
A. Cadrul legislativ 

Recommendations 73.7 ,73.20, 75.15, 75.16, 75.17, 76.5: on strenghtening the Ombudsman’s 

office inclusevelly on the institution of child’s Ombudsperson 

1. La 03.04.2014 a fost adoptată Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (în 

vigoare din 09.05.2014) care a consolidat capacitățile Centrului pentru Drepturile Omului, 

actualul Oficiu al Avocatului Poporului (OAP) și a instituției Ombudsmanului în RM.  

2. În scopul garantării exercitării eficiente a mandatului de către Avocatul Poporului precum și 

Oficiul său, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a OAP (Legea nr. 164 din 

31.07.2015). 

3. Conform noii legi, numărul avocaților parlamentari a fost redus, modificată procedura de 

numire pentru a se garanta transparența și implicarea societății civile (de către Parlament în bază 

de concurs public) și stabilite criteriile de corespundere. Obiectivul noii legi de dezvoltare a 

instituției și asigurare a funcționalității este asigurat de o nouă procedură de alocare a resurselor 

financiare.  

4. Actualmente activează doi avocați ai poporului, unul dintre ei fiind specializat în probleme 

de protecție a drepturilor copilului. Avocatul poporului poate deține două mandate consecutive, a 

cîte cinci ani, pentru această poziție putînd opta persoana care are o vechime în muncă de cel 

puțin 10 ani.  

 

B. Politici în domeniul drepturilor omului 

Recommendations, 73.15 and 73.16 , on the follow up activities on UPR process. 

5. În ultimii ani, măsuri semnificative au fost întreprinse de RM la nivel instituțional și de 

politici în scopul asigurării unor acțiuni coordonate ale statului pentru exercitarea efectivă a 

drepturilor omului. În rezultatul adoptării Raportului final privind primul ciclu de evaluare a RM, 

a demarat un amplu proces de revizuire a Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului pe anii 2011–2014  (PNADO) în care au fost implicate toate autorităţile naţionale, acesta 

soldîndu-se cu modificarea documentului de politici. Modificările aduse PNADO au înglobat 

atât recomandările UPR, cât și recomandările altor structuri internaționale și regionale 

preocupate de protecția drepturilor omului, pentru a asigura concordanța acestora cu cadrul 

național. 

6. În cursul anului 2015 a fost evaluată implementarea documentului de politici, cu aprecierea 

impactului asupra sectoarelor vizate. Actualmente Guvernul examinează oportunitatea elaborării 

unui nou document de politici în domeniul drepturilor omului, pe termen mediu, cu un mecanism 

revizuit de monitorizare. Acesta va include și recomandările formulate RM în rezultatul 

susținerii celui de-al doilea raport UPR. 

7. Societatea civilă este un partener și evaluator activ la implementarea politicilor în domeniul 

drepturilor omului, la general și a realizărilor PNADO, în special. Reprezentanții societății civile 

au fost incluși atît în componenţa Comisiei pentru implementarea PNADO,  Comitetului naţional 

pentru combaterea traficului de fiinţe umane, de comun cu reprezentanţii instituţiilor publice și 

reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale.   

8. Exercițiul de amendare al PNADO în baza recomandărilor UPR în anul 2012 a inclus în 

grupul de lucru și reprezentanții organizațiilor necomerciale din domeniul promovării drepturilor 

omului. Procesul de elaborare al celui de-al II Raport UPR a antrenat desfășurarea a două 

seminare internaționale, în cooperare cu partenerii externi și reprezentanții societății civile. 

9. În conformitete cu recomandările UPR au fost elaborate/modificate la nivel național și alte 

documente de politici:  

- Planul de acțiuni privind susținerea populației de etnie Romă din RM pentru anii 2011-

2015 ; 



-  Programul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015  și Plan de acțiuni 

de implementare a programului pe anii 2013-2015;  

-  Planul de acțiuni pentru Implementarea Strategiei de Reformare a Sectorul Justiției 

2011-2016 ;  

- Planul de acțiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naționale în 

domeniul migrației și azilului (2011-2020) ;  

- Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize (Capitolul 2.4.3. Drepturile 

cetățenilor, inclusiv protecția minorităților) care a avut un accent pronunțat asupra politicilor 

în domeniul drepturilor omului. 

 

C. Domeniul obligațiilor internationale 

Recommendations 73.1, 76.1 : on ratification of international treaties (73.1), 76.1, 76.2, 76.3, 

73.44, 75.1, 75.2, 76.13 

10. Procedura de aderare la Convenţia internaţională privind protecţia drepturilor tuturor 

lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor, a demarat cu organizarea, în perioada 2012 – 

2013, a consultărilor publice, inclusiv cu participarea experților internaționali, în cadrul cărora au 

fost examinate prevederile Convențiilor din domeniul migrației, ratificate deja de către RM, 

precum și compatibilitatea acestora cu legislația națională. Ratificarea a fost amînată temporar 

sub aspect de evaluare a costurilor aferente  implementării, întrucît actualmente RM este parte la 

3 instrumente internaționale în domeniu migrației și 40 în domeniul muncii, ceea ce reprezintă o 

bază legală suficientă.  

11. Oportunitatea ratificării Protocolului opţional la Pactul Internaţional cu privire la drepturile 

economice sociale şi culturale a fost reflectată în  studiul  de fezabilitatea elaborat în cursul 

anului 2013 cu sprijinul Oficiului Națiunilor Unite al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului 

(OHCHR). Potrivit constatărilor preliminare ale acestuia, ratificarea Protocolului Opțional este 

fezabilă, ceea ce presupune avansarea fără impedimente spre semnarea şi ratificarea acestuia, 

însă pînă în prezent nu a reușit să se realizeze.  

12. RM a recunoscut competenţa Comitetului împotriva torturii de a primi şi a examina 

comunicări, atît interstatale precum şi inviduale, în temeiul art. 21 şi 22 al Convenţiei, prin legea 

nr.187 din 26.07.2007. Mai mult ca atît, la nivel naţional a fost instituit un Comitet coordonator 

permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor şi răspunsurilor RM la comunicările 

interstatale şi plîngerile individuale contra RM adresate Comitetului ONU împotriva torturii1. 

13. Actualmente, se consideră inoportună ratificarea Convenţiei internaţionale privind protecţia 

tuturor persoanelor împotriva dispariţiilor forţate, deși procedura de ratificare fiind inițiată a fost 

suspendată temporar, întrucît RM nu se confruntă cu fenomene care constitue obiectul tratatului, 

cazuri privind disparițiile forțate fiind înregistrate foarte rar.  

14.  Prin Legea nr. 311 din 26.12.2012 RM a recunoscut competenţa Comitetului ONU pentru 

Eliminarea Discriminării Rasiale de a primi şi examina comunicări de la indivizi şi grupuri de 

indivizi care se află sub jurisdicţia RM şi pretind a fi victime ale unei/or încălcări a drepturilor 

din Convenţie de către autorităţile naționale.  

15. Prin HG nr. 644 din 23.08.2013 a fost desemnat BRI în calitate de organ naţional 

responsabil de realizarea prevederilor articolului 14 al Convenţiei privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare rasială.  Pentru ca acest nou mecanism de protecţie să fie unul viabil şi 

efectiv în spiritul convenţiei, Biroul va prezenta comentariile din partea Guvernul pe marginea 

                                                           
1 Hotărîrea Guvernului nr. 1331 din 29.11.2007. 



cererilor individuale şi/sau colective contra RM, adresate Comitetului ONU pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale2. 

D. Promovarea și protejarea drepturilor omului 

16.  Un susținător ferm al ONU și al mecanismelor în domeniul DO, RM a semnat și ratificat o 

bună majoritate a instrumentelor internaționale pertinente. Din 2012, RM a ratificat 3 tratate 

internaționale:  al II-lea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în 

materie penală 3 , Convenţia europeană privind supravegherea infractorilor condamnaţi 

condiţionat sau liberaţi condiţionat4 și Acordul între Guvernul RM şi Centrul Internaţional pentru 

Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migraţiei (CIDPM) cu privire la statutul Organizaţiei în RM 

şi cooperarea în domeniul migraţiei5. 

17. Prin Legea nr. 110 din 0.06.2011, RM a ratificat Protocolul adițional la Convenția 

Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu 

caracter personal, cu privire la autoritățile de control și fluxul transfrontralier al datelor. 

18. În sensul ratificării Protocolului nr. 12 la CEDO, a fost demarat un proces amplu de 

consultare prealabilă a poziției autorităților publice centrale, mediului academic și instanțelor de 

drept. Agentul Guvernamental la CtEDO a efectuat un studiu de fezabilitate în acest sens privind 

compatibilitatea normelor Protocolului cu reglementările legislației în vigoare. Proiectul Legii de 

ratificare a Protocolului nr. 12 la CEDO a fost aprobat prin HG nr. 360 din 12.06.2015 și 

examinat ulterior în cadrul Comisiei juridice a Parlamentului. Decizia de ratificare urmează a fi 

examinată în termeni apropiați de Parlament. 

19.  La 30 iulie 2015 a fost adoptată Legea nr. 151 cu privire la Agentul guvernamental care 

asigură un  mecanism revizuit de respectare a CEDO în RM, reglementează reprezentarea în fața 

CtEDO și executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene. O novație a legii este instituirea 

supravegherii guvernamentale prin intermediul Agentului guvernamental asupra autorităților 

naționale implicate în executarea hotărîrilor și deciziilor CtEDO cu privire la măsurile cu 

caracter general și individual. În scopul asigurării respectării prevederilor CEDO și 

implementării Legii, a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura de executare a 

hotărîrilor CtEDO (conform jurisprudenței CtEDO și Recomandărilor Comitetului de Miniștri cu 

privire la reexaminarea sau redeschiderea unor cauze la nivel naţional în urma hotărîrilor Curţii 

nr R(2000)2, cu privire la monitorizarea plăţii sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă 

R(2008)7, Ghidul Departamentului de Executare al Curții privind elaborarea planurilor și 

rapoartelor de acțiuni pentru executarea hotărîrilor CEDO). 

 

I. Evoluțiile post-evaluare, realizări și provocări  

 

A. Nediscriminarea 

Recommendations (75.5), (75.6), (75.7), (75.8),(75.9), (75.10)(75.11),(75.12),(73.28), 

(75.3),(75.33),(73.26) (75.32), (75.27),(76.4): on the adoption of anti-discimination law and 

protection of LGBT rights 

20. În scopul asigurării respectării dreptului de a nu fi supus discriminării, la 25.05.2012 a fost 

adoptată Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalități (în vigoare din 01.01.2013).  

21. Potrivit legii, lista criteriilor de nediscriminare este una indicativă și nu limitativă, ceea ce 

face posibil acoperirea tuturor motivelor de discriminare.  

                                                           
2 În decembrie 2015 BRI a elaborat şi prezentat Comitetului CERD Observaţiile Guvernului RM pe marginea comunicării individuale nr. 

57/2015 pe numele dlui Salifou Belemvire, care a fost înaintată Comitetului CERD spre examinare la data de 21 aprilie 2015. Menționăm că 

aceasta este prima cauză comunicată Guvernului de la recunoașterea de către RM a competenței CERD. 
3 Legea nr. 312 din 26.12.2012 , în vigoare pentru RM din 01.12.2013. 
4 Legea nr. 131 din 11.07.2014, în vigoare pentru RM din 10.02.2016. 
5 Legea nr. 125 din 31.05.2012, în vigoare pentru RM din 13.07.2012. 



22. Legea instituie Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

(Consiliu) în calitate de organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, care are 

menirea să asigure protecţia împotriva discriminării şi egalitatea tuturor persoanelor care se 

consideră a fi victime ale discriminării.  

23. Prin Legea nr. 298 din 21.12.2012 a fost adoptat Regulamentul de activitate a Consiliului, 

acesta devenind funcțional din iunie 2013, atunci cînd de jure a fost încheiată procedura de 

selectare a celor cinci (5) membri ai Consiliului. Consiliul acţionează în condiţii de imparţialitate 

şi independenţă faţă de autorităţile publice examinînd plîngerile parvenite în adresa sa, emite 

decizii prin care cere repunerea imediată în drepturi a victimei/lor discriminării, formulează 

recomandări cu caracter obligatoriu către reclamanți și alți actori de a căror acțiuni/inacțiuni 

depinde eliminarea practicilor discriminatorii6.  

24. În cursul anului 2014, în vederea asigurării funcționalității Consiliului, a fost modificată 

legislația procesuală în sensul investirii Consiliului cu atribuții de agent constatator pentru 

anumite categorii de contravenții. Prin Legea nr. 306 din 26.12.2012 au fost incriminate 

contravențional și penal unele fapte discriminatorii, fiind introduse modificări și completări la 

Codul Penal, Codul Procesual Civil, Codul Contravențional și un șir de legi special.  Procedura 

de examinare pentru plângerile cu privire la rectificarea actelor de stare civilă ca urmare a 

schimbărilor de sex a fost prevăzută ca practică judiciară în Recomandarea nr.16 emisă de CSJ în 

luna noiembrie 2012.7 

25. Respectarea politicilor antidiscriminare este monitorizată la nivelul comunicării audiovizuate 

și mass-media. Prin Decizia CCA nr. 197 din 23.12.2014 a fost completat Codul de conduită al 

radiodifuzorilor cu dimensiunea de gen8. În Metodologia de monitorizare media9 a fost inclusă 

dimensiunea/indicatorul de gen. Cu titlu de exemplu, în cadrul rapoartelor de monitorizare a 

reflectării campaniei electorale de către radiodifuzori la alegerile parlamentare din 2014 și 

alegerile locale generale din 2015, în ceea ce priveşte respectarea echilibrului social-politic, a 

echidistanţei şi obiectivităţii, a fost monitorizată reflectarea subiecţilor conform categoriei 

gender (masculin/feminin)10.  

26. În anul 2014 a fost elaborat Manualul anti-discriminare pentru judecători11, care constituie un 

ghid de instruire a judecătorilor pe aspecte de interzicere a discriminării. Tematicile privind 

prevenirea şi combaterea discriminării sunt incluse cu titlu permanent în curricula seminarelor de 

instruire ale judecătorilor, procurorilor şi altor actori din sectorul justiţiei, realizate de către 

INJ12 . În cadrul formării iniţiale, audienţii INJ – candidaţii pentru funcţiile de judecător şi 

                                                           
6 În primul an de activitate în adresa Consiliului au parvenit 47 de plângeri și 1 cerere privind emiterea unui aviz consultativ. De asemenea, 

Consiliul a pornit 3 cauze prin note de autosesizare, în vederea examinării situațiilor aparent discriminatorii, care i-au devenit cunoscute pe 

parcursul activității sale. Consiliul a emis 15 decizii asupra a 17 cauze, dintre care în 15 cauze – constată faptul discriminării, și în 2 cauze – nu 

constată discriminarea invocată de petiționari. Pe parcursul activității sale, Consiliul a întocmit 7 procese-verbale de constatare a contravențiilor 

administrative, dintre care: 5 – pentru contravenția prevăzută în art. 712 din Codul Contravențional al RM  ”Împiedicarea activității Consiliului 

pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității”, și 2 pentru contravenția prevăzută în art. 651 din Codul Contravențional al 

RM ”Discriminarea în domeniul învățământului”. În procesul examinării cauzelor, Consiliul a emis un șir de recomandări pe aspect de prevenire 

și eliminare a discriminării pe viitor de către reclamați.  

7 Exemplu elocvent de practică judiciară constituie Decizia Judecătoriei sectorului Râșcani mun. Chișinău prin care a fost obligat proprietarul 

mdn.md de a elimina de pe site-ul său lista neagră a funcționarilor publici și a apărătorilor drepturilor omului care promovează drepturile 
persoanelor LGBT. 
8 a) Capitolul I. Informarea justă, completă, adecvată şi pluralismul politico-social, completat cu art. 5¹: „Radiodifuzorii vor asigura şi vor 

promova în serviciile de programe diversitatea politică, socială, culturală şi o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, inclusiv a opiniei 

acestora şi a participării lor în calitate de formatori de opinie”; b) Capitolul II. Interesul public şi respectarea drepturilor omului, completat cu 

art. 13¹: „Radiodifuzorii sunt obligaţi să promoveze reprezentarea fără stereotipuri a rolului femeilor şi bărbaţilor, să evite publicitatea şi 

imaginile sexiste, limbajul şi conţinutul care ar putea duce la discriminarea pe bază de sex sau susceptibile de incitare la ură şi violenţă de gen”. 
9 http://cca.md/files/Metodologia_monitorizare_media_rom.pdf 
10 Rapoartele de monitorizare au constatat că partea dominantă a reflectării categoriei gender a constitui-o cea a bărbaţilor, iar cota femeilor a fost 

una nesemnificativă, de doar 6,3% în cadrul alegerilor parlamentare și pînă la 14% la alegerile locale generale. 
11 http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/419/Manual_Anti-Discriminare_pentru_Judecatori.pdf 
12 În cursul anului 2015 INJ  a instrui 470 persoane din toate raioanele republicii, inclusiv: 2 seminare în domeniul prevenirii şi combaterii 

discriminării rasiale şi intoleranţei – 30 judecători şi 30 procurori; 10 seminare în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe bază de gen – 

150 judecători şi 150  de procurori; 3 seminare în domeniul protecţiei migranţilor împotriva discriminării -  25 judecători, 25 procurori şi 20 

ofiţeri de urmărire penală din cadrul poliţiei.  



procuror, realizează 24 de ore practice în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării rasiale 

şi intoleranţei.     

27. La 30.06.2016 Guvernul a aprobat proiectul de lege care are scopul de a îmbunătăți cadrul 

legal privind combaterea infracțiunilor motivate de prejudecată prin definirea clară, completă și 

nesusceptibilă de interpretări a faptelor motivate de prejudecată cu incriminarea acestora.  

28. În susținerea afirmației privind respectarea drepturilor persoanelor LGBT în RM vin 

următoarele evenimente desfășurate: a 12-a ediție a Festivalului "Curcubeul peste Nistru" al 

comunității LGBT organizat de ONG-ul GenderDoc-M (februarie 2013) și primul marș LGBT din 

19.05.2013, desfășurat cu prilejul Zilei Internaționale împotriva homofobiei și transfobiei cu 

participarea Comisarului pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate dl. Stefan Fule.  

29. Potrivit statisticilor, în perioada anului 2015 au fost înregistrate, la nivel de ţară, 17 sesizări 

în domeniul combaterii discriminării, xenofobiei şi extremismului. Dintre acestea, în 3 cazuri au 

fost adoptate ordonanţe de neîncepere a urmăririi penale. Din numărul total al cauzelor penale 

pornite, 4 dosare în privinţa a 15 persoane (inclusiv 3 minori) au fost deferite cu rechizitoriu 

pentru examinare în instanţa de judecată, 1 cauză suspendată conform art. 287/1 alin.(1) pct.2) 

CPP (nu este identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire), 1 cauză suspendată în 

conformitate cu art.287/1 alin.(2) pct.1) CPP (învinuitul a dispărut) şi 8 cauze sunt în stadiu de 

examinare. Instanţa judiciară a pronunţat doar o singură sentinţă de condamnare fiind constatată 

încălcarea egalității în drepturi a persoanei. 

B. Minorități Naționale 
 

Recommendations (73.60), (73.2), (73.4), (73.61), (73.5), (73.10), (73.24), (73.25), (75.23): on 

insuring the protection of the rigths of minorities inclusively ethnic minorities such as Roma 

community, other minority groups. 

 

30. RM și-a asumat angajamentul de a promova o politică de stat coerentă și multidimensională 

în raport cu minoritățile naționale, precum și de a îmbunătăți cadrul legislativ în scopul asigurării 

integrării lor în cultura națională.  

31. Dezvoltarea legislaţiei şi politicilor în domeniul relațiilor interetnice şi protecţiei drepturilor 

minorităţilor naţionale reprezintă o direcție constantă de acțiune a Guvernului RM13 care prevede 

implementarea, prin acțiuni concrete, a unei politici echilibrate pentru păstrarea diversității 

culturale și crearea condițiilor necesare dezvoltării și exprimării identității etnice și culturale a 

persoanelor aparținînd minorităților naționale. Baza legislativă a RM în acest sens corespunde 

celor mai înalte şi recunoscute standarde internaţionale, conţinînd un ansamblu de acte 

legislative și normative14. 

32. Cu susţinerea Înaltului Comisar pentru Minorităţile Naţionale al OSCE, a fost elaborată 

Strategia cu privire la diversitatea incluzivă în Republica Moldova (2016-2026).  

                                                           
13 Programul de activitate a Guvernului pentru 2013-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.125 din 30 mai 2013; Programul de activitate al 

Guvernului pentru 2015-2018 , Programul de Activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 01 din 20 ianuarie 2016 ; Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2011-2014; Planul naţional de 

acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM – UE în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 

2014; Strategia Naţională de dezvoltare a culturii „Cultura-2020” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.271 din 9 aprilie 2014, etc.  

14 Principalele legi ce reglamentează drepturile minorităţilor naţionale: Constituţia, Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul 

Republicii Moldova, nr. 3456-XI din 01.09.1989, Legea cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul 

juridic al organizatiilor lor, nr. 382-XV din 19.06.2001, Legea privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale a Republicii Moldova, nr. 546-
XV  din 19.12.2003, Legea privind statutul juridic special al Gagauziei (Gagauz-Yeri), nr. 344-XIII din 23.12.1994. 2. Legile care reglamentează 

drepturile minorităţilor naţionale în diverse domenii: Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (Nr.173-XIII din 

06.07.1994), Legea privind drepturile copilului, (Nr. 338-XIII din 15.12.1994); Legea privind actele de identitate din Sistemul naţional de 
paşapoarte (Nr. 273-XIII din 09.11.1994); Legea privind organizarea judecătorească (Nr.514-XIII din 06.07.1995); Legea cu privire la 

publicitate (Nr. 1227-XIII din 27.06.1997);  Legea culturii (Nr. 413-XIV din 27.05.1999);  Legea cetăţeniei (Nr. 1024-XIV din 02.06. 2000); 

Legea privind accesul la informaţie (Nr. 982-XIV din 11.05.2000); Codul audiovizualului al Republicii Moldova (Nr. 260-XVI din 27.07.2006); 
Legea privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie (Nr. 125-XVI din 11.05.2007); Legea cu privire la asigurarea egalităţii (Nr. 121 

din 25.05.2012), Codul educaţiei (Nr. 152 din 17.07.2014), etc. 3) Decrete Prezidenţiale şi Hotărîri de Guvern  cu privire la asigurarea dezvoltării 

culturii naţionale a anumitor minorităţi naţionale (ucraineni, ruşi, bulgari, romi, evrei).  



33. IPNA Compania „Teleradio-Moldova” oferă produse media destinate şi realizate în limbile 

minorităţilor naţionale.  Promovarea spiritului de toleranță și a dialogului intercultural, focusat 

pe dezvoltarea înțelegerii și a respectului reciproc dintre cetățeni, indiferent de apartenența lor 

etnică, culturală, lingvistică sau religioasă, se realizează prin desfășurarea tradițională a 

campaniilor naționale și festivalurilor etnoculturale întru promovarea armoniei și toleranței în 

societate. Cu titlu de exemplu: Ziua internațională a limbii materne (februarie, anual), Ziua 

internațională a Romilor (aprilie, anual), Zilele culturii ucrainene (martie, anual), Primăvara 

Poloneză (aprilie, anual), Ziua scrisului și a culturii slave (mai, anual), Ziua internațională a 

comemorării victimelor Holocaustului 15  (ianuarie 2014, 2015, 2016) etc. În colaborare cu 

Congresul Evreiesc din Moldova, se organizează anual tabăra interetnică pentru copii.  

34. Un rol deosebit în promovarea drepturilor minorităților etnolingvistice revine organizaţiilor 

neguvernamentale etnoculturale ale minorităţilor naţionale care contribuţie la păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii culturale, tradiţiilor şi obiceiurilor etniilor. Conform datelor, la 

01.01.2016, erau acreditate 93 de asociaţii obşteşti ale minorităţilor naţionale cu statut republican 

(ce reprezintă aproape 30 de etnii minoritare) și aproximativ 120 de organizaţii obşteşti 

etnoculturale de nivel local16. Activitatea acestora este susținută prin colaborarea cu organele 

administrației publice central și locale, antrenarea în elaborarea propunerulor şi recomandărilor 

asupra proiectelor de legi şi acte normative ce ţin de problemele relaţiilor interetnice, finanţarea 

parţială a proiectelor şi programelor naţional-culturale, etc. Suportul activităţii organizaţiilor 

etnoculturale se efectuează şi prin intermediul Casei Naţionalităţilor – un centru cultural, 

metodic şi informativ, care funcţionează pe lîngă BRI17.  

35. Din anul 2000, în temeiul hotărîrii speciale a Guvernului, anual în satele, oraşele şi centrele 

raionale ale republicii este organizat Festivalul Etniilor sub deviza ,,Unitate prin diversitate”, 

eveniment intens mediatizat, cu un impact social pozitiv, la care participă organizaţii 

etnoculturale: ucraineşti, găgăuze, bulgare, poloneze, armene, rome, germane, ruse etc18. Pentru 

prima dată, în anul 2014, a avut loc Forumul minorităţilor etnice din Republica Moldova, ediţia a 

II-a a Forumului se va desfășura pînă la finele anului 2016.  

36. În ultimii ani la nivel național, redresarea problemelor socio-economice cu care se confruntă 

romii s-a realizat în baza Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pentru 

anii 2011-201519, susținut financiar în baza resurselor alocate bugetelor instituțiilor naționale.  

Autoritățile administrației publice locale au elaborat planuri sectoriale la nivel local, au fost 

organizate campanii de conştientizare a opiniei publice faţă de valorile spirituale ale romilor, de 

combatere a discriminării faţă de romi şi de promovare a diversităţii culturale, au fost susţinute 

asociaţiile obşteşti ale romilor din RM, desfăşurate evenimente culturale consacrate Zilei 

Internaţionale a Romilor. 

37. Pentru prima dată în anul 2015, cu suportul partenerilor internaţionali şi reprezentanţilor 

societăţii civile s-a desfăşurat Săptămîna incluziunii romilor din Moldova (6-12 aprilie 2015). 

Ziua Internaţională a Romilor este marcată anual, în luna aprilie.  

                                                           
15 La 26 noiembrie 2015 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 210 cu privire la instituirea oficială a zilei de 27 ianuarie în 
calitate de ziua comemorării victimelor Holocaustului, faptul care atestă creşterea nivelului de informare a societăţii moldoveneşti cu privire la 

Holocaust, acumularea experienţei progresive a comunităţii mondiale privind păstrarea memoriei acestei tragedii, promovarea conştientizării 

respectului faţă de toate grupurile etnice şi religioase.  
16 Înregistrate şi activează în municipiile Chişinău şi Bălţi; în raioanele Soroca, Taraclia, Edineţ, Rezina, Şoldăneşti, Cahul, Drochia, Criuleni, 

Glodeni, Donduşeni, Ungheni, Rîşcani, Orhei, Călăraşi, Străşeni, Floreşti.   
17 În perioada 2014-2015, BRI în colaborare cu organizaţiile etnoculturale a organizat cca 450 de acţiuni, inclusiv: expoziţii de artă plastică şi 
artizanat, lansări de carte, serate de omagiere şi comemorare, festivaluri, manifestări de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale, 

conferinţe, mese rotunde, seminare, concerte, spectacole, concursuri, sărbători naţionale etc. Întru susţinerea financiară a desfăşurării acestor 

acţivităţi BRI a alocat în 2014 din buget circa 394 mii lei.  
 
18 Festivalul Etniilor se desfăşoară anual în a treia duminică a lunii septembrie şi are drept scop promovarea şi încurajarea spiritului de toleranţă. 

În cadrul Festivalului Etniilor au fost organizate expoziţii de carte, lucrări de artă decorativă aplicată, artă plastică, artizanat, costume naţionale.  
Festivalul Etniilor s-a desfăşurat în  raioanele republicii, unde au evoluat solişti-vocali, ansambluri şi grupuri de diferite genuri de artă. La Bălţi a 

fost inaugurată o expoziţie cu materiale publicitare şi fotografii „Din istoria Festivalului Etniilor la Bălţi”, inclusiv o expoziţie de artă decorativă 

şi costume naţionale; în raionul Făleşti s-a desfăşurat Festivalul Etniilor cu participarea colectivelor artistice de amatori ale etniilor conlocuitoare, 
precum şi cea romă. Festivalul Etniilor cu genericul „Sub acelaşi cer” se desfăşoară anual în oraşul Orhei, la care participă Fanfara de romi din s. 

Selişte, soliştii vocalişti şi instrumentişti din s. Ciocîlteni, s. Vâşcăuţi, s. Lucăşăuca, s. Slobozia Doamnei. În oraşul Soroca au fost organizate şi 

desfăşurate: Festivalul Etniilor „Unitate prin diversitate” şi spectacolul consacrat Zilei Internaţionale a Romilor. 
19 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 494 din  08 iulie 2011 şi modificat prin Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 31 ianuarie 2012.  



38. În scopul contribuirii la incluziunea socială a populației de etnie romă, a fost creată instituția 

mediatorului comunitar20.  Misiunea acestuia este de a asigura intermedierea și îmbunătățirea 

comunicării dintre beneficiari și prestatorii de servicii publice, autoritățile administrației publice 

locale de nivelul întâi și alte instituții de stat competente. Selectarea candidaților este pusă în 

sarcina autorităților  locale iar candidații la funcția de mediator comunitar sunt înaintați de către 

reprezentanții societății civile rome locale sau cu acordul adunării generale a localității. Numărul 

de persoane deservite de către un mediator comunitar constituie cel puțin 150 de beneficiari21. 

39. Cu susținerea financiară a OSCE/ODIHR a fost elaborat ”Ghidul pentru familiile de romi”, 

editat în 3 limbi (română, rusă, romani) care reprezintă un cadru de asistență în facilitarea 

adresărilor către serviciile de asistență socială, medicală, educație, perfectarea actelor stării 

civile, etc.  Ghidurile au fost distribuite liderilor asociațiilor romilor precum și populației în 

comunitățile compact populate de romi. 

40. Un nou Plan de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din RM pentru anii 2016-

2020 a fost aprobat la 09.06.2016 prin HG nr.734. Acesta reprezintă o continuitate a 

angajamentelor Guvernului în edificarea socială de incluziune a romilor, suplinind cadrul 

normativ existent pentru îmbunătățirea situaţiei romilor. Acest document de politici planifică 

modul de soluționare a problemelor comunităților de romi și va asigura implementarea unei 

politici la nivel naţional cu o abordare specifică romilor. Planul prevede măsuri specifice şi 

responsabilități în domenii precum: educație, sănătate, muncă şi protecție socială, locuințe şi 

dezvoltarea comunitară, participare în procese decizionale şi combaterea discriminării. 

Prevederile acestuia vor fi incluse în documentele strategice şi de politici aprobate de Guvern.  

41. Planul conține măsuri de asigurare a securității sociale pe piaţa muncii, lipsa căreia generează 

în mod direct situaţia social-economică precară a romilor, ceea ce duce la starea de sărăcie 

urmată de toate consecinţele negative ale fenomenului.  Finanţarea activităţilor Planului se va 

realiza din contul alocaţiilor bugetare de stat, cu antrenarea fondurilor europene, 

proiectelor/programelor de asistenţă tehnică, parteneriate publice-private, etc.  

 

C. Dreptul la educație 

 

42. Dreptul de a alege limba de educare și instruire la toate nivelele și treptele de învățământ este 

asigurat prin crearea numărului necesar de instituții de învățământ, clase, grupe, precum și a 

condițiilor de funcționare a acestora. Anual se elaborează planuri de studii cu limba de predare 

maternă și de stat, precum și planuri de studii cu studierea limbii materne ca disciplină de studii. 

43. Actualmente sunt create 3 modele de învățare a limbilor minorităților naționale: 

 1. Școli cu predare în limba rusă, în care tradițional își fac studiile reprezentanții 

minorităților naționale: 262 de gimnazii și licee;  

2. Școli cu predare în limba rusă, unde limbile ucraineană, găgăuză, bulgară se 

studiază ca disciplină școlară cîte 3 ore pe săptămînă și 1 oră – noua disciplină 

“Istoria, cultura și tradițiile popoarelor: rus, ucrainean, găgăuz, bulgar”;  

3. Gimnazii și licee experimentale, unde în clase separate la nivel de învățămînt 

primar și gimnazial se realizează procesul de învățământ în limba maternă 

ucraineană și bulgară. 

                                                           
20  Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 17.07.2013 privind aprobarea Regulamentul-cadru cu privire la organizarea activității mediatorului 
comunitar. 
21 Pentru anul 2013 au fost alocate 462,6 mii lei din bugetul de stat pentru instituirea primilor 15 funcții de mediatori comunitari în 14 localități,  
pentru anul 2014 - 1619,8 mii lei pentru angajarea tuturor 48 de mediatori comunitari în cele 44 de localități compact sau mixt populate de romi. 

La 1 ianuarie 2015 au intrat în vigoare la nivel național noile dispoziții cu privire la finanțarea descentralizată, conform cărora autoritățile 

publice locale urmează să aloce din buget mijloacele necesare pentru o serie de servicii locale, inclusiv pentru activitatea mediatorilor 

comunitari, fapt care a stopat procesul de angajare a mediatorilor comunitari de către APL, din motivul lipsei finanțării. Astfel, conform 

ultimelor date, în anul 2015 numărul mediatorilor comunitari angajați în cadrul primăriilor și salarizați din contul bugetului local era doar 15 

persoane, iar în anul 2016 – 9 persoane. De menționat, că în situația creată privind funcționarea mediatorului comunitar rolul asociațiilor de romi 
este unul foarte important. Luînd în considerare că unul din motivele neangajării mediatorilor comunitari este că deseori nu se vede necesitatea 

acestuia, rolul asociațiilor obștești ale romilor ar fi în construirea unui dialog eficient cu autoritățile publice locale în vederea dezvoltării în 

continuare a serviciului de mediator comunitar, reieșind din necesitățile locale. 
 



44. Este evident că una din realitățile școlii de astăzi, în care învață copiii minorităților naționale 

constă în necesitatea de a studia 4 limbi: română, rusă, maternă și una din limbile internaționale. 

Pentru a răspunde cerințelor societății de tip nou, realizarea acestui obiectiv este posibilă prin 

introducerea educației multiculturale și poli-lingvistice.   

45. Din anul 2013 este implementat proiectul ,,Învăţăm româna la distanţă”, destinat instruirii 

lingvistice a tinerilor pentru integrarea lor în societate prin imersiune lingvistică şi culturală.   

46. La 31.12.2015 prin HG nr. 904 a fost aprobat Programul naţional pentru îmbunătăţirea 

calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învăţămînt general cu instruire în limbile 

minorităţilor naţionale (2016-2020), destinat formării şi dezvoltării competenţei de comunicare 

în limba română a elevilor alolingvi. 

Recommendations (73.22),  (73.9), (76.11), (76.12), (73.59): on the right to education 

47. Sistemul de învățământ din RM este organizat astfel încît să asigure dreptului la educație 

tuturor. Prioritățile naționale în domeniul educației, la general, și educației pentru copii și tineri 

cu dizabilități, în particular, se regăsesc în: Strategia Națională „Educație pentru toți”22, Strategia 

de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013)23, Programul de dezvoltare a 

educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-202024.  

48. Sistemul educațional național oferă persoanelor cu dizabilități educație în rețeaua de instituții 

de învățământ la toate treptele. Astfel, în anul de studii 2014/2015 în 35 de instituții a 

învățământului preșcolar  se aflau  2127  copii cu dizabilități, în învățământul preuniversitar – 

cca  8564 de copii cu cerințe special în educație. De asemenea, în 17 școli pentru copii cu 

deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică sînt 1000 de copii  cu dizabilități iar la domiciliu 

beneficiază de servicii educaționale cca 780 de copii. 

49. În anul de studii 2014 - 2015 în instituțiile de învățământ secundar profesional au fost 

cuprinși cca 167 de elevi cu dizabilități fizice și senzoriale. Se atestă și o tendința de a integra 

studenții cu dizabilități în instituțiile de învățământ superior, astfel, în perioada 2013-2016 au 

fost înmatriculați 278 de tineri cu grad de dizabilitate sever sau accentuat în 20 de instituții de 

învățământ superior.  

50. Asigurarea unei asistențe specializate continue a copiilor cu dizabilități în instituțiile de 

învățământ generale se realizează prin organizarea comisiilor multidisciplinare intrașcolare, 

activitatea Serviciilor de Asistență Psihopedagogică, formate prin HG nr. 732 din 16.09.2013  

Recommendation (76.10): on the right to education for pupils from rural areas, particularly 

form the point of view of school meals 

51. Alimentația elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar este organizată în 

conformitate cu rigorile actelor normative25,  normele financiare pentru alimentare fiind aplicate 

în limita alocațiilor bugetelor locale aprobate.  

52. Mai mult ca atît, este stabilită o norma financiară și pentru alimentarea  gratuită a elevilor 

claselor I-IV din școlile primare, gimnazii și licee, precum și a elevilor claselor V-XII din 

instituțiile preuniversitare din stânga Nistrului și mun. Bender, elevii LT ,,Ștefan cel Mare”, 

Grigoriopol, cu sediul la Doroțcaia, inclusiv elevii din s. Doroțcaia, r. Dubăsari.   

D. Justice and corruption  

                                                           
22 Hotărîrea Guvernului  nr.410 din 4 Aprilie 2003. 
23  Legea nr.169 din 9 iulie 2010. 
24  Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11 iulie 2011. 
25 Hotărîrea Guvernului nr.234 din 25 Februarie 2005 Cu privire la alimentarea elevilor; Hotărîrea Guvernului nr.198 din 16 Aprilie 1993 Cu 

privire la protecția copiilor și familiilor socialmente vulnerabile;  Ordinul Ministerului Educației nr.1277  din 30 decembrie 2014 cu privire la  

normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt. 



53. RM a promovat activități concrete pentru a asigura buna desfășurare a reformei din sectorul 

justiției potrivit Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–201626. Potrivit statisticilor, actualmente se consideră realizate 378 de 

acțiuni din numărul total de 487, aceasta constituind 77.6% din totalul revenit pentru 

implementare. 

Recommendations (75.38), (75.36), (75.37) on strengthening the justice sector 

54. Dintre realizările majore putem menționa creșterea finanţării instanţelor judecătoreşti, 

reformarea sistemului de management al activității instanțelor de judecată pentru asigurarea unei 

bune organizări și funcționări prin revizuirea atribuţiilor preşedinţilor de instanţe şi instituirea 

funcţiilor de şefi ai secretariatelor de instanţe. În scopul îmbunătățirii calității actului justiției și 

responsabilizării fiecărui judecător, au fost majorate gradual salariile aceastora.   

55. O altă realizare este instituirea sistemului de selectare a candidaţilor la funcţiile de judecător, 

precum şi a noului sistem de evaluare a performanţelor. Un alt progres atins este utilizarea 

programului de gestionare a dosarelor PIGD și înregistrarea audio a ședințelor de judecată. 

Actualmente toate instanțele judecătorești sunt asigurate cu suport tehnic necesar aplicării PIGD. 

Pentru anii 2012-2015 au fost elaborate planurile de formare continuă a personalului 

judecătoresc și judecătorilor, care conțin și cursuri în domeniul utilizării tehnologiilor 

informaţionale.  Prin Hotărîrea nr. 165/6 din 18.02.2014, a fost aprobat Regulamentul privind 

stabilirea gradelor de complexitate unice naționale a cauzelor judiciare civile, penale și 

contravenționale, care include și Nomenclatorul gradelor de complexitate. 

56. Reformarea instituției imunității judecătorilor este un alt progres atins în anul 2013 cu scopul 

de a preveni actele de corupție, fiind exclusă imperativitatea acordului CSM pentru pornirea 

urmăririi penale în privință judecătorilor în cazul în care este bănuit de săvârșirea actelor de 

corupție.  

57. O componentă a Strategiei demarată în anul 2013 vizează reforma instituției procuraturii. 

Noua Lege nr. 3 cu privire la procuratură a fost adoptată la 25.12.2016 și va intra în vigoare la 

01.08.2016.  În scopul asigurării funcționalității instituției Procurorului General, au fost 

promovate modificări în Constituție, avizate pozitiv de Curtea Constituțională care, în temeiul 

exigențelor legale, urmează a fi examinate de Parlament la expirarea termenului de 6 luni de la 

înregistrarea acestora. Actualmente, se promovează cadrul conex Legii cu privire la Procuratură. 

58. În 2013 a demarat reforma MAI marcată prin intrarea in vigoare a noii legi cu privire la 

poliție – care a asigurat separarea instituțională dintre MAI și poliție. Ca urmare a noilor 

modificări pe parcursul anului 2013 s-a atestat o creștere a nivelului de încredere a cetățenilor în 

MAI de la 23,7% în mai la 31,3% în decembrie (conform unui sondaj sociologic realizat de către 

Institutul de Politici Publice). 

59. În decembrie 2013, Parlamentul a adoptat un pachet amplu de legi anticorupţie, care este 

orientat spre descurajarea actelor de corupţie şi sancţionarea mai severă a infracţiunilor legate de 

corupţie din sectorul justiţiei, sporirea eficacităţii constrângerii judiciare. Astfel, odată cu 

adoptarea acestui pachet de legi s-a introdus: creşterea de 3 ori a plafonului amenzilor pentru 

comiterea infracţiunilor din interes material, implicit a infracţiunilor de corupţie; majorarea de 3 

ori a termenului pentru care este aplicată privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate pentru infracţiunile de corupţie; instituirea confiscării extinse; 

includerea în Codul Penal a unei noi componenței de infracțiune art. 330² “Îmbogățirea ilicită”.    

60. Modificările legislative au inclus prevederea expresă a interdicției oricăror comunicări în 

afara sălii de judecată a judecătorului cu alte persoane, au instituit obligativitatea testării cu 

poligraf a candidaților la funcția de judecător şi procuror. O realizare majoră este adoptarea Legii 

nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale.  

61.  În scopul creării unui sistem efectiv şi transparent cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor pentru a se asigura că orice abatere disciplinară a judecătorilor, din orice instanţă, 

                                                           
26 Aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012. 



poate fi examinată şi sancţionată, a fost adoptată la 25.07.2014 Legea nr. 178 privind 

răspunderea disciplinară a judecătorilor.  

62. Sistemul de răspundere disciplinară a fost conceput astfel, încît să nu admită posibilitatea 

influenţării şi interferenţei cu activitatea judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei. În 

scopul îmbunătăţirii condiţiilor de lucru ale judecătorilor, instruirii şi perfecţionării metodelor de 

lucru ale acestora, în perioada 2014 – 2015 s-au asigurarat sedii şi săli de şedinţă renovate, s-au 

dotat material şi tehnic instanțele de judecată (computere, aparataj de înregistrare, acces 

computerizat la baza de date etc.) 

63. În scopul asigurării accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc național, luînd în 

considerație recomandările naționale și internaționale, precum și practica altor state ce se referă 

la optimizarea instanțelor judecătorești, a fost promovată și adoptată Legea nr. 79 din 21.04.2016 

cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești. Noua lege își propune să 

consolideze capacităţile instituţionale ale instanţelor judecătorești și independenț sistemului 

judecătoresc, îmbunătățească calitatea actului justiției prin sporirea eficienței instanțelor 

judecătorești precum și să creeze premise pentru specializarea judecătorilor.  

64. În contextul promovării SRSJ, s-a asigurat ajustarea cadrului de reglementare general al 

personalului auxiliar sectorului justiţiei (avocaţi, notari, executori judecătoreşti, experți judiciari, 

administratori autorizați, etc.) şi al organelor pertinente de auto-administrare ale acestora prin 

îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale și consolidarea acestora, ceea ce ar duce la o calitate 

mai bună a serviciilor oferite. Reglementată instituția medierii prin Legea nr. 137 cu privire la 

mediere adoptată la 03.07.2015. 

 

E. Tortura / alte TID și condițiile de detenție 

Recommendations (74.2), (76.14), (73.29), (73.14), (73.47), (75.39), (73.43), (73.48) (73.46), 

(73.45), (75.34), (75.35) 

65. Prin Legea nr. 252 din 08.11.2012 (în vigoare din 21.12.2012) au fost aprobate modificări la 

CP, CPP și Codul de executare, fiind inclus un nou articol 166ˡ ”Tortura, tratamentul inuman sau 

degradant” şi agravantele la acesta – art.166/1 alin.(2). Mai mult, a fost exclusă posibilitatea 

aplicării amnistiei, prescripţiei tragerii la răspundere penală în cazul infracțiunilor de tortură, 

tratamente inumane sau degradante şi exclusă posibilitatea aplicării unei pedepse mai blînde 

decît cea prevăzută de lege27. Au fost semnificativ înăsprite sancţiunile penale pentru actele de 

tortură. Modificările operate au reglementat expres competența exclusivă a procurorului de a 

efectua urmărirea penală în cazurile de tortură, tratament inuman sau degradant, precum și în 

cazul în care astfel de alegații sau alte infracțiuni sunt imputate colaboratorilor de poliție, ai 

organelor care desfășoară activitate specială de investigații.  

66. A fost prevăzută obligativitatea examinării medicale a persoanei reținute imediat după 

intrarea și ieșirea acesteia din locul de detenție, dar și pe toată perioada detenției – la cererea 

acesteia. Examenul medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate. Aceleași modificări 

legislative au stabilit dreptul la examinare medicală independentă de condiția depistării de către 

medicul unității de detenție a eventualelor urme ale acțiunilor de tortură, tratamente cu cruzime, 

inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.  

67. Amendamentele incluse cadrului legal asigură racordarea angajamentului autorităţilor 

naţionale de a eradica relele tratamente atît conform standardelor dreptului internaţional, cît şi 

principiilor fundamentale ale dreptului, garantîndu-se realizarea scopului legii penale şi 

instituirea echităţii sociale28.  

68. În CPP au fost introduse reglementări stricte ce ţin de documentarea reţinerii persoanei, 

menirea cărora este consolidarea garanţiilor la plasarea în detenţie. Astfel, art.167 alin.(1) 

                                                           
27 Modificări prevăzute la art.art. 60, 107 şi art.79 din Codul Penal al RM. 
28Potrivit statisticilor, s-a constatat că pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate mai multe sentinţe care vizează condamnarea agenţilor statului 
la închisoare cu ispăşire reală a pedepsei. 

 



stabilește obligaţia expresă de a consemna în procesul-verbal de reţinere inclusiv şi starea fizică 

a persoanei reţinute, plîngerile referitoare la starea sănătăţii sale, descrierea ţinutei vestimentare, 

explicaţii, obiecţii, cereri ale persoanei reţinute, cererea de a avea acces la un examen medical, 

inclusiv pe cont propriu, precum şi obligaţia de a înmîna imediat persoanei o copie de pe 

procesul-verbal de reţinere. 

69. Potrivit art.167 alin.(6) din CPP, dacă la reţinere se stabileşte prezenţa unor vătămări sau 

leziuni corporale ale persoanei reţinute, persoana care efectuează urmărirea penală neîntîrziat îl 

va informa pe procuror, care va dispune imediat efectuarea unei constatări medico-legale sau, 

după caz, a unei expertize medico-legale pentru a constata originea şi caracterul vătămărilor sau 

leziunilor.  

70. În scopul reglementării temeiurilor, condițiilor și limitelor (restricțiile) aplicării forței fizice, 

a mijloacelor speciale și a armelor de foc de către subiecții abilitați, cu scopul protejării statului 

de drept, la 19.10.2012 a fost adoptată Legea nr.218 din privind modul de aplicare a forței fizice 

a mijloacelor speciale și a armelor de foc. De asemenea, adoptată Legea nr. 146 din 14.06.2013 

(pentru modificarea și completarea Codului de executare al RM) prin care ”încarcerarea” ca 

sancțiune disciplinară a fost exclusă. 

71. Prin Ordinul Procurorului General nr.76/08 din 30.12.2013 au fost aprobate Recomandările 

metodologice pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau 

degradant, elaborate în cadrul proiectului „Atlasul Torturii”, în cooperare cu CRJM şi IRP, 

procurorii PG, reprezentanţi ai mediului academic, experţi naţionali şi internaţionali, editate în 

format de broșuri, diseminate pentru utilizare. Acesta reprezintă un îndrumar metodic pentru 

procurorii care investighează cazurile de tortură, contribuie la reducerea cazurilor de tergiversare 

cu respectarea termenelor rezonabile la efectuarea urmăririi penale, contribuie la unificarea 

practicii de investigare a cauzelor penale privind relele tratamente.  

72. La 31.12.2013 a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura de identificare, 

înregistrare şi raportare  a  pretinselor  cazuri  de  tortură, tratament inuman sau degradant29, care 

a instituit mecanisme clare, exprese şi diligente de identificare, înregistrare, raportare şi 

examinare a plângerilor privind actele de tortură, tratament inuman sau degradant, precum şi 

posibilitatea reacţionării rapide a procurorului la asemenea fapte30. Pentru facilitarea expedierii 

corespondenței deținuților, pe teritoriul penitenciarelor, în fiecare sector izolat, a fost instituită o 

cutie  poştală, la care au acces deţinuţii, inclusiv şi condamnaţii aflaţi la regim iniţial. 

Corespondența este ridicată nemijlocit de către lucrătorul oficiului poştal. 

73. Datele statistice ale procuraturii actualmente demonstrează că politicile promovate în ultimii 

ani, îndreptate împotriva savîrşirii relelor tratamente de către persoanele oficiale, au avut un 

impact pozitiv, prin diminuarea numărului cazurilor de tortură, care prezintă cel mai mare grad 

prejudiciabil din această categorie de infracţiuni31.  

74. Adițional, în cadrul tuturor procuraturilor teritoriale şi specializate a fost instituit „telefonului 

de încredere” pentru recepţionarea informaţiei şi sesizărilor despre comiterea faptelor de tortură, 

tratament sau pedepse inumane ori degradante. La nivel tehnic, au fost instalate echipamente de 

supraveghere video în toate penitenciarele (600 camere video care sunt conectate cu unitatea de 

serviciu DIP); instalate 44 de echipamente în toate inspectoratele de poliție pentru a asigura 

supravegherea video a locurilor de detenție, a încăperilor preconizate pentru audierea 

persoanelor.  În 21 de instanțe de judecată au fost instalate 41 boxe de plastic sau mobilă specială 

                                                           
29 Regulamentul a fost aprobat prin Ordinul comun al Procurorului General, Ministrului Justiţiei, Ministrului Sănătăţii, Ministrului Afacerilor 

Interne, Directorului Centrului Naţional Anticorupţie şi Directorului Serviciului Vamal, publicat în Monitorul Oficial nr.147-151 din 06.06.2014, 

în vigoare din 07.07.2014. 
30 Acest act normativ reglementează: principiile care urmează a fi respectate în cadrul mecanismului interdepartamental de cooperare; rolul şi 

atribuţiile autorităţilor în prevenirea şi soluţionarea pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant; modalitatea executării obligaţiei 

de a înregistra şi de a raporta din oficiu procurorului toate cazurile de tortură, tratamentelor inumane sau degradante; modul de completare a 
documentaţiei medicale în cazurile de tortură, tratament inuman sau degradant; principiile de cercetare şi schema de descriere a leziunilor 

corporale; particularităţile realizării anchetelor disciplinare interne a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant; corelaţia 

acestor anchete cu procedurile penale. 
31 Dacă sesizările privind rele tratamente practic stagnează la aceleaşi cifre, atunci cele în care se reclamă actele de tortură demonstrează o 

reducere bruscă: de la 130 sesizări în 2013 la 88 în 2014 (ceea ce constituie o diferenţă de 32,4 %), tendinţă care practic s-a păstrat şi pentru anul 

2015 cînd acestea au scăzut de la 88 la 40 sesizări, (în sens procentual – cu 54,5% mai puţin).    



pentru inculpați fiind, astfel înlăturate gratiile metalice considerate anterior sursă a provocării 

tratamentului degradant.  

75. Măsurile de îmbunătățire a condițiilor de detenție poartă un caracter continuu, mijloacele 

financiare alocate și valorificate în acest sens anual au fost în creștere, starea de facto este 

caracterizată a fi satisfăcătoare32. Prin HG nr. 716 din  28.08.2014 a fost aprobat Regulamentul 

cu privire la Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate, care contribuie la 

funcționarea unui sistem standardizat şi protejat împotriva manipulărilor. Registrul va conține 

toate informațiile din registrele de evidență de la DIP, INP, MAI și CNA. 

76. Din anul 2015 persoanele liberate de pedeapsa penală sunt monitorizate electronic, cu 

ajutorul brățărilor și emițătoarelor care, datorită tehnologiilor GPS, semnalizează, prin telefon 

(mobil, staționar) centrul de monitorizare despre încălcarea zonelor permise pentru aflare. Pînă 

în anul 2018, se propune reducerea cu 30% a numărului încălcărilor condițiilor probațiunii. În 

primul an au fost monitorizate cca 100 persoane, cu intenția de a se majora treptat numărul 

acestora până la 500, în 2018. 

F. Libertatea de religie, expresie și asociere 

Recommendations (76.15), (73.3),(73.52), (73.27), (73.53), (73.55), (73.56), (73.57), (75.4), 

(76.9), (73.54), 

77. Uniformizarea practicii atît în vederea garantării dreptului la libertatea de expresie cît și cel 

de asociere pe teritoriul statului este o prerogativă a Guvernului, inclusă în documentele de 

politici drept obiectiv, fiind propusă perfecționarea legislației prin prisma standardelor în 

domeniu și atenției sporite acordate la nivel internaţional acestui drept.  

78. Dreptul la libertatea de conștiință, de gândire și de religie este valorificat în baza Legii nr. 

125 din 11.05.2011.  Procedura înregistrării cultelor religioase și părților lor componente se 

derulează în condițiile prevederilor legale, actualmente la nivel național existînd înregistrate cca.  

2634 de culte religioase și părți componente (comunități religioase și instituții religioase).  

79.  La începutul anului 2016 a fost instituit un Grup de lucru sub egida MJ, constituit 

preponderent din reprezentanți ai societății civile, care a elaborat proiectul unei noi legi cu 

privire la organizațiile necomerciale ce va aduce modificări cadrului legal în domeniul dreptului 

de asociere, fiind inspirat din practica altor state și în conformitate jurisprudenței CtEDO. 

Proiectul este preconizat pentru promovare către finele anului 2016. 

80. La nivel educațional, prin HG nr. 596 din 02.07.2010, disciplina ”Religia” a fost inclusă în 

schema orară a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal cu statut de disciplină 

opțională33, fiind predată în baza Curriculumului elaborat în două variante: una pentru cultele 

creștin ortodox și romano-catolic și alta pentru predarea creștinismului de rit evanghelic și 

adventist de ziua a șaptea. Elevii, părinții căror fac parte din alte culte religioase, nu participă la 

aceste ore. Actualmente, în cadrul unul grup de lucru special creat, se examinează cadrul 

normativ în domeniu în vederea promovării modificărilor necesare concordării cu standardele 

internaționale în domeniu. 

81. Pentru a se asigura libertatea de exprimare, actualmente ofertele operatorilor de cablu din 

RM conțin, în localitățile mici, între 25-30 de posturi și oferte de peste 100-130 de posturi – în 

cazul distribuitorilor de servicii mai mari. Datorită progresului vertiginos al tehnologiilor 

comunicațiilor electronice și informaționale, numărul posturilor difuzate/retransmise pe teritoriul 

țării este în continuă creștere, în special posturile în limba rusă. Astfel, cota penetrării posturilor 

rusești în spațiul informațional din RM este de 75-80%. Totodată, majoritatea radiodifuzorilor, 

                                                           
32 Mijloacele financiare alocate sunt destinate: reparațiilor capitale și curente; serviciilor de asistență medical; alimentației deținuților și asigurării 

deținuților cu produse de menaj.   
33 În clasele primare grupele se constituie în baza cererii părinților sau a tutorilor legali ai elevilor, în clasele gimnaziale și liceale – în baza 

cererilor elevilor. 

 



deținători ai licențelor de emisie, difuzează zilnic buletine informative, emisiuni informativ-

analitice și de divertisment în limba rusă. În acest sens, minoritățile naționale, vorbitoare de 

limbă rusă, au acces liber și neîngrădit la informație.  

82. La eliberarea licențelor de emisie radiodifuzorilor din zonele în care minorităţile naţionale 

constituie majoritatea populaţiei, este solicitată difuzarea emisiunilor în limbile acestora 

(găgăuză, rusă, bulgară, ucraineană), iar distribuitorilor de servicii le este recomandată 

retransmiterea posturilor TV în limbile minorităților acelor zone. 

83. Începînd cu anul 2013, este organizat anual Concursul de selectare a proiectelor de 

programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de 

susţinere a radiodifuzorilor, fiind alocate resurse financiare pentru proiectele cu /despre/pentru şi 

în limbile minorităţilor naţionale (rusă, română, bulgară, găgăuză). 

84. În februarie 2011 a intrat în vigoare Legea cu privire la deetatizarea publicațiilor periodice 

publice. Această lege este încă o reușită importantă a organizațiilor de media naționale. Legea 

obligă autoritățile publice să deetatizeze ziarele finanțate din bani publici, încurajînd astfel 

concurența loială în domeniul presei scrise. În aprilie 2011 a intrat în vigoare un nou Cod 

deontologic al jurnalistului, elaborat de Consiliul de presă (o structură independentă de 

autoreglementare). 

85. La 05.03.2015 a fost adoptată Legea nr. 28 pentru modificarea și completarea Codului 

audiovizualului privind transparența proprietății instituțiilor mass-media 34 . Potrivit noilor 

reglementări, toate declarațiile radiodifuzorilor privați cu privire la asigurarea transparenței 

proprietății mass-media sunt examinate în cadrul ședințelor publice, acestea fiind ulterior 

publicate pe site-ul CCA (compartimentul Transparența proprietății). Declarațiile conțin 

informații privind proprietarul/ beneficiarul final al fiecărui post TV sau radio. În scopul 

reducerii monopolizării mass-media de pe piața mediatică din RM, legea a redus de la 5 la 2 

numărul licențelor pe care le poate deține un radiodifuzor în aceeași unitate teritorial-

administrativă. 

 

G. Drepturile femeilor și violența în familie 

Recommendations (74.1), (75.18), (75.19), (73.58), (76.6), (75.20), (73.18), (73.8), (73.30), 

(73.31), (73.32), (73.33), (75.28), (73.34) 

86. Prevenirea și combaterea violenței în familie fac parte din politica națională de ocrotire și 

sprijinire a familiei. Anual, cu suportul UN Women, Misiunii OSCE în Moldova și altor 

parteneri strategic precum și a societății civile, sunt realizate campanii de sensibilizare cu privire 

la violența împotriva femeilor care poartă diferite denumiri generice/slogane35.  Pentru prima 

dată în anul 2014 din bugetul de stat au fost alocate resurse financiare pentru desfășurarea 

campaniei. Campaniile includ diverse activități: seminare de informare și sensibilizare în cadrul 

instituțiilor superioare de învățămînt, flashmob-uri la nivel național cît și local, emisiuni TV și 

radio, conferințe de presă cu participarea oficialilor de stat, etc, acestea cuprind întreg teritoriu 

republicii fiind antrenate atît autoritățile publice centrale cît și cele locale,  societatea civilă.   

87. La 23.12.2013 a fost aprobat Planul de acțiuni privind asiguarea respectării principiului 

egalității între femei și bărbați in procesul electoral, pentru anii 2014-2015.  

88. De comun cu partenerii de dezvoltare (UN Women și UNFPA) a fost elaborat proiectul 

Strategiei pentru asigurarea egalității de gen în RM pentru anii 2016-2020, un instrument efectiv 

de a asigura coordonarea și mobilizarea eforturilor actorilor guvenamentali, societății civile și a 

partenerilor de dezvoltare de a aborda perspective de gen în toate politicile și domeniile și de a 

demonstra angajamentul asumat de promovare și asigurare a agendei egalității de gen. Scopul 

constă în abilitarea femeilor și realizarea de facto a egalității între femei și bărbați în RM.  

                                                           
34 Legea a fost publicată la 1 mai 2015 în Monitorul Oficial și este în vigoare din 1 noiembrie 2015. 
35 2013 campania „16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen” cu genericul „Indiferența te face complice la violență!”; 2014 sloganul 

campaniei a fost “Trăiește-ți viața fără violență”, 2015 sloganul campaniei a fost „Suntem pentru o viață fără violență în familie”. 



89. La nivelul autorităților publice, politica de gen este promovată prin acțiuni concrete, 

reflectate în Programul Național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015, 

implementarea fiind asigurtă din contul resurselor financiare din bugetul autorităților publice 

central.  La finele anului 2015 a fost elaborat și prezentat Raportul de Evaluare a gradului de 

implementare a Programului, care a reflectat realizările, punctat restanțele și formulat 

recomandările pentru noul Program care este în curs de elaborare. 

90.  În anul 2013 a fost elaborat raportul ”Indexul integrării dimensiunii de gen în politicile 

publice”, care a arătat că dintre cele 12 politici și strategii analizate, doar Programul naţional de 

prevenire şi control HIV/SIDA şi a infecțiilor cu transmitere sexuală se află la un nivel 

consolidat în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen. Proiectul Strategiei pentru protecția 

copilului și familiei și Proiectul Strategiei de descentralizare în sectorul educaţiei se află la un 

nivel intermediar de integrare a dimensiunii de gen, iar toate celelalte 9 politici și strategii 

naționale analizate se află la un nivel incipient de integrare a dimensiunii de gen, deși fiecare are 

relevanță de gen mai mare sau mai mică. 

91. La 14.04.2016 a fost votată Legea nr.180, un amplu proiect care a introdus modificări la 

17 acte legislative. A fost promovată cota de participare de 40% a ambelor sexe în procesul 

decizional politic şi public (Legea cu privire la Guvern – nivel miniștri/viceminiștri,  Codul 

Electoral – colectarea informațiilor dezagregate pe sexe și condiții de înregistrare a partidelor 

politice cu respectarea principiului de asigurare a egalității de gen, Legea cu privire la asigurarea 

egalității de șanse între femei și bărbați și Legea  privind partidele politice – obligarea acestora 

să contribuie la asigurarea egalităţii de drepturi şi de şanse între membrii săi femei şi bărbaţi,) la 

asigurarea reprezentării în organele de conducere și pe listele de candidați.       

92. Legea a stabilit sancțiuni în caz de neconformare a partidelor la întocmirea listelor de 

candidați; a reglementat concediul paternal, cu o durată de 14 zile calendaristice, fiind astfel 

implementat obiectivul de conciliere a vieţii de familie cu activitatea profesională pentru 

asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase a copilului, conform Strategiei pentru protecția 

copilului și familiei pentru perioada 2014-2020. 

93. Au fost modificate: Legea presei, Legea cu privire la publicitate, Codul audiovizualului în 

sensul obligării publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă să utilizeze un limbaj non-sexist şi să 

prezinte imaginile femeii şi bărbatului prin prisma drepturilor egale în sferele vieţii publice şi 

private, incluse criteiile publicității neadecvate și definirea publicității sexiste.  

94. În scopul demontării stereotipurilor de gen, în perioada iunie 2015 – iulie 2016, este 

implementat Programul de susţinere a instituţiilor mass-media în asigurarea egalităţii de gen, 

care urmărește scopul de a fortifica capacităţile instituţiilor de presă (presa scrisă, presa online, 

mass-media electronică naţională şi locală) pentru promovarea egalităţii de gen în RM, de a 

asigura controlul extern privind respectarea de către mass-media a principiului egalităţii de gen și 

dezbaterea publică a subiectelor care vizează egalitatea de gen şi rolul mass-mediei în 

promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi. 

95. La 27.04.2016 Guvernul a aprobat un proiect de modificări și completări (la 11 acte 

legislative) relative domeniului prevenirii și combaterii violenței în familie, adoptarea căruia va 

asigura implementarea recomandărilor Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării 

împotriva femeilor și a experților internaționali în domeniul prevenirii și combaterii violenței în 

familie. Astfel, se propune modificarea definițiilor: violența în familie, prejudiciu moral și 

agresor, precum și includerea unor definiții noi „situații de criză/situații critice”, „ordinul de 

restricție de urgență”. Noua instituție „ordinul de restricție de urgență”, în calitate de măsură 

provizorie de protecţie a victimei, are scopul de a perfecționa mecanismul de protecție, aplicat de 

poliţie, pentru o perioadă de pînă la 10 zile. Conform acestuia, agresorul va fi înlăturat imediat 

din locuinţa familiei cu stabilirea interdicţiilor pentru prevenirea repetării/comiterii acţiunilor 

violente. Se dorește includerea unei noi contravenții „Acte de persecuție” – persecutarea în mod 

repetat a unei persoane, căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranţa proprie ori 

a rudelor apropiate, fiind constrînsă să-şi modifice conduita de viaţă. Va fi extins cercul de 

subiecți în Codul Penal (Membru de familie) prin includerea persoanelor aflate în concubinaj, 



părinţi şi copii, rudele şi afinii lor pe linie dreaptă care locuiesc împreună sau separat și lărgit 

spectrul de drepturi pentru victimele violenței în familie.   

96. Actualmente, se elaborează proiectul Strategiei cu privire la prevenirea și combaterea 

violenței față de femei și a violenței în familie. Scopul acesteia – asigurarea unei abordări 

sistemice a fenomenului violenței față de femei, inclusiv violenței în familie în vederea 

diminuării acestui fenomen și asigurării unui răspuns eficient al organelor de resort în cazurile de 

violență, centrată pe cei patru piloni ai Convenției de la Istanbul: Prevenire, Protecție, Pedepsire 

și Politici Integrate. Strategia își propune focusarea pe informarea publicului larg cu privire la 

gravitatea acestui fenomen, promovarea toleranței zero față de toate formele de violență, 

combaterea stereotipurilor și prejudecăților de gen, perfecționarea  cadrului legislativ și normativ 

în conformitate cu standardele internaționale.  

97. RM întreprinde eforturi în vederea implementării eficiente a cadrul normativ, în special a 

Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie, Standardelor 

minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie, 

Instrucțiunilor privind intervenția secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei, 

instituțiilor medicale și organelor afacerilor interne în cazurile de violentă în familie. Obligația 

de a organiza centre/servicii dedicate subiecților violenței în familie este pusă în sarcina 

autorităților publice locale prin Legea nr. 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în 

familie.  

98. În scopul asigurării funcționării și menținerii programelor de asistenţă de reintegrare a 

victimelor violenței, anual sunt alocate resurse financiare din bugetul de stat. Actualmente, pe 

teritoriul RM funcționează 8 centre de plasament temporar și de reabilitare (7 sunt finanțate din 

bugetul de stat prin intermediul bugetelor locale de stat iar 1 centru este finanțat de un ONG) 

care prestează servicii de consiliere psihologică, asistență socială și medicală, precum și asistență 

juridică unde pot fi asistate victimele violenței în familie36. 

99. Actualmente este implementat proiectul de Consolidare a Sistemului Statistic Național 

„Situația  privind  disponibilitatea  datelor  din  cadrul  Setului  armonizat  de indicatori  de  

dezvoltare  sensibili  la  dimensiunea  de  gen  în  contextul  PNAEG” scopul căruia a constat în  

îmbunătățirea colectării de date, producerea acestora, diseminarea și utilizarea informațiilor 

statistice acordîndu-se o atenție sporită necesităților naționale, conformarea datelor statistice 

oficiale la standardele internaționale, în particular cele ale UE.   

100. Studiul situaţiei criminogene în republică indică asupra creşterii numărului cazurilor de 

violenţă în familie, inclusiv soldate cu urmări grave sau decesul victimei. În vederea 

implementării uniforme a mecanismului de combatere a violenţei în familie, procurorilor le-au 

fost elaborate Recomandări metodice privind implementarea legislaţiei în domeniul combaterii 

violenţei în familie, fiind asigurată, cu titlu permanent, de comun cu alte structuri abilitate, 

instruirea privind  contracararea promptă şi efectivă, la fază incipientă, a manifestărilor violente, 

pentru a nu admite perpetuarea stării de violenţă în familie, cu eventuale consecinţe grave sau 

chiar ireversibile. 

101. În contextul extinderii rețelei de asistență a victimelor și potențialelor victime ale traficului 

de ființe umane (inclusiv a victimelor violenței în familie) și asupra regiunii din stînga Nistrului, 

a fost deschis primul Centru (adăpost) pentru asistența victimelor violenței în familie în regiunea 

transnistreană. În martie 2015 în or. Bender a fost deschis primul serviciu (apartament social) 

pentru victimele violenței în familie cu o capacitate de 3-5 cupluri mamă-copil, care prestează 

aceeași gamă de servicii sociale ca pe malul drept al Nistrului. Toate proiectele au fost realizate 

cu suportul partenerilor străini și al societății civile. 

                                                           
36 Centrul Maternal „Pro Familia”, or. Căușeni; Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe 

umane, or. Căușeni; Centrul Maternal „Pro Femina”, or. Hîncești; Centrul Maternal, or. Cahul; Centrul de Criză Familială „Sotis”, or. Bălți; 
Centrul Maternal „Ariadna”, or. Drochia; Centru de Asistență și Protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, mun. 

Chișinău; Centrul AO „Casa Mărioarei”, mun. Chișinău. 

 



102. În perioada 2013 – 2015 rețeaua de servicii din regiunea transnistreană a asistat 692 de 

beneficiari, dintre care 362 de victime ale violenței în familie. Totodată, a fost deschisă linia de 

încredere pentru victimele violenței în familie, care în aceeași perioadă a asistat 4,139 de cazuri.  

 

H. Drepturile copilului și justiția juvenilă 

Recommendations (75.21), (73.11), (73.21, (73.23), (73.49) 

103. În scopul asigurării unui cadru legal special de protecţie şi de monitorizare a copiilor în 

situație de dificultate, a fost promovată Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a 

copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (în vigoare din 01.01.2014). 

Legea a revizuit activitatea autorităților tutelare, investind cu atribuții în acest domeniu primarii 

și structurile teritoriale de asistență socială și protecție a familiei, a reglementat procedura de 

autosesizare și înregistrare a sesizărilor despre copiii aflaţi în situaţie de risc, atribuirea statutului 

și plasamentul copiilor separați de părinți.  

104. La 10.06.2014 prin HG nr. 434 a fost aprobată Strategia pentru protecția copilului pe anii 

2014-2020. Documentul stabilește un set de priorităţi şi măsuri de politici pe termen lung și are 

scopul de a redresa problemele cu care se confruntă familia şi copilul ca răspuns la provocările 

prin care trece RM în condiţiile fenomenului migraţiei, provocărilor economice şi factorilor 

datorați de tehnologiile avansate. 

105. În luna iunie 2014 a fost instituit Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii, care 

este gestionat de MMPSF şi implementat de Centrul Internaţional „La Strada”. Serviciul este 

disponibil prin intermediul unui număr unic național, gratuit pentru utilizatorii tuturor 

operatorilor de telefonie fixă și mobilă din RM, în regim de lucru 24/24, fiind confidențial și 

anonim. Serviciul oferă consiliere psihologică copiilor, părinților și/sau îngrijitorilor acestora, 

facilitează accesul copiilor la sistemul de protecție și consolidare a sistemului de protecție a 

copilului în baza analizei datelor privind activitatea Telefonului Copilului.  

106. Tot în luna iulie 2014 a fost lansat și a început să funcționeze Sistemul Informaţional 

Automatizat al Inspectoratului de Stat al Muncii, conceput în cadrul PNUD pentru Femei privind 

emanciparea economică a femeilor prin intermediul creşterii capacităţii de angajare în RM. 

Sistemul cuprinde date privind controalele efectuate de Inspectorat la diverse unități, numărul și 

natura încălcărilor depistate, etc. și urmează a fi integrat cu portalul Centrului de Guvernare 

Electronică (E-Government). În cadrul sistemului există o componentă separată care permite 

urmărirea și utilizarea datelor privind încălcările legislației muncii în raport cu minorii.  

107. Prin HG nr. 541 din 07.07.2014 a fost aprobat noul Nomenclator al lucrărilor cu condiții de 

muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în 

vîrstă de pînă la 18 ani. Prin  Dispoziția nr. 393 din 29 septembrie 2014 a Ministerului Educației 

a fost interzisă expres atragerea elevilor din școli la lucrările agricole de toamnă (practică 

întîlnită pînă atunci în unele localități rurale).  

108.  În vederea prevenirii abandonului şcolar, retragerii copiilor din diverse forme grave ale 

muncii şi reintegrării lor în şcoală, au fost elaborate Instrucțiuni și Planuri de acțiuni pentru 

învățămîntul general.  

109. În scopul oferirii familiilor cu copii asistență pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de 

risc, prin HG nr. 780 din 25.09.2014 au fost aprobate Standardele minime de calitate privind 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, care prevede un suport financiar sub formă de 

plată lunară sau unică, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, în 

vederea creşterii copilului şi/sau încadrarea acestuia în procesul educaţional, acordat părinţilor 

sau persoanei în grija căreia se află de facto copilul. 

110. În cadrul Procuraturii Generale a fost creată subdiviziunea specializată – secţia minori şi 

drepturile omului, iar în procuraturile teritoriale au fost desemnaţi procurori specializaţi în 



problemele copiilor 37 . Sporirea eficienţei acestora este asigurată prin activităţi de instruire 

continuă în cadrul INJ.  

111. Actualmente, urmărirea penală în cauzele penale în care figurează minori se finalizează în 

proporţie de 95-98% în termen de pînă la o lună. Termenul examinării cauzelor penale în 

instanţa de judecată deja este diferit, uneori cu pronunţarea sentinţelor în şedinţa preliminară şi 

alteori cu prelungirea examinării unor asemenea cauze pe 3-6 luni, această tergiversare fiind 

determinată de neprezentarea inculpaţilor, părţilor vătămate, martorilor, apărătorilor etc., 

programul încărcat al judecătorilor (în caz de amânare, numirea cauzei penale peste o lună sau 

chiar mai mult). Măsurile alternative de ispășire a pedepsei se aplică în peste 50% de cazuri care 

implică copii bănuiţi de comiterea unei infracțiuni. Cel mai frecvent se aplică împăcarea, 

liberarea de răspundere penală și aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ. 

112. În perioada 2013 - 2015 în sediile a 8 procuraturi raioanele au fost puse în funcţiune Camere 

de audiere pentru minori, dotate special. A fost elaborat Ghidul metodologic cu privire la 

instrumentarea cauzelor cu copii victime/martori ai infracţiunilor38, Ghidul intervievatorului de 

audiere a copiilor, care constituie suport informaţional-didactic pentru cursurile de instruire a 

intervievatorilor. 

113. Un accent separat se pune pe activitatea de probațiune și anume pe segmentul probațiunii 

juvenile în calitatea sa de mecanism de control asupra persoanelor aflate în conflict cu legea 

penală și resocializarea lor, evaluarea psihosocială, adaptarea acestora după liberarea din locurile 

de detenție, preîntîmpinarea săvîrşirii de noi infracțiuni. La 03.12.2015 au fost operate modificări 

la Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, prin completarea cu art.152 al. (5) care 

instituie în fiecare birou de probațiune cîte un consilier de probațiune specializat în probațiunea 

juvenilă, acesta fiind instruit pentru activitatea cu categoria dată de subiecți. De asemenea, au 

fost revizuite măsurile educative aplicate minorilor, incluse măsuri educative noi în scopul 

respectării drepturilor copilului și resocializării acestuia, fiind stabilite măsuri viabile alternative 

privațiunii de libertate. 

114. La nivel național, prin intermediul INP, în scopul prevenirii delicvenţei juvenile și a 

recidivei în rîndul copiilor, sunt realizate programe educaționale alternative pentru ocuparea 

timpului copiilor și tinerilor angajați în procesul educativ, precum și al celor din afara sistemului 

educativ, se asigură cooperarea interinstituțională pentru sprijinirea reintegrării sociale a 

minorului aflat în evidența probațiunii39, aceasta constituind o metodă de prevenire primară. 

Totodată, în calitate de prevenire terțiară (intervenția), sunt organizate activităţi cu tinerii de la 

evidenţa birourilor de probaţiune cu împlicarea în diferite programe de schimbare 

comportamentală40.  

115. Atenție sporită se acordă condițiilor de detenție a minorilor prin prisma asigurării 

standardelor de detenție, a comportamentului și drepturilor acestora. În acest sens sunt organizate 

permanent cursuri de instruire a personalului. La nivel departamental, a fost aprobată 

Metodologia de lucru individualizată în lucrul cu minorii41.  

116. În anul 2014, prin Legea nr. 82 din  29.05.2014 au fost aprobate modificările la Codul de 

executare, inclusiv în privința executării pedepselor de către deținuții minori, acestea referindu-

se la escortarea condamnaţilor la locul executării pedepsei, fiind interzis transferul minorilor în 

alte penitenciare decît cele specializate; dreptul la petiţionare fiind imperativ exercitat de însuşi 

condamnatul minor, reprezentanţii lui legali sau, în cazul lipsei acestora, organul de tutelă şi 

curatelă din raza instituţiei penitenciare; a fost diminuată durata de deținere separată a deținutului 

                                                           
37 Statisticile denotă vădit impactul pozitiv al  reformei justiţiei juvenile asupra procesului penal în cauzele privind copiii. În perioada 2010 – 

2014 au fost înregistraţi următorii indici statistici referitor la reţinerea şi arestarea persoanelor minore: 2010 – 44/43; 2011 – 40/25; 2012 – 59/43; 

2013 – 35/24; 2014 – 18/13, 2015 – 41/31. 
38 Aprobat prin ordinul Procurorului General nr.25/25 din 03.08.2015 şi hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.619/25 din 02.09.2015.   
39 Planul de acţiuni al Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru anul 2016, pct. 2.1 
40 Acțiunile de prevenire se realizează în baza acordurilor de colaborare/memorandumuri de înţelegere semnate atît cu organizaţii statale cît şi 

nestatale. De ex: Acordul cu Inspectoratul General de Poliţie (nr.4 din 09.12.2014) CapIII Responsabilităţile părţilor pct.f) să asigure 
participarea consilierului de probaţiune pentru minori în comun cu angajatul politiei din cadrul lnspectoratelor de Politie, la desfăşurarea 

orelor de prevenire a fenomenulul intacţional cu copiii delincveţi în instituţiile de învăţămînt, pentru prevenirea săvîrşirii de noi infractiuni.  
41 Ordinul directorului DIP nr.116 din 08 mai 2013 



minor în calitate de sancțiune disciplinară de pînă la 3 zile, față de reglementările anterioare de 

pînă la 5 zile. 

117. În partea ce ține de educaţia condamnaţilor minori, procesul educaţional se efectuează 

diferenţiat, potrivit unui plan individualizat de intervenţie educativă și se desfăşoară ţinîndu-se 

cont de particularităţile individuale ale persoanei condamnatului (în rezultatul evaluării 

complexe şi prognozării comportamentului), utilizîndu-se forme individuale sau în grup în baza 

metodelor psihopedagogice. Potrivit modificărilor legale, individualizarea răspunderii 

disciplinare, prin care izolarea disciplinară a minorului se dispune doar ca o măsură de excepţie, 

dacă acesta a comis repetat, cu intenţie, fapte care constituie abateri care sînt de natură să aducă 

atingere semnificativă ordinii sau siguranţei penitenciarului, vieţii sau sănătăţii proprii sau a altor 

persoane. 

118. La nivel practic, aspectele acordării asistenței juridice în cauzele cu implicarea copiilor au 

fost inserate în Ghidul metodologic pentru avocații specializați în acordarea asistenței juridice 

garantate de stat. INJ asigură cu titlu regulat instruiri cu genericul: „Aplicarea măsurilor 

procesuale de constrîngere și a măsurilor preventive. Extinderea aplicării măsurilor alternative la 

detenție pentru minori”. 

 

I. Traficul de ființe umane 

Recommendations (73.12), (73.41), (73.37), (73.17), (73.36), (73.38), (73.39), (73.40), (75.25), 

(75.26), (73.42), (75.30), (75.29), (73.50), (75.31), (75.40) 

119. Organismele europene şi cele internaţionale 42 , care evaluează permanent eforturile țării 

noastre, apreciază progresele înregistrate, iar menţinerea al 6-lea an consecutiv pe nivelul 2 (Tier 

2) în clasamentul Raportului privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA 

confirmă faptul că Moldova depune eforturi semnificative în vederea descurajării fenomenului 

TFU și răspunde noilor tendințe în domeniu. În anul 2015 RM a găzduit cea de a doua rundă de 

evaluare a experților GRETA, care a apreciat cadrul de politici dezvoltat pe parcursul a 10 ani de 

la ratificarea Convenției Consiliului Europei împotriva TFU. În 7 iunie 2016 CoE a publicat  

raportul GRETA de evaluare a Guvernului RM în implementarea Convenţiei CoE cu privire la 

prevenirea şi combaterea TFU, runda a doua.43 Funcționarea eficientă a mecanismului național 

de coordonare este susținut prin intermediul Secretariatului Permanent al Comitetului Naţional 

pentru Combaterea TFU, care începînd cu anul 2014 a devenit secție în cadrul Cancelariei de 

Stat. Astfel, Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a integra în statele de personal ale 

Cancelariei de Stat, funcții care în perioada anilor 2011-2013, au fost susținute de către Misiunea 

OIM în Moldova44.   

120. Prin Legea nr. 270 din 07.11.2013 a fost modificat CP şi CPP fiind făcută o delimitarea 

clară dintre calificări privind munca forţată şi TFU în scop de exploatare prin muncă; dintre 

proxenetism şi TFU în scop de exploatare sexuală. Au fost înăsprite sancţiunile pentru traficul de 

copii, pentru proxenetism şi organizarea cerşetoriei, pentru comiterea infracţiunii de TFU de 

către funcţionari publici şi internaţionali; au fost criminalizaţi beneficiarii de servicii ale 

victimelor TFU; a fost criminalizat traficul de organe şi publicitatea privind vinderea - 

procurarea de organe. Aceste ajustări legislative cu privire la transplantul de organe au servit 

drept oportunitate ca la 25.03.2015 RM să semneze Convenţia Europeană privind lupta contra 

traficului de organe umane. 

121. Prin HG nr. 228 din 28.03.2014 a fost aprobat Regulamentul de activitate a echipelor 

multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, create în scopul prevenirii 

şi combaterii TFU prin implementarea abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei beneficiarilor, 

respectând drepturile fundamentale ale omului în procesul de acordare a asistenţei victimelor sau 

                                                           
42 GRETA - Grupul de experți care evaluează implementarea Convenției Consiliului Europei de luptă împotriva traficului de ființe umane, 
Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane   
43https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680665339 
44 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341151 



potenţialelor victime TFU. Prin HG nr. 270 din 08.04.201445  au fost aprobate Instrucţiunile 

privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, 

asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, 

exploatării şi traficului. Acestea concretizează rolul și responsabilitatea fiecărei 

autorități/instituții, mecanismul de colaborare între actorii și instituţiile responsabile, distribuirea 

competenţelor.  

122. Prin HG nr. 898 din 30.12.2015 a fost aprobat Regulamentul-cadru şi standardele minime 

de calitate ale Serviciul de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane46, care 

asigură un cadru normativ pentru prestarea unor servicii sociale calitative prin prisma respectării 

drepturilor beneficiarilor. Astfel, prestatorii de servicii sociale pentru victimele traficului de ființe 

umane urmează să se acrediteze în conformitate rigorile legale. La 17.06.2016 a fost adoptată 

Legea privind reabilitarea victimelor infracțiunilor, un document prioritar pentru comunitatea 

antitrafic, unul din beneficiarii acestui proiect este victima TFU și victima traficului de copii47. 

123. Un instrument de prevenire a fenomenului TFU, dar și o platformă de informare pentru 

victime și potențiale victime ale TFU și specialiștii din domeniu, este site-ul 

www.antitrafic.gov.md, lansat în anul 2013. Pagina web conţine liniile fierbinţi atît din ţară cît şi 

de peste hotare, destinate persoanelor adulte și copii. 

124. În scopul sensibilizării şi educării publicului larg privind fenomenul TFU, campanii 

naţionale de promovare a politicii anti-trafic sunt organizate anual, acestea cuprind un spectru 

larg de acţiuni: lecţii publice, mese rotunde, difuzarea spoturilor de informare şi sensibilizare, 

difuzarea filmelor, expoziţii de fotografii, emisiuni TV, reușita cărora se datoreză implicării 

autorităților guvernamentale de nivel central și local, misiunilor diplomatice, partenerilor de 

dezvoltare și în mare parte – implicării largi a societății civile48. Un rol important pe care îl 

deţine în prevenirea TFU este SNR prin acordarea asistenţei sociale potenţialelor victime 

(persoanelor aflate în situaţii extrem de dificile), implementarea, coordonarea şi monitorizarea 

căruia este realizată de MMPSF. Pe parcursul anului 2015 au fost asistate 1170 potenţiale VTFU. 

125. Serviciile specializate pentru victimele și potențialele victime ale TFU sunt prestate de 

către 7 centre de asistență și protecție a VTFU. Adițional, în iunie 2016, a fost inaugurat Centrul 

de  plasament de urgență pentru victime și potențiale victime ale traficului de copii (cu vârsta 7-

18 ani), care va asigura servicii de asistență socială, medicală în vederea reintegrării în familie și 

societate. În vederea îmbunătățirii situației sociale și economice a femeilor, în special din 

localitățile rurale dar și de a reduce gradul de vulnerabilitate a potenţialelor victime faţă de 

fenomenul TFU (având în vedere că 75% din victimele TFU provin din mediul rural) ANOFM 

prin programe sale de reintegrare profesională şi angajare implică anual persoane aflate în 

dificultate.  Scopul – ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, în special din 

zonele rurale, unde sunt mai puţine oferte de muncă disponibile, aceștia beneficiind de o 

indemnizaţie lunară egală cu 30 la sută din salariu mediu pe economie pentru anul precedent49.  

126. Având în vedere că circa 60% din şomerii înregistraţi au absolvit un nivel minim de 

educaţie (studii gimnaziale sau liceale) şi nu au o profesie /meserie, ceea ce ii face mai 

vulnerabili pe piaţa muncii, dar şi se expun riscurilor de migraţie ilegală, structurile teritoriale ale 

ANOFM prestează servicii de formare profesională 50 . O verigă importantă în procesul de 

                                                           
45 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352587  
46 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362690  
47 În vederea conceptualizării unui document de politici care să asigure dreptul victimei la compensare garantată de stat, în anul 2013, la 

inițiativa Secretariatului permanent al CNTFU a fost elaborat Studiul “Drepturi, Restabilire şi Redresare: Compensarea victimelor traficului de 
ființe umane în Republica Moldova” având drept scop examinarea cadrului legal prin prisma despăgubirilor oferite persoanelor care au avut de 

suferit de pe urma acestei experiențe. Studiul a abordat subiectul sub aspectul accesului la compensații pentru încălcări grave ale drepturilor 

omului, precum este traficul, fiind esențial pentru orice strategie care ţine să prevină și să protejeze victimele în mod efectiv. 
48 2013 – Campania Națională  ”Săptămâna AntiTrafic”; 29-30 septembrie 2015 Conferinţa Regională: „Zece ani ai Convenției Consiliului Europei 

privind Lupta Împotriva Traficului de Ființe Umane: Rezultate și perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova și Ucraina)”; 1 octombrie 2015 masa 

rotundă cu genericul „Prezentarea experienței Republicii Moldova pentru specialiștii din Ucraina pe procedura de repatriere a victimelor traficului de 
ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate, beneficiari ai Sistemului Național de Referire”;  
49 Pentru a. 2015 indemnizaţia lunară a constituit 1251,6 lei. 
50Şomerii înregistraţi pot urma cursuri gratuite de calificare, recalificare sau perfecţionare. Pe perioada cursurilor, şomerilor li se oferă cămin 
gratuit sau li se acoperă o parte din cheltuielile de cazare înafara căminelor, transportul tur-retur sau naveta. De asemenea, pe perioada studiilor, 

şomerilor antrenaţi la cursuri li se oferă o bursă egală cu 10% din salariu mediu pe economie din anul precedent (pentru anul 2015 bursa a 

constituit 417,2 lei). 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352587
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362690


reintegrare profesională este şi Centrul de Orientare şi Reintegrare Profesională (CORP)  care pe 

parcursul a cel puţin 10 ani, a contribuit la reintegrarea în societate şi re/integrarea în cîmpul 

muncii a 210 de victime ale TFU, în special fete. Sunt implementate programe care oferă 

oportunităţi persoanelor din pături social vulnerabile pentru  implicarea în activităţi economice, 

acestea includ atît componenta de instruire în domeniul gestiunii afacerii cît şi cea de suport 

financiar necesar desfăşurării, ceea ce crește gradul de ocupare în muncă.  

127. Prin HG nr. 661 din 30.08.2013 a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), care reprezintă un nou model 

european de prestare a serviciilor publice existente la nivel de raion şi societatea publică într-un 

singur loc, inclusiv prin deplasarea prestatorilor în localităţile rurale care urmăreşte favorizarea 

populaţiei de a se informa şi accesa diverse servicii în dependenţă de necesităţi51. BCIS prestează 

servicii populaţiei din localităţile urbane şi rurale, inclusiv femeilor şi grupurilor vulnerabile, 

care din anumite motive, au acces redus la acestea. Actualmente, BCIS funcţionează în 25 

raioane ale republicii52. 

128. În anul 2013 a fost emis Ordinul Ministrului educaţiei nr. 77 din 22.02.2013, privind 

procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului în sistemul învăţământului rezidenţial şi 

Ordinul nr.858 din 23.08.2013 prin care a fost aprobată Metodologia de aplicare a acestei 

proceduri, monitorizarea implementării fiind pusă în sarcina MEdu.  

129. Un aspect important este prevenirea prin activităţi de monitorizare, campanii de 

conştientizare, educaţie şi instruire. Astfel, în conformitate cu principiul transparenţei activităţii 

desfăşurate, Procuratura asigură mediatizarea (în măsura posibilităților) a dosarelor investigate 

cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Conform art.29 alin.(3) al 

Convenţiei CoE privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, sunt întreprinse măsuri de 

sporire a nivelului profesional al ofiţerilor de urmărire penală şi a procurorilor care au atribuții de 

investigare a cazurilor de TFU, organizate cursuri de instruire în colaborare cu ONG-urile 

naţionale şi cele internaţionale. Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU au rol important în 

în coordonarea politicilor antitrafic la nivel local. Întru consolidarea capacităților membrilor 

comisiilor, în perioada 20 mai-30 iunie 2016 au fost organizate 6 ateliere regionale privind 

schimbul de bune practici în domeniul antitrafic, la care au participat în jur de 170 specialiști. 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare (MDOC) ale RM sunt implicate în consolidarea 

contactelor cu instituţiile naţionale 53  şi internaţionale din ţările de acreditare în vederea 

identificării victimelor TFU şi acordării repatrierii din statele cu risc sporit de TFU, inclusiv 

unde RM nu are acoperire diplomatică. 

 

J.  Persoanele cu dizabilități 

Recommendations (73.19), (75.13), (73.51), (75.14), (75.22) 

130. Prin ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, RM și-a 

asumat ca prioritate la nivel statal, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi și elaborarea, 

promovarea și implementarea de politici pentru a asigura incluziunea socială. Actualmente, 

dizabilitatea și persoana cu dizabilități este abordată nu doar prin prisma protecţiei sociale şi a 

stării de sănătate a acesteia, ci în primă instanță abordarea este prin prisma drepturilor omului şi 

a incluziunii sociale. În acest sens, au fost create: Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor 

                                                           
51 Prin intermediul BCIS - ului, prestatorii de servicii contribuie la schimbarea atitudinii beneficiarilor faţă de modalitatea de soluţionare a 

situaţiilor dificile şi orientarea beneficiarilor spre angajare în cîmpul muncii, iniţierea afacerilor, dezvoltarea profesională, problemele fiind 
soluţionate într-un timp scurt prin acţiuni comune ale diferitor prestatori de servicii prin oferirea diverselor soluţii.  
52Prestatorii publici de servicii, membrii ai BCIS, sunt: structurile teritoriale de asistenţă socială, direcţiile agricultură, economie şi investiţii 

capitale, oficiul teritorial de ocupare a forţei de muncă, oficiile teritoriale ale inspecţiei muncii, serviciile relaţii funciare şi cadastru, oficiile 
teritoriale de asigurări sociale, oficiile teritoriale ale inspectoratului fiscal, serviciile juridice, agenţiile teritoriale de asigurări în medicină sau 

centrele medicilor de familie, oficiile teritoriale ale stării civile, serviciile teritoriale protecţie civilă şi situaţii excepţionale, inspecţia ecologică, 

direcţia învăţămînt, tineret şi sport. 

53 http://antitrafic.gov.md/public/files/Lista_ONG-OI_de_peste_hotare.pdf 

http://antitrafic.gov.md/public/files/Lista_ONG-OI_de_peste_hotare.pdf


cu dizabilităţi și Consilii Naționale pentru protecția drepturilor copilului, drepturilor omului, 

egalității de gen etc.  

131. Prin HG nr. 65 din 23.01.2013 a fost reformată instituția responsabilă de determinarea 

dizabilității fiind astfel realizată trecerea de la modelul medical la modelul medico-social în 

procesul de determinare a dizabilității.  

132. Au fost angajate unități de asistenți sociali și psihopedagogi în cadrul echipelor de experți, 

elaborate și aprobate noi criterii de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă. În scopul 

asigurării drepturilor egale a persoanelor cu dizabilități și eliminarea segregării acestui grup, pe 

parcursul ultimilor ani a fost modificat modul de organizare și funcționare a mai multor tipuri de 

servicii sociale.  

133. Au fost dezvoltate serviciile sociale de alternativă întru prevenirea instituționalizării şi 

dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, precum şi soluţionării cazurilor la nivel 

comunitar înainte ca ele să se agraveze. Obiectivul primordial – prevenirea marginalizării, 

excluziunii sociale şi facilitarea reintegrării beneficiarilor în mediul familial, în comunitate.  

134.  A fost instituit serviciul social ”Casă comunitară” 54 , care oferă îngrijire permanentă 

persoanelor cu dizabilități și dezvoltă deprinderi de autoservire și socializare, acestea beneficiind 

de: cazare, protecție și supraveghere a stării de sănătate, asistență medicală, îngrijire și suport 

permanent. Actualmente, în republică activează 12 servicii ”Casă comunitară”, pentru 81 

beneficiari.  Pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi severe a fost instituit serviciul social „Asistenţă 

personală”55, care oferă asistență pentru aceștia să ducă o viaţă cît mai independentă în propria 

casă şi în comunitate. În total pînă în prezent au fost angajați și activează circa 1895 asistenți 

personali.   

135. A fost instituit serviciul social specializat „Respiro”56,  care oferă asistenţă timp de 24 de 

ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe o perioadă de maxim 30 de zile pe an, timp în care 

familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus. În prezent, 

în republică activează 5 servicii ”Respiro”, pentru 177 beneficiari/an. 

136. Pentru a preveni instituţionalizarea/dezinstituţionalizarea şi incluziunea socială a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi și persoanelor în etate, a fost istituit serviciul social „Plasament 

familial pentru adulți” 57 , care  oferiră asistenţă şi îngrijire beneficiarului în cadrul familiei 

asistentului familial. În prezent, în republică activează 40 servicii. 

137. A fost instituit serviciul de interpretare în limbajul mimico-gestual pentru persoanele cu 

deficiențe de auz58 (surzi, muţi ori surdomuţi) şi reprezentanţii diferitor autorităţi în situaţiile 

cînd au nevoie de interpret pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiile sale. 

138.  Continuă implementarea serviciul social specializat „Echipa mobilă”, destinat persoanelor 

cu dizabilităţi medii sau severe (în special copii cu dizabilităţi), ce oferă asistenţă socială şi 

suport la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, cît şi consiliere şi 

suport persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creşterii independenţei şi integrării lui 

sociale. Actualmente 19 Echipe mobile deservesc cca 518 persoane cu dizabilități, inclusiv copii 

cu dizabilități.   

139. Conform prevederilor legislației în vigoare crearea și dezvoltarea serviiilor sociale este în 

competența autorităților publice locale și reiese din necesitățile identificate și posibilitățile 

financiare. Actualmente, în cadrul unui grup de lucru multisectorial, sunt examinate și 

identificate mecanismele de finanțare a serviciilor sociale. 

140. Cu toate că reforma sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilități este în plin 

proces de implementare, sunt întîmpinate dificultăți de ordin insituțional și financiar, ce țin de 

modernizarea sistemului  și îmbunătățirea procesului de determinare a dizabilității, inclusiv prin 

perfecționarea structurii instituționale, a criteriilor de determinare a dizabilității, capacitatea 

specialiștilor implicați în proces, dezvoltarea serviciilor de reabilitare, inclusiv profesională. 

                                                           
54 Hotărîrea Guvernului nr.885 din 28.12.2015. 
55 Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012. 
56 Hotărîrea Guvernului nr. 413 din 14.06.2012. 
57 Hotărîrea Guvernului nr. 75 din 03.02.2014. 
58 Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 14.05.2014. 



141. RM este angajată în procesul de racordare a prevederilor normative la valorile şi 

standardele internaționale, precum și Liniile Directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a 

copilului. Au fost revizuite o serie de regulamente și standarde minime de calitate pentru 

organizarea și funcționarea serviciilor sociale adresate copiilor în situație de risc și copiilor 

separați de părinți.  

142. Prin HG nr. 7 din 20.01.2016 a fost aprobat Regulamentul revizuit al Comisiei pentru 

protecția copilului aflat în dificultate, care extinde atribuțiile Comisiei privind examinarea 

cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat 

al acestora în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în care reintegrarea 

copilului în familia biologică nu este posibilă și eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea 

ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii59.  

143. Conform legislației, pentru asigurarea oportunităților și drepturilor egale persoanelor cu 

dizabilități prin accesul la serviciile publice, în localurile publice, sunt impuse anumite rigori. 

Astfel, companiile de construcție vor asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în 

procesul de proiectare și construcție, unitățile de transport vor adapta vehiculele astfel încît să 

poată fi utilizate inclusiv de persoanele cu dizabilități, companiile de stat și private sunt obligate 

să rezerveze și să marcheze aplicînd semnele internaționale, cel puțin 4% din locurile de parcare 

pentru vehiculele conduse de persoane cu dizabilități. Toate instituțiile publice și private trebuie 

să asigure o infrastructură accesibilă pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv în sectoare 

precum cultură, turism, sport, divertisment, locuințe etc. Din păcate, aceste prevederi sunt 

actualmente implementate gradual60. 

144. În scopul coformării rigorilor art.12 al Convenției ONU, a fost elaborat și este actualmente 

promovat proiectul de lege care reglementează capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilități.  

Proiectul de lege modifică abordarea conceptului de capacitate juridică a persoanelor cu 

dizabilități, prin oferirea posibilității persoanei fizice adulte și celei emancipate de a obține 

ocrotire în caz de diminuare a facultăților personale, fizice sau mintale, instituie un consiliu de 

familie, oferă posibilitatea desemnării unui ocrotitor provizoriu precum și capacitatea de a se 

apăra de sine stătător în procesul civil. 

145. Actualmente, se elaborează un Program Național privind Incluziunea Socială a Persoanelor 

cu Dizabilități pentru anii 2017-2022, ce va constitui o continuare a reformelor inițiate prin 

Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, fiind elaborat în corespundere cu 

prevederile Convenției ONU.  

146. Campaniile sociale de sensibilizare asupra drepturilor şi oportunităţilor de integrare socială 

a persoanelor cu dizabilităţi sunt organizate sistematic, în colaborare cu mass-media pentru 

promovarea bunelor practici în domeniul dizabilităţii. Anual, este elaborat și implementat cu 

implicarea autorităților publice locale, agențiilor internaționale și societății civile, un plan de 

acțiuni dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități (3 decembrie) (expoziții cu 

vînzare a obiectelor confecționate de persoane cu dizabilități, conferințe de presă, mese rotunde). 

În cadrul Festivalului Filmului dedicat Drepturilor Omului, desfășurat annual, în cinematografele 

din republică sunt rulate inclusiv filme cu și despre viața persoanelor cu dizabilitati.  

 

K. Dreptul la sănătate al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și Hepatita C 

  

147. Pentru prevenirea şi controlul infecţiei HIV/SIDA, a fost elaborat Planul Naţional de 

prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2016 – 

                                                           
59 În comparație cu momentul lansării în anul 2009, în anul 2015 numărul cazurilor examinate și al ședințelor desfășurate anual de Comisii a 
crescut de cca. 6 ori, iar rezultatele activității Comisiilor denotă necesitatea continuării procesului de dezvoltare, diversificare și creștere a calității 

serviciilor adresate familiilor cu copii și copiilor în situație de dificultate și implementare la nivel național a programelor de educație incluzivă.  

 
60 În vederea asigurării drepturilor civile și politice depline persoanelor cu dizabilități, la alegerile parlamentare din 2014 au fost pregătite plicuri-

șablon (perforate), tipărite materiale speciale informative, potrivit Intrucțiunii CEC nr. 3019 din 24.11.2014. La alegerile locale generale din 2015 

această procedură de vot a fost extinsă pentru toate cele 1977 secții de votare. La 26.01.2016 prin Hotărîrea nr. 4463 a fost aprobat Regulamentul 
cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoane cu dizabilități, elaborate cu susținerea partenerilor de dezvoltare. 



2020, care are la bază analiza răspunsului naţional la actualitatea problemei HIV. Documentul își 

propune să extindă accesul la testare prin oferirea testării de către organizaţiile 

neguvernamentale; implementarea proiectelor de reducere a riscurilor, inclusiv tratamentul de 

substituţie, cu extinderea geografică a acestuia; descentralizarea supravegherii medicale a 

persoanelor infectate cu HIV, asigurarea accesului universal la tratament antiretroviral cu 

lărgirea indicaţiilor de administrare a acestuia, implementarea proiectelor de acordare a 

suportului psiho-social, etc. 

148. În legătură cu retragerea substanţială a resurselor financiare acordate regiunii de Est a 

Europei, inclusiv Republicii Moldova, după anul 2017 de către Fondul Global de combatere a 

HIV/SIDA, începînd cu 2018 RM va trebui să preia o parte din finanţarea serviciilor programelor 

de reducere a riscurilor în contextul prevenirii infecţiei cu HIV/SIDA. Astfel urmează a fi 

elaborat un plan de tranziţie a finanţării, astfel încît serviciile de reducere a riscurilor, prevenire 

şi tratament a infecţiei HIV să fie asigurate din bugetul naţional. 

149. A fost elaborat Planul Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017 

– 2021, documentul de politică publică care își propune îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin 

reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii provocate de hepatitele virale B, C şi D acute şi 

cronice şi cirozele hepatice prin consolidarea măsurilor de control pe toate dimensiunile: 

prevenirea factorilor de risc, depistarea precoce, asigurarea accesului la servicii calitative de 

diagnostic şi tratament cu utilizarea unui sistem modern de evaluare şi monitorizare în baza 

datelor statistice de calitate.    

150. Actualmente, Ministerul Sănătăţii este în proces de revizuire a întregului cadru normativ 

din domeniul ocrotirii sănătăţii. În proces de definitivare se află proiectul Codului Sănătăţii al 

RM care va stabili cadrul juridic de reglementare a totalităţii raporturilor din domeniul ocrotirii 

sănătăţii, protecţia sănătăţii publice, asigurarea asistenţei medicale calitative şi eficiente, 

activitatea farmaceutică, condiţiile de organizare şi funcţionare ale componentelor sistemului 

naţional de sănătate.  

 

L. Dreptul la limba de stat 

Recommendation 73.9: on encouraging the awareness of the state language within the society as 

a whole 

151. Activitatea de promovare a limbii de stat şi instruirii populaţiei adulte este realizată prin 

antrenarea reprezentanţilor minorităţilor naţionale, în special, alolingvilor adulţi, în colaborare în 

acest scop cu Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, organele administraţiei 

publice locale şi a Asociaţiei Naţionale a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). ANTEM 

a devenit un promotor activ al studierii limbii oficiale de către alolingvi, al abordării 

profesioniste, competente şi responsabile a integrării minorităţilor naţionale prin cultivarea 

competenţelor comunicative. ANTEM perseverează în deschiderea dialogului şi a comunicării 

interculturale şi interetnice prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse 

categorii de beneficiari. 

152. În perioada anilor 2014-2015, ANTEM cu suportul BRI a continuat realizarea proiectului 

Instruirea lingvistica a minorităţilor naţionale din RM, finanţat de Înaltul Comisar pentru 

Minorităţi Naţionale OSCE Haga, precum şi a Programului  Învăţăm Româna la distanţă61, care 

au scopul de integrare lingvistică, socială, culturală, precum şi profesională a vorbitorilor de alte 

limbi62. Totodată, sunt organizate evenimente privind promovarea necesității însuşirii limbii de 

stat în rîndul minorităților naționale și a persoanelor alolingve (mese rotunde, seminare, activități 

de incluziune culturală și lingvistică). 

                                                           
61  În anul 2015 Programul a acoperit aproximativ 300 de beneficiari (inclusiv elevi, manageri şcolari, studenţi, tineri specialişti, tinere mămici, 
personae cu dezabilităţi)  din 9 localităţi din Moldova 
62 În  perioada  2008-2015  de  cursurile  de  studiere  a  limbii române  organizate de ANTEM au beneficiat aproximativ 5000  de  funcţionari 

publici,  medici,  profesori,  angajaţi din sfera economică, colaboratori de poliţie etc. 



153. În scopul  formării şi dezvoltării competenţei de comunicare în limba română a elevilor 

alolingvi, prin Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 31 decembrie 2015 a fost aprobat Programul 

naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învăţămînt general 

cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (2016-2020).  

154. Din anul 2016 se implementează un proiect novator - Programul de învăţare simultană a 

limbilor română şi găgăuză.  Acesta are drept scop implicarea în procesul de învăţare simultană a 

limbilor română şi găgăuză minim a 150 de copiii (de 5-7 ani) şi părinţii lor din 3 raioane ale 

UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti).  

 

M. Evenimentele din 7 Aprilie 2009 

Recommendation 73.13: on further considering measures to clarify the events of April 2009  

155. Urmare a evenimentelor din 07 aprilie 2009, au fost înregistrate şi examinate 108 sesizări 

privind denunţurile manifestanţilor cu privire la pretinsele cazuri de tortură, pedepse sau 

tratamente inumane ori degradante din partea colaboratorilor de poliţie, în 31 din aceste cazuri 

procurorii s-au autosesizat asupra pornirii investigaţiilor. După cercetările efectuate în baza 

art.274 din CPP (inclusiv după reverificarea materialelor de refuz în începerea urmăririi penale) 

în total, au fost pornite urmăriri penale în 71 de cazuri63. Din numărul total, 28 dosare în privinţa 

a 47 colaboratori de poliţie au fost finalizate şi expediate în judecată, în restul cazurilor, 

urmărirea penală fie a fost încetată din lipsa elementelor constitutive ale infracţiunilor, fie a fost 

suspendată pe motiv că nu a fost posibil de stabilit identitatea persoanelor care au acţionat ilegal, 

acestea purtînd cagule pe cap. 

156. Procurorii, pe cauzele în care au exercitat urmărirea penală, au solicitat şi ca urmare au fost 

suspendaţi provizoriu din funcţie 14 colaboratori ai MAI, actualmente această măsură procesuală 

de constrângere a rămas a fi aplicată în privinţa a 9 inculpaţi, deoarece, la contestarea aplicării 

acesteia, instanţele de judecată au satisfăcut plîngerile a 5 învinuiţi. Din numărul total de cauze 

penale, în 28 de cazuri, în privinţa a 47 colaboratori de poliţie, urmărirea penală a fost finisată cu 

întocmirea rechizitoriilor şi expedierea acestora în instanţele de judecată. Instanţele de fond au 

pronunţat sentinţe în 27 cauze în privinţa a 46 de poliţişti64, instanţele de Apel au pronunţat 39 

decizii în privinţa a 67 de persoane65, instanţa de Recurs a adoptat 31 decizii66. 

157. Actualmente, procurorii continuă efectuarea acţiunilor de anchetă doar în 2 dosare penale (o 

cauză în care sunt investigate acţiunile factorilor de decizie din cadrul MAI sub aspectul de 

neglijenţă în serviciu – art.329 din CP şi alt dosar în care urmărirea penală a fost pornită în baza 

art.285 din CP, dezordini în masă). Instanţele de fond au pronunţat în 24 cauze penale, în 

privinţa a 41 colaboratori de poliţie, sentinţe67. Doi colaboratori de poliţie au fost condamnaţi la 

pedeapsa cu închisoare pe un termen de 5 ani pentru fiecare cu privarea de dreptul ca aceştia să 

ocupe diferite funcţii pe un termen de 3 ani. Decizie de încetare a procesului penal a fost 

pronunţată în privinţa unui colaborator al poliţiei, fiind aplicată prescripţia tragerii la răspundere 

penală. 

158. În rezultatul instrumentării cauzelor penale în privinţa persoanelor care au participat activ la 

dezordini în masă, însoţite de devastarea sediilor edificiilor puterii centrale ale RM - Preşedinţia 

şi Parlamentul (art.285 CP), la comiterea actelor de huliganism (art.287 CP), la sustrageri 

                                                           
63 42 – tortură, 19 - exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 10 – alte categorii de infracţiuni. 
64 8 sentinţe de condamnare în privinţa a 16 poliţişti; 2 sentințe de încetare în privinţa a 3 poliţişti; 17 sentinţe de achitare în privinţa a 27 poliţişti. 
65 18 decizii de condamnare în privinţa a 34 persoane (astfel fiind casate 3 sentinţe de achitare); 4 decizii de încetare a procesului penal în privinţa 
a 7 persoane, inclusiv o sentinţă în privinţa unei persoane pe motivul decesului făptuitorului; 16 decizii privind respingerea apelurilor părţilor în 

privinţa a 24 persoane, cu menţinerea sentinţelor instanţelor de fond;  o decizie în privinţa a 2 persoane privind restituirea cauzei în instanţa de 

fond pentru rejudecare. 
66 14 decizii în privinţa a 26 persoane privind admiterea recursurilor ordinare şi restituirea cauzelor în instanţa de apel pentru rejudecare; 3 decizii 

în privinţa a 7 persoane privind admiterea recursurilor, casarea hotărîrilor şi adoptarea unor noi hotărîri; 14 decizii în privinţa a 19 persoane de 

respingere a recursurilor cu menţinerea hotărîrilor Curţii de Apel. 
67  Sentinţe de condamnare au fost pronunţate pe 7 cauze în privinţa la 15 poliţişti ; sentinţă de încetare a procesului a fost pronunţată într-un caz 

în privinţa unui poliţist ; sentinţe de achitare au fost pronunţate pe 16 dosare în privinţa la 25 colaboratori de poliţie. Decizii de condamnare au 

fost pronunţate în 3 cauze în privinţa la 5 colaboratori de poliţie, astfel fiind casate trei sentinţe de achitare ale instanţelor de fond. 



deschise a bunurilor din aceste edificii – jafuri (art.187 CP) au fost pornite mai multe cauze 

penale68. Pentru comiterea infracţiunilor de dezordini în masă şi jafuri, instanţele de judecată au 

pronunţat 19 sentinţe în privinţa a 28 persoane69. Au devenit irevocabile - 17 sentinţe  în privinţa 

a 27 persoane, dintre care 7 sentinţe de condamnare în privinţa a 11 persoane (în baza unei 

sentinţe – o persoană a fost condamnată la amendă, iar în celelalte cazuri s-a aplicat  suspendarea 

condiţionată a executării pedepsei. 

 

N. Regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

Recommendation 75.41. on continuing the work on the promotion of human rights in the region 

of Transnistria.  

159. Salutăm că în rezultatul vizitei în RM a dnei Navanethem Pillay, ex-Înalt Comisar ONU 

pentru Drepturile Omului (1-4 noiembrie 2011), a fost remis Raportul privind evaluarea situaţiei 

drepturilor omului în regiunea transnistreană a RM, elaborat de către dl Thomas Hammarberg, 

Consilier de nivel înalt ONU (februarie 2013). Exprimăm regretul că recomandările Raportului 

Hammarberg nu pot fi abordate în dialogul comun cu administraţia de la Tiraspol. Cu toate 

acestea, crearea Grupului de lucru în vederea identificării posibilităților de implementare a 

recomandărilor a fost prevăzută în proiectul Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului pentru anul 2016 (PNADO intermediar). Regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

rămîne un vid mare în ceea ce privește protecția drepturilor omului. În acest context, ne-am 

angajat să soluționăm problemele prin intermediul dialogului și înțelegerii reciproce, în baza 

standardelor internaționale și a îndatoririlor ce revin, pentru obținerea unui impact real relative 

situației drepturilor omului în regiune. 

Recommendation 73.63 on: supporting the non-governmental organizations that have effective 

programmes in promoting human rights and inter-ethnic tolerance in Transnistria 

160. La 17.10.2012 a fost deschisă reprezentanţa CpDOM în satul Varniţa care a sporit  accesul 

către cetăţenii din regiunea transnistreană pentru reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului, 

la promovarea drepturilor omului şi instruirea juridică a populaţiei. Dezvoltarea unui sistem de 

servicii calitative în sfera socială, juridică în scopul asigurării protecţiei drepturilor omului pe 

întreg teritoriu inclusiv în regiunea din stînga Nistrului este urmărită prin prisma asistenței 

juridice garantate de stat.  

161.  În scopul asigurării dreptului la educaţie şi instruire al locuitorilor din stînga Nistrului, a 

fost majorat numărul locurilor bugetare pentru absolvenţii din instituțiile de învățămînt din stinga 

Nistrului. 

 

                                                           
68 Pornite – 102 cauze penale; expediate în judecată – 31 cauze penale în privinţa a 43 de persoane; urmărirea penală a fost suspendată în 3 cauze 

penale în privinţa a 6 persoane care se eschivează de la organul de urmărire penală (4 dintre care sunt minori); urmărirea penală a fost încetată în 

68 de cauze penale în privinţa a 178 persoane, inclusiv pe motiv de împăcare a învinuiţilor cu reprezentanţii statului. 
69 Condamnări în 9 cauze penale în privinţa a 14 persoane; achitări – 1 cauză penală în privinţa unei persoane; în 9 cazuri în privinţa a 13 

persoane a fost încetat procesul penal. 

 


