publice; 

8. implementarea unor programe speciale de asigurare a respectării drepturilor categoriilor 

defavorizate ale populaţiei (copii, persoane cu disabilităţi, pensionari, şomeri); 

9. atingerea unui nivel înalt de informare a populaţiei despre standardele, unanim acceptate, 

din domeniul drepturilor omului şi despre valoarea acestor standarde pentru fiecare 

cetăţean şi pentru societate în genere; 

10. acordarea de asistenţă populaţiei Republicii Moldova la conştientizarea drepturilor lor şi 

la însuşirea modalităţilor de exercitare şi de apărare a acestora. 

 


