
 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii pentru pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(Crimele motivate de prejudecată, dispreț sau ură) 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

2. Curtea Supremă de 

Justiție 
Comunică lipsa de obiecții și propuneri.  

3. Centrul Național 

Anticorupție 
Se va expune în cadrul expertizei anticorupție.  

4. Ministerul Sănătății Comunică lipsa de obiecții și propuneri.  

5. Ministerul Afacerilor 

Interne 
La articolul I din proiect: 

Cu referire la amendamentele propuse la pct. 9, şi anume, completarea 

art. 158 al Codului penal cu lit. g), pentru claritatea textului sintagma „au 

fost săvîrşite" urmează a fi exclusă. Obiecţia respectivă este valabilă şi în 

raport cu amendamentele prevăzute la pct. 23 din proiectul prenotat. 

 

Considerăm că, amendamentele prevăzute la pct. 16 din proiect privind 

completarea art.1661, alineatele (2) şi (4) cu lit. h), urmează a se revedea, 

deoarece conţin o formulare ambiguă care nu exprimă cu exactitate 

intenţiile autorului proiectului, fapt ce nu corespunde art. 19 al Legii nr. 780 

din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, cu expunerea acesteia în 

următoarea redacţie: 

„ h) săvîrşite din motive de prejudecată, dispreţ sau ură ". 

 

La pct. 34 din proiect, considerăm oportun păstrarea prevederilor 

anterioare în denumirea art. 346 după sintagma „dezbinare", cu expunerea 

cu următorul conţinut: 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

     Titlul articolului este elementul 

principal de identificare a normei 



„Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre incitarea la ură, 

discriminare sau dezbinare naţională, etnică, rasială sau religioasă ". 

Or, Codul penal, în conţinutul art. 346 operează cu noţiunea de 

„dezbinare naţională, etnică, rasială sau religioasă". Astfel, pentru evitarea 

interpretării eronate a prevederilor din proiect, recomandăm reformularea 

acestui amendament în vederea stabilirii cu exactitate a ideii ce se doreşte a 

fi expusă. 

 

La articolul II din proiect: 

La pct. 3 completarea art. 69 cu alin. (3) urmează a fi revăzută. Astfel, 

pentru o redactare conform normelor de tehnică legislativă, este necesară 

excluderea virgulei imediat după dispozitivul normei. 

Obiecţia respectivă este valabilă şi în raport cu amendamentele prevăzute 

la pct. 4-8 din proiectul prenotat 

juridice într-un act normativ și nu este 

obligatoriu ca acesta să reflecte toată 

esența juridică a prevederii. Mai mult 

decît atît, un titlu general oferă mai 

multă flexibilitate în cazul dorinței de a 

interveni cu noi completări „incitării la 

ură, discriminare sau dezbinare”. 

 

 

Se acceptă. 

6. Ministerul Economiei Proiectul Hotărîrii Guvernului în cauză necesită a fi revizuit prin prisma 

normelor de tehnică legislativă, statuate în prevederile art.24 şi art.27 ale 

Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.210). Astfel, în clauza de 

emitere a proiectului, urmează a fi indicat temeiul legal, care a stat la baza 

elaborării acestuia. 

 

Totodată evocăm că, modificările ce se propun a fi operate la Codul 

penal, şi alte acte normative prin introducerea noţiunilor de „prejudecată, 

dispreţ sau ură" vin să creeze confuzii, interpretări evazive, abstracte, care 

ar putea fi greşit aplicate de către agenţii constatatori, şi din acest 

considerent urmează a fi reconsiderate conceptual. 

In mod special subliniem modificările înaintate la art. 346 din Codul 

penal. Prin modificările propuse, o gamă largă de acţiuni presupuse ilegale 

vor cădea sub incidenţa acestor criterii. Reieşind din acestea, apare riscul că 

practic orice persoană fizică sau juridică va putea fi trasă la răspundere 

penală. Prin extinderea acestor noţiuni, apare riscul apariţiei de abuzuri atît 

din partea unor persoane rău-intenţionate, cît şi din partea autorităţilor, 

astfel fiind plasat sub pericol dreptul şi libertatea persoanelor la exprimare, 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Conceptual, structura și forma 

normei nu s-a modificat esențial. 

Completarea efectuată are ca scop 

clarificarea normei existente prin 

completarea motivelor și criteriilor în 

conformitate cu obiectul proiectului. 

 

 

 

 

 



opinie, gîndire etc. 

 

Elementul inovativ cu care se propune a se completa legislaţia penală şi 

contravenţională la capitolul faptelor săvîrşite din motive de prejudecată se 

rezumă la faptul că făptuitorul este pasibil răspunderii nu doar în cazul în 

care săvîrşeşte fapta din motive reale, ci şi din motive percepute de el ca 

fiind reale, chiar dacă acestea ar putea fi eronat percepute de către victimă. 

Considerăm astfel de reglementări inoportune legislaţiei penale, deoarece 

acestea vor spori gradul de incertitudine şi vor crea impedimente în 

calificarea faptei comise. 

 

 

 

 

 

Totodată, menţionăm că şi tratatele internaționale și legislația altor state 

practic nu reglementează elementul afectiv de ostilitate ca atitudine 

specifică a făptuitorului față de fapta săvîrșită. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă în articolul 2 că 

fiecare om se va bucura de drepturile sale, "fără nici un fel de deosebire, 

cum ar fi rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, 

origine naţională sau socială, avere, naştere sau altă situaţie". Acelaşi lucru 

prevede şi Convenţia Europeana a Drepturilor Omului. 

Prevederile Tratatului International în cauză sunt reflectate si în legislaţia 

naţională. Astfel, potrivit prevederilor art. 16 ale Constituţiei Republicii 

Moldova, 

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială 

a statului. 

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, fară deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine 

socială.” 

Deci, considerăm că în legislaţia naţională a Republicii Moldova sunt 

 

 

Nu se acceptă. 

Nu se apreciază latura subiectivă a 

victimei ci a făptuitorului și doar în 

mod obiectiv, astfel nu se va aprecia ca 

fiind întrunită componența de 

infracțiune în cazul în care victima 

percepe infracțiunea ca fiind săvîrșită 

din motive de prejudecată, dispreț sau 

ură iar în realitate, avînd la bază sau 

constatînd lipsa de probe obiective, 

infracțiunea este săvîrșită fără 

agravanta menționată. 

 

Nu se acceptă. 

A se vedea nota informativă la 

prezentul proiect privind analiza 

practicii și legislației internaționale în 

domeniul dat. 



abordate toate elementele discriminatorii, care la rîndul său, fără careva 

excepţii, urmează să fie reflectate în lista faptelor care cad sub riscul de 

prejudecăţi. 

7. Sinodul Bisericii 

Ortodoxe din Moldova 
Pe agenda conducerii Republicii Moldova, la moment, este înscris un 

proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Cod Penal, 

Cod Contravenţional etc.) ce ţin de crimele motivate de prejudecată, dispreţ 

şi ură. Proiectul este expus spre avizare la ministerele RM şi expunere de 

opinii din partea societăţii civile. Scopul declarat al proiectului este de a 

combate infracţiunile şi contravenţiile motivate de prejudecată. 

Examinînd proiectul respectiv, membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe 

sunt îngrijoraţi şi atrag atenţie asupra următoarelor momente: 

1. Modificările ce urmează a fi operate la Codul penal, în principal, şi 

alte acte normative presupun introducerea unor noi noţiuni mai largi ce ar 

cuprinde atît discriminarea, cît şi elementul afectiv de ostilitate, adică se 

includ noţiunile de prejudecată, dispreţ sau ură în următoarea formulă: Prin 

motive de prejudecată, dispreţ sau ură se înţeleg raţionamente ale 

făptuitorului determinate de atitudinea ostilă sau discriminatorie a acestuia 

generată din motive, fie ele reale sau percepute ca fiind reale, de rasă, 

culoare, origine etnică, naţională sau socială, sex, caracteristici genetice, 

limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, 

apartenenţă la majoritatea naţională, la o minoritate naţională sau la un 

grup, naştere sau descendenţă, dizabilitate, sănătate, vîrstă, orientare 

sexuală, identitate de gen, sau bazate pe orice alt criteriu. Acest articol vine 

să creeze confuzii mai mari, interpretări evazive, abstracte şi respectiv vor fi 

greşit aplicate de organele de drept. 

2. Se observă faptul că o serie de litigii privind discriminarea 

cetăţenilor pe anumite criterii erau soluţionate prin aplicarea Legii cu privire 

la asigurarea egalităţii. Instanţele de judecată decid soarta relaţiilor civile ce 

decurg din aceste litigii, iar o dată cu adoptarea modificărilor respective, 

litigiile civile se vor transforma în dosare penale. Astfel, există riscul 

atentării la drepturile fundamentale ale cetăţenilor prevăzute de legislaţia 

naţională şi apare dubla reglementare a relaţiilor de acelaşi fel. 

3. Iniţiind şi adoptînd astfel de proiecte, se adeveresc limpede 

Nu se acceptă. 

Importanța elaborării și promovării 

proiectului de lege se remarcă prin 

situația actuală în legislaţia penală, în 

domeniul faptelor motivate de 

prejudecată, care stabilește sintagma 

„ura socială, naţională, etnică sau 

religioasă” ca principalele motive de 

prejudecată. Articolul 77 menţionează 

aceste motive ca fiind circumstanţe 

agravante pentru oricare dintre faptele 

penale prevăzute în partea specială a 

Codului Penal, în timp ce anumite 

articole referitoare la omor (145), 

vătămare corporală gravă (151) şi 

vătămare corporală medie (152) 

stabilește în continuare „ura socială, 

naţională, etnică sau religioasă” ca 

circumstanţe agravante cu pedepse 

separate mai mari. Printre alte condiţii, 

articolul 176 din Codul penal 

pedepseşte încălcarea drepturilor egale 

ale cetăţenilor, însă numai în cazul în 

care faptele menţionate în articol au dus 

la pagube materiale considerabile sau 

au fost săvârşite de către o persoană cu 

funcţie de răspundere. Includerea 

sintagmei "ură socială, naţională, etnică 

sau religioasă" ca circumstanţă 

agravantă în conformitate cu articolul 



presupunerile noastre anterioare că Legea cu privire la asigurarea egalităţii 

este şi va fi îndreptată anume împotriva valorilor tradiționale și morale, 

creștine. Se urmărește în continuare distrugerea treptată a familiei 

tradiționale. 

     4. Mai mult, practic un singur organ nejudiciar - Consiliul pentru 
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii îşi va 

rezerva desigur funcţia de "expert exclusiv", care va spune dacă este sau nu 

o prejudecată în dosarele penale. 

      5. Subliniem faptul că Legea cu privire la asigurarea egalităţii 
limitează "orientarea sexuală" la relaţiile de muncă, însă prin acest proiect 

se elimină orice limite. 

Deşi există o multitudine de probleme arzătoare în societate, anumite 

grupuri de interese, promovează astfel de proiecte profitînd de situaţia 

instabilă din ţară şi din regiune. Aici ne referim în special la minorităţile 

sexuale a căror facilităţi sociale şi juridice cu precădere se lărgesc. 

Nu dorim să se permită şi să se plătească cu sufletul poporului, cu 

familia, cu valorile noastre creştineşti în special, intervenirea cu modificări 

legislative din ce în ce mai surprinzătoare. 

în străinătate astfel de cazuri există. Spre exemplu, unor misionari li 

se cere acord scris pentru a nu spune, spre exemplu, deţinuţilor că 

homosexualitatea este un „păcat", de altfel i se vor aplica unele măsuri 

punitive. Un alt caz: în SUA, o funcţionară a ajuns la închisoare pentru că a 

refuzat să le dea cuplurilor de acelaşi sex autorizaţie la căsătorie. 

Asemenea cazuri pot să apară curînd şi în Republica Moldova, întrucît 

modificările legislative spre asta şi sînt îndreptate. Pînă şi preoţii mîine-

poimîine ar putea fi pedepsiţi penal pentru că predică despre un păcat 

strigător la cer, acesta fiind considerat un atentat la adresa minorităţilor 

sexuale. Cetăţenii care nu promovează şi nu acceptă manifestările 

minorităţilor sexuale pot fi pedepsiţi grav pentru acest fapt, doar pentru că 

pledează pentru familie tradiţională, copii şi popor. 

Biserica Ortodoxă, fiind mereu preocupată de atacurile din partea 

77, precum şi a articolului 176 din 

Codul Penal, în principiu, oferă o bază 

normativă pentru a condamna acţiunile 

motivate de prejudecată. Cu toate 

acestea, abordarea actuală în legislaţia 

penală nu reglementează toate faptele 

prejudiciabile susceptibile de a fi 

săvîrșite din motive de prejudecată, 

dispreț sau ură. 

Astfel, menționăm că prin prezentul 

proiect de lege se tinde protecția nu 

doar a categoriilor de oameni 

menționați în obiecția Sinodului 

Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar și 

a altor categorii de persoane ce posedă 

sau este perceput de făptuitor că posedă 

una din criteriile enumerate în cadrul 

definirii noțiunii de motive de 

prejudecată, dispreț sau ură. 

Totodată, ținem să atragem atenția 

asupra faptului că Consiliul pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității (în continuare 

Consiliul) în nici într-un caz nu va fi 

organul decizional în fiecare caz 

separat al dosarelor penale și doar 

organul judiciar va avea competența să 

aprecieze dacă a fost întrunită 

componența de infracțiune a fiecărei 

infracțiuni stipulate de prezentul proiect 

și doar în conformitate cu legislația, 

opinia Consiliului în aceste cauze nu va 

fi una obligatorie, ci doar consultativă, 



autorităţilor sub formă legală ce vizează valorile moral-creştine ale ţării 

noastre, este răspunzătoare în faţa lui Dumnezeu şi nu doreşte ca mîine să 

regretăm pentru că nu am apărat cu toate forţele acest neam credincios. De 

aceea, 

SOLICITĂM: 

1. Stoparea şi respingerea proiectului de lege privind modificarea 

unor acte normative (Cod Penal, Cod Contravenţional etc.) ce ţin 

de crimele motivate de prejudecată, dispreţ şi ură. 

2. Informarea despre examinarea prezentei adresări. 

dacă la aceasta se va apela. 

8. Consiliul pentru 

Prevenirea și 

Eliminarea 

Discriminării și 

Asigurarea Egalității 

1. Cu referire la art. 13414 din proiectul menţionat, Consiliul consideră 

oportună intitularea acestuia „Articolul 13414 Infracţiunea motivată de 

prejudecată" şi a folosi acest termen generic pe tot parcursul proiectului de 

modificare, precum şi completarea articolului cu un nou alineat, care să 

definească şi să explice particularitatea (specificul) acestui tip de 

infracţiune, şi anume că prejudecata constituie mobilul săvîrşirii acesteia de 

către făptuitor, în felul următor: „(1) Se consideră că infracţiunea este 

motivată de prejudecată, atunci cînd făptuitorul la săvîrşirea faptei penale, 

prevăzută în partea specială a acestui Cod, s-a condus de atitudinea 

negativă, ostilă, preconcepută sau agresivă faţă de caracteristicile 

individuale ce îi conferă victimei o apartenenţă la un grup." 

 

 

 

 

 

2. În continuare, analizînd prevederile art. 13414, Consiliul constată că 

redacţia actuală a prevederii respective generează confuzii de natură să 

determine dificultăţi la aplicarea normei. în particular, Consiliul se referă la 

sintagma „apartenenţă la o majoritate naţională, la o minoritate naţională 

sau la un grup", care operează cu termeni neclari. Astfel, criteriul 

Nu se acceptă. 

Termenul de prejudecată, atît în titlul 

articolului, cît și în definiție, nu va 

reflecta pe deplin raționamentele 

făptuitorului care sunt determinate nu 

doar de prejudecată (acesta avînd un 

caracter emotiv neutru), dar și de 

dispreț sau ură, astfel reglementînd pe 

deplin elementul de ostilitate în cadrul 

săvîrșirii infracțiunilor motivate de 

prejudecată, dispreț sau ură. Adițional a 

se vedea nota informativă la prezentul 

proiect privind analiza practicii și 

legislației internaționale la capitolul 

întitulării și definiției infracțiunilor 

motivate de prejudecată, dispreț sau 

ură. 

 

 

Se acceptă parțial. 

În conformitate cu Ghidul practic 

„Legislația privind infracțiunile 

motivate de ură”, publicat de către 



apartenenţei la majoritatea naţională nu este protejat de discriminare prin 

nici un act normativ naţional sau internaţional. în ceea ce priveşte 

apartenenţa la o minoritate naţională, Consiliul subliniază că în lista de 

motive din cuprinsul art. 13414 se conţin criteriile de origine etnică şi 

origine naţională. Sub acest aspect, Consiliul aminteşte Recomandarea nr. 

7, ECRI (2003)8, din 13 decembrie 2002 a Comisiei împotriva Rasismului 

şi Intoleranţei din cadrul Consiliului Europei, în care a fost adoptată o 

abordare vastă a definirii „discriminării rasiale", care include criteriile de 

„rasă, culoare, limbă, religie, cetăţenie sau origine naţională sau etnică", în 

mod similar, Articolul 1 din Convenţia ONU privind Eliminarea 

Discriminării Rasiale din 1966 (CEDR) defineşte discriminarea rasială ca 

incluzînd criteriile de „rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau 

etnică. Astfel, din considerentul că sintagma „apartenenţă la o majoritate 

naţională, la o minoritate naţională sau la un grup" dublează criteriile deja 

existente în cuprinsul normei analizate, Consiliul recomandă excluderea 

acesteia din textul art. 13414. 

 

3. Totodată, Consiliul constată că în lista motivelor de prejudecată nu 

se regăsesc unele criterii care sunt expres protejate împotriva discriminării 

de legislaţia naţională şiinternaţională. Pentru a asigura comprehensivitate 

maximă listei de motive, Consiliul recomandă inserarea criteriului de 

„avere", şi „cetăţenie". 

 

4. De asemenea, Consiliul reţine că prezenţa sintagmei „sau bazate pe 

orice alt criteriu" indică asupra caracterului deschis al listei motivelor, 

aceasta nefiind una exhaustivă. Deşi în nota informativă la proiect este 

argumentat că caracterul indicativ al listei, şi nu limitativ, este în 

conformitate cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul 

atrage atenţia asupra faptului că această abordare nu este una valabilă şi 

Oficiul pentru Instituții Democratice și 

Drepturile Omului din cadrul OSCE, 

definiția a fost completată inclusiv cu 

situații de „neapartenență” la un grup 

sau „suportul” acordat de către 

persoane terțe persoanelor ce posedă 

sau sunt percepute de făptuitor că 

posedă un criteriu menționat în proiect 

și asupra lor s-au săvîrșit o infracțiune 

avînd la bază elementul de ostilitate 

menționat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 



pentru legea penală. Per contrario, legea penală trebuie să fie clară şi 

previzibilă. Criteriul previzibilităţii legii presupune că norma în discuţie 

trebuie să fie suficient de precisă pentru a permite persoanei să-şi regleze 

conduita în funcţie de prescripţiile ei. în redacţia actuală a proiectului, 

sintagma „orice alt criteriu" permite judecătorului să extindă lista motivelor 

de prejudecată. Sub acest aspect, Consiliul aminteşte că Codul Penal al RM 

interzice interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a 

legii penale. Astfel, nimeni nu poate fi sancţionat pentru o acţiune 

nerecunoscută expres ca fiind de natură penală. Din aceste considerente, 

Consiliul recomandă excluderea sintagmei „sau bazate pe orice alt criteriu" 

din textul articolului 13414 şi a sintagmei "sau orice alt criteriu" din textul 

articolului 346 Cod Penal. 

Propunerile şi recomandările expuse supra se referă în egală măsură 

şi la art. 46 cu care se propune a fi completat Codul Contravenţional al RM. 

 

 

 

5. Examinînd prevederile art. 346 din proiectul în discuţie, Consiliul 

constată că în redacţia actuală, din conţinutul normei nu rezultă cu claritate 

latura obiectivă a infracţiunii. în special, construcţia nereuşită nu permite 

delimitarea actelor de conduită interzise, acelor 

acţiuni sau inacţiuni prejudiciabile. Totodată, nu este clar dacă „…limitarea 

directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau 

indirecte persoanelor..." constituie acţiuni care formează alternativ actul de 

conduită interzis al infracţiunii (fiind în prezenţa unei componenţe 

alternative) sau reprezintă rezultatul (consecinţa) acţiunilor intenţionate ale 

făptuitorului. De asemenea, utilizarea unor concepte cu un grad înalt de 

generalitate precum onoarea şi demnitatea naţională ridică semne de 

întrebare cu privire la aplicabilitatea acestora la situaţii concrete. Avînd în 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Obiectul prezentului proiect de lege 

tinde să reglementeze în calitate de 

agravantă latura subiectivă specifică a 

făptuitorului iar latura obiectivă se 

completează doar cu componentele de 

infracțiuni reglementate în conformitate 

cu definiția prevăzută la art. 13414 din 

cadrul proiectului. 



vedere cele menţionate, Consiliul consideră necesară reformularea 

prevederii în cauză, astfel încît aceasta să fie clară şi accesibilă, fără a fi 

susceptibilă de interpretări abuzive. 

9. Procuratura Generală Fără îndoială, discriminarea constituie o încălcare a legislaţiei, dar nu 

orice încălcare a legislaţiei trebuie să fie supusă unor forme rigide de 

sancţionare, aşa cum este răspunderea penală. 

In opinia noastră, faptele de discriminare nu presupun un nivel de 

gravitate atît de înalt, încît o persoană care le comite să fie supusă 

răspunderii penale, eventual să-i fie aplicată o pedeapsă mai mare decît cea 

stabilita in lege. 

Este evident, că faptele de discriminare afectează persoana supusă 

discriminării. Respectiv, cea mai echitabilă formă a răspunderii pentru 

nerespectarea legislaţiei în domeniul discriminării este răspunderea civilă, 

în care persoana vinovată va trebui să compenseze prejudiciul material şi 

moral cauzat persoanei supuse discriminării. 

De remarcat, că în Republica Moldova, sancţiunile contravenţionale şi 

alte forme de penalizare aplicate de autorităţile publice au un caracter 

individual - ele se aplică persoanelor care încalcă legislaţia într-un regim 

privat. 

Examinînd practica mai multor state inclusiv şi a României unde Codul 

penal prevede o normă generală ce ţine de discriminare şi alta ce se referă la 

cauzele de tortură, recomandăm de a mai analiza suplimentar necesitatea 

includerii în Codul penal a agravantelor pentru infracţiunile contra 

patrimoniului, art. 187-189, art. 193 sau alte norme ca de exemplu art. 287 

Huliganismul. 

Se acceptă parțial. 

Ținem să remarcăm faptul că 

conceptul de „discriminare” a fost 

exclus din textul proiectului de lege. 

Totodată, în partea ce ține de art. 193 

și 287, ținem să menționăm că 

infracțiunile date au risc sporit de a fi 

săvîrșite din motive de prejudecată, 

dispreț sau ură. Astfel, luînd în 

considerare obiectul de reglementare a 

prezentului proiect de lege, se 

consideră judicioasă completarea 

articolelor menționate cu agravanta 

„săvîrșită din motive de prejudecată, 

dispreț sau ură”. 

10. Serviciul de Informații 

și Securitate 
1. La Art. I, propunem excluderea pct. 3, avînd în vedere că nu se 

încadrează în scopul proiectului şi nu-şi găseşte o argumentare în nota 

informativă. Mai mult ca atît, prin substituirea cuvintelor „formă de violenţă 

sexuală" prin cuvintele „acţiune violentă cu caracter sexual", norma juridică 

vizată se va limita doar la infracţiunea de la art. 172 din Codul penal al 

Republicii Moldova, fiind neglijate nejustificat alte infracțiuni cu caracter 

sexual incriminate prin articolele 173, 174, 175, 1751 Cod penal. 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu Statutul de la 

Roma, sunt prevăzute infracțiunile cu 

caracter sexual violent, ceea ce 

presupune constrîngerea la un raport 

sexual sau la alte acțiuni cu caracter 

sexual. Prin urmare, infracțiunile ce 

presupun consimțămîntul victimei, cum 



 

 

 

 

 

 

 

2. Totodată, propunem revizuirea cercului de infracţiuni la care se 

atestă necesitatea incriminării săvîrşirii faptei „din motive de prejudecată, 

dispreţ sau ură", avînd în vedere că art. 77 alin. (1) lit. d) din Codul penal 

deja stabileşte această circumstanţă ca agravantă care se ia în consideraţie în 

mod obligator la stabilirea pedepsei pentru orice infracţiune. 

Considerăm că la incriminarea infracţiunilor motivate de prejudecată, 

dispreţ sau ură urmează a se ţine cont doar de componenţele de infracţiune 

care au ca obiect principal viaţa, sănătatea, integritatea fizică sau psihică a 

persoanei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cît priveşte infracţiunile care au ca obiect principal proprietatea sau alt 

drept patrimonial (ex. art. 187, 188, 189 Cod penal), menţionăm că în 

asemenea ipoteze scopul făptuitorului este de cupiditate, de interes 

material/personal, însă nicidecum nu poate fi invocată vreo legătură cu 

motivaţia de prejudecată, dispreţ sau ură. Ca urmare a celor menţionate, 

sunt 174, 175, 1751, nu constituie 

obiectul prezentei prevederi și aceasta 

nu este în conformitate cu Statutul 

Curții Penale Internaționale în 

conformitate cu care, s-a adus legislația 

noastră în concordanță. 

 

Nu se acceptă. 

Remarcăm faptul că prezentul 

proiect de lege ține să reglementeze 

două concepte esențiale: 

- reglementarea motivelor de 

prejudecată, dispreț sau ură în 

calitate de agravantă generală 

conform art. 77 Cod Penal; și 

- reglementarea separată a 

componențelor de infracțiuni în 

partea specială a Codului Penal 

ca fiind fapte susceptibile de a fi 

săvîrșite din motive de 

prejudecată, dispreț sau ură. 

Totodată, atragem atenția asupra 

faptului că la momentul actual Codul 

Penal prevede deja componențe de 

infracțiuni care au ca obiect principal 

viața, sănătatea, integritatea fizică și 

psihică a persoanei. 

 

Se acceptă parțial. 

Deși scopul făptuitorului în mare 

parte este de cupiditate, totodată, este 

de menționat că o parte a obiectului 

infracțiunilor menționate este și 



propunem excluderea punctelor 23, 24, 25, 26, 27, 32. 

Din aceleaşi raţionamente urmează a fi revăzut şi Art. II. 

 

 

 

 

 

 

3. Totodată, avînd în vedere că art. 165 Cod penal se propune de a fi 

completat cu calificativul „din motive de prejudecată, dispreţ sau ură", 

corespunzător urmează a fi completat și art. 206 Cod penal. 

integritatea fizică și psihică care, la 

rîndul său, constituie un risc pentru 

elementul de ostilitate a făptuitorului 

motivat în acest sens de prejudecată, 

dispreț sau ură. 

Totodată, este de menționat că art. 

189 a fost exclus din proiect. 

 

Se acceptă. 

11. Oficiul Avocatului 

Poporului 
Apreciem promovarea acestui proiect de lege, menit să aducă în 

concordanţă legislaţia naţională a Republicii Moldova cu standardele 

internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor motivate 

de prejudecată, dispreţ sau ură. 

Totodată, Vă informăm că Legea penală are repercusiunile cele mai dure 

comparativ cu alte legi sancţionatoare, ea incriminează faptele cele mai 

prejudiciabile, respectiv, norma penală trebuie să dispună de o claritate 

desăvârşită pentru toate elementele componenţei infracţiunii în cazul 

normelor din partea specială a legii penale. Această condiţie este 

indispensabilă şi în cazul normelor din partea generală a legii penale. Legea 

penală constituie un ansamblu de reguli juridice, care trebuie să fie 

formulate într-o manieră clară, concisă şi precisă. Formulele generale şi 

abstracte într-un caz concret pot afecta funcţionalitatea legii penale, 

aplicarea ei coerentă şi sistemică, ceea ce ar denatura principiul calităţii 

legii . In acest context, considerăm oportun ca termenii de „motive de 

prejudecată, dispreţ şi ură" să fie clar delimitate în acest proiect de lege, 

deoarece aceşti termeni au sensuri diferite şi ţin mai mult de domeniul 

fenomenologiei. 

Infracţiunile motivate de prejudecată, dispreţ sau ură, transmit victimelor 

şi comunităţilor acestora mesajul precum că nu sunt bineveniţi şi nu fac 

parte din societate şi au un sentiment intens şi de durată precum că nu se 

află în siguranţă în comparaţie cu victimele infracţiunilor similare, comise 

Se acceptă. 



din alte motive. Dacă statul prin intermediul organelor sale abilitate nu 

reacţionează robust şi rapid la infracţiunile motivate de prejudecată sau ură, 

pot exista consecinţe grave, care vor depăşi limitele comunităţilor ţintă chiar 

şi hotarele naţionale. Comunităţile ţintă pierd încrederea în organele de 

ocrotire a normelor de drept şi se înstrăinează tot mai mult; unii membrii ai 

comunităţii ţintă pot decide să se răzbune şi, astfel, se angajează singuri în 

activităţi criminale; răzbunarea poate provoca tulburări în rîndurile civililor, 

numărul persoanelor rănite şi proprietăţilor prejudiciate vor creşte; 

infracţiunile motivate de prejudecată sau ură se pot escalada într-un conflict 

etnic semnificativ sau în unele cazuri chiar în genocid. 

Salutăm faptul, că în acest proiect de lege, infracţiunea de huliganism 

prevăzută la art. 287 din Codul penal, a fost inclusă în domeniul faptelor 

motivate de prejudecată, dispreţ sau ură, deoarece la Comitetul ONU 

privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CERD) se 

află în proces de examinare o plîngere individuală împotriva Republicii 

Moldova, prin care se face referire la problemele cu care se confruntă 

autorităţile abilitate ale statului la calificarea faptelor motivate de 

prejudecată, dispreţ sau ură. 

Totodată, considerăm că o dată cu implementarea acestei legi, statul îşi 

va asuma angajamentul de a întreprinde măsuri pozitive pentru a încuraja 

victimele să raporteze acest tip de infracţiuni; va elabora instruiri 

profesionale şi activităţi de formare a capacităţilor pentru funcţionarii din 

cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept, procuratură şi sistemului 

judecătoresc, care au de a face cu examinarea acestui tip de infracţiuni; va 

investiga prompt aceste infracţiuni motivate de prejudecată, dispreţ sau ură 

şi să asigure că motivele celor condamnaţi pentru infracţiuni motivate de 

prejudecată,dispreţ sau ură sunt recunoscute şi condamnate public de 

autorităţile abilitate ale statului. 

Ombudsmanul susţine că infracţiunile motivate de prejudecată, dispreţ 

sau ură cu certitudine sunt încălcări a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului şi care necesită tocmai din partea autorităţilor statului mai multă 

vigilenţă şi reacţie puternică, aşa cum a arătat Comitetul ONU privind 

Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială(CEDR), Comisia 



Europeană împotriva Rasismului şi a Toleranţei (ECRI), cît şi Curtea 

europeană în jurisprudenţa sa. 

În concluzie, proiectul de lege promovat poate fi înaintat spre examinare 

Parlamentului. 

12. Ministerul Finanțelor Prin definiţiile propuse de autorul proiectului de lege ce defineşte 

motivele de prejudecată dispreţ sau ură, pe lîngă caracteristicile expres 

definite în text, se face menţiune şi la sintagmele "sau de orice altă natură " 

şi "sau bazate pe orice alt criteriu ", sintagme generale ce nu permit 

identificarea cu precizie a acţiunilor calificate ca fiind din motive de 

prejudecată, dispreţ sau ură. 

In vederea respectării principiului securităţii juridice, a accesibilităţii, 

previzibilităţii şi asigurării interpretării unitare a legii, urmează a fi 

reformulate prevederile proiectului de lege cu excluderea textelor "sau de 

orice altă natură " şi "sau bazate pe orice alt criteriu " din tot textul 

proiectului, deoarece acestea îşi pierd sensul şi înţelesul, iar ca efect 

prevederile legii v-or fi interpretate şi aplicate în mod diferit de subiecţii de 

drept. 

Tot aici urmează de menţionat că, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului a subliniat importanţa asigurării accesibilităţii şi previzibilităţii 

legii, instituind şi o serie de repere pe care legiuitorul trebuie să le aibă în 

vedere pentru asigurarea acestor exigenţe. Astfel, în cauzele precum Sunday 

Times contra Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord -1979, 

Rekvenyi contra Ungariei - 1999, Rotaru împotriva României - 2000, 

Damman împotriva Elveţiei - 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

a subliniat că „nu poate fi considerată «lege» decât o normă enunţată cu 

suficientă precizie, pentru a permite individului să-şi regleze conduita. 

Individul trebuie să fie în măsură să prevadă consecinţele ce pot decurge 

dintr-un act determinat"; „o normă este previzibilă numai atunci când este 

redactată cu suficientă precizie, în aşa fel încât să permită oricărei persoane 

- care, la nevoie poate apela la consultanţă de specialitate - să îşi corecteze 

conduita"; „în special, o normă este previzibilă atunci când oferă o anumită 

garanţie contra atingerilor arbitrare ale puterii publice". Sub acest aspect, 

principiul securităţii juridice se corelează cu un alt principiu, dezvoltat în 

Se acceptă. 



dreptul comunitar, şi anume principiul încrederii legitime. Potrivit 

jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (de exemplu 

cauzele Facini Dori vs Recre, 199421, Foto-Frost vs Hauptzollant 

Liibeck.Ost, 198722), principiul încrederii legitime impune ca legislaţia să 

fie clară şi predictibilă, unitară şi coerentă. De asemenea, impune limitarea 

posibilităţilor de modificare a normelor juridice, stabilitatea regulilor 

instituite prin acestea. 

La fel, urmează a fi subliniat faptul că prin proiectul de lege se propune 

modificarea şi completarea Codului penal şi Codului contravenţional, care 

la rîndul său sunt legi punitive, de sancţionare a persoanelor pentru 

comportamentul şi acţiunile sale, iar introducerea unor generalizări în legi 

punitive ar exclude posibilitatea subiecţilor sociali de a identifica de la 

început acţiunile catalogate ca fiind din motive de prejudecată, dispreţ sau 

ură şi de a stabili o anumită conduită. Pe cale de consecinţă, fiind subiectivă 

aplicarea acestei agravante, atentează la principiul obiectivitătii înfăptuirii 

justiţiei, deoarece ar fi aplicate în mod diferit de organele judiciare a puterii 

publice, fapt contrar şi principiului securităţii juridice. 

Astfel, în vederea eliminării acţiunilor în justiţie, inclusiv şi prin 

condamnarea la Curtea de la Strasbourg, ce ar putea duce la prejudicierea 

bugetului de stat şi oferirea garanţiilor stipulate atît în legislaţia naţională, 

cît şi în convenţiile la care Republica Moldova este parte, se propune 

excluderea integrală a sintagmelor "sau de orice altă natură", "sau orice alt 

criteriu" şi "sau bazate pe orice alt criteriu" de pe tot parcursul textului 

proiectului de lege. 

În concluzie, solicităm revizuirea proiectului de lege ţinînd cont de cele 

menţionate. 

13.  OSCE / ODIHR În acelaşi timp, suplinirea cu prevederi ce stabilesc o înăsprire a 

pedepselor pentru un asemenea şir amplu de diverse norme 

penale/contravenţionale, pentru cazurile în care comiterea de fapte pasibile 

de răspundere este motivată de “prejudecată, dispreţ sau ură” (37 în total), 

poate rezulta în subminarea însăşi conceptului de „infracțiuni motivate de 

prejudecată” ca infracţiuni de transmitere a unui mesaj, ceea ce ar rezulta în 

diluarea condamnării puternice exprimate de societate faţă de aceste 

Se acceptă. 

Au fost excluse din textul proiectului 

punctele ce se referă la modificările 

făcute la art. 150, 165, 167, 168, 189, 

211, 212, 2176 din Codul penal al 

Republicii Moldova. 

 



infracţiuni. Din acest motiv, este de preferinţă includerea de prevederi ce 

stabilesc pedepse mai aspre doar în cazul formelor celor mai frecvente ale 

„infracțiunilor motivate de ură”, iar alte infracţiuni motivate de prejudecată 

să fie abordate prin aplicarea unor criterii generale de înăsprire a 

pedepselor. 

    Un anumit număr al acestor infracţiuni (de ex. instigarea la suicid, 

traficul de fiinţe umane, sclavia, munca forţată, şantajul, transmiterea de 

boli venerice sau contaminarea cu maladia SIDA, introducerea ilegală 

intenţionată în organismul persoanei a substanţelor narcotice sau a 

analoagelor acestora) vor fie comise prima facie mai puţin frecvent din 

motiv de prejudecată. În acest sens, este necesar de menţionat că în cazul 

“infracţiunilor de oportunitate” (adică, atunci când infractorul alege anumite 

victime în baza convingerii că acestea constituie ţinte convenabile şi uşoare, 

care vor rezulta într-un profit înalt cu eforturi minime şi/sau riscuri minime 

pentru infractor de a fi reținut sau atras la răspundere), nu se va ajunge în 

mod necesar la concluzia că aceste crime sunt motivate de prejudecată (a se 

vedea comentariile din Secţiunea 4 infra cu referire la definiţia „motivului 

de prejudecată” şi a bazei probatorii). Mai mult decât atât, şi probabil din 

aceste motive, aceste infracţiuni/contravenţii nu sunt calificate habitual ca 

posibile crime motivate de prejudecată în cadrul legislaţiei Statelor 

participante ale OSCE. 

 

     Noul Articol 13414 din Codul Penal (şi Articolul 462 din Codul 

Contravenţional) de asemenea se referă la “persoanele […] care oferă 

sprijin” persoanelor şi grupurilor protejate. Deşi este, în general, o măsură 

pozitivă, aceasta nu va include şi infracţiunile motivate de o afiliere sau 

asociere reală sau prezumată cu asemenea persoană sau grup (de 

exemplu, relaţie personală, prietenie sau raport matrimonial). Este 

recomandată reglementarea inclusiv a acestor cazuri în prevederile 

sus-menţionate. 

 

     Deşi legislația unor ţări conține liste neexhaustive de caracteristici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

La final prevederilor articolului 

13414 din Codul penal și articolului 462 

din Codul contravențional s-a 

completat cu cuvintele „sau se asociază 

cu acestea”. 

 

 

 

 



protejate în prevederile care stabilesc pedepse mai aspre, acest fapt prezintă 

riscul de aplicare a unor pedepse penale care, în cazurile grave, pot rezulta 

în pedepse privative de libertate în baza unor prevederi ambigue. Această 

practică poate fi admisibilă în cazul legislaţiei anti-discriminare, care 

deseori conţine o listă neexhaustivă de temeiuri, însă asemenea norme, de 

regulă, sunt norme de drept privat/civil sau de contencios administrativ şi 

nu vor rezulta în aplicarea de pedepse penale. Astfel, textul Articolelor 

13414 din Codul penal şi 462 din Codul contravenţional sunt de o natură prea 

vagă pentru a se conforma criteriilor de certitudine, previzibilitate şi 

caracter specific al legii penale şi poate rezulta într-o serie de interpretări 

din partea autorităţilor de stat. De aceea, se recomandă înlăturarea 

formulării neexhaustive a sintagmei “bazate pe orice alt criteriu, faţă 

de persoanele care pot fi individualizate printr-un asemenea criteriu” 

din Articolul 13414 al Codului penal (şi Articolul 462 din Codul 

contravenţional). În caz contrar, este recomandabil, cel puţin,  ca 

autorii Proiectului de lege să aducă clarificări acestui text, pentru a 

limita criteriile sus-menţionate doar la cele cu caracter imuabil sau 

fundamental pentru sentimentul de sine a persoanei şi care 

funcţionează ca marcatori ai identităţii de grup. 

 

În a doilea rând, “opiniile politice şi de altă natură” nu sunt, în general, 

considerate caracteristici imuabile sau fundamentale. Ele pot să se modifice 

cu trecerea timpului şi nu sunt în mod necesar marcatori puternici ai 

identităţii de grup sau ar putea să nu fie fundamentale pentru sentimentul de 

sine al persoanei, în comparaţie cu alte caracteristici potențial muabile, cum 

este religia. Deşi există argumentare pentru a include „opiniile politice” în 

categoria de caracteristici protejate, demonstrarea acestui motiv de 

prejudecată în baza acestui temei poate fi foarte dificilă în practică. Mai 

mult decât atât, “opiniile politice sau alte opinii ale persoanei” pot să nu fie 

evidente, cu excepţia cazului când victima este cunoscută făptuitorului. Este 

incert dacă grupul sus-menţionat va fi perceput ca un grup supus opresiunii 

în contextul curent sau istoric al Moldovei. În plus, termenul în sine nu este 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

Cuvintele „și de altă natură” au fost 

excluse iar criteriul opiniei politice este 

necesară a fi menținută, în limitele 

stabilite de dreptul la libera exprimare. 

În același sens, menționăm că din 

moment ce există un pluralism politic, 

legea, inclusiv penală, trebuie să 

promoveze relațiile opoziționiste între 

partidele politice și susținătorii acestora 

într-un mediu non-violent. Prin urmare 

se consideră oportun menținerea 



unul foarte precis şi este susceptibil de a fi supus interpretărilor diverse. În 

consecinţă, se recomandă înlăturarea sintagmei “opiniile politice sau de 

altă natură” deoarece este prea ambiguă. Totuşi, organele de urmărire 

penale trebuie să investigheze posibilele motive politice, dacă dispun de 

informaţie plauzibilă, suficientă pentru a le trezi suspiciunea că există un 

posibil motiv de prejudecată; acestea ar putea ulterior duce la aplicarea unei 

pedepse mai aspre. 

 

Comentariile similare sunt aplicabile termenului “sănătate”, care nu 

este, în general, de o natură imuabilă. Totuşi, dacă maladia este incurabilă 

sau provoacă afecţiuni fizice, mintale sau psihologice, aceasta ar putea fi 

considerată parte din sintagma “dizabilitate”, dacă afecţiunile suferite în 

consecinţă, combinate cu impedimentele legate de comportament sau 

mediu, ar împiedica persoana de la participarea deplină şi eficientă în viaţa 

socială, la egalitate cu ceilalţi oameni. Cu referire în mod specific la 

persoanele infectate cu maladia HIV (asimptomatică sau simptomatică), 

este important de menţionat că Statele părţi ale CDPD au obligaţia de a 

asigura conformitatea cadrului naţional legislativ cu înţelegerea naturii 

dizabilităţii, prin care persoanele infectate de HIV să fie protejate împotriva 

stigmatizării şi discriminării. Legislația unor ţări referitoare la „infracțiunile 

motivate de ură” expres menționează persoanele ce trăiesc cu HIV sau 

SIDA în definiția „dizabilităţii”. Este neclar care definiţie a „dizabilităţii” 

este utilizată în scopurile Codului Penal şi Contravenţional; în orice caz, 

autorii Proiectului de lege trebuie să asigure ca această noţiune să fie 

suficient de amplă pentru a include situaţiile sus-menţionate. 

 

Cu referire la sintagma “vârstă”, se observă că unele ţări includ în legislaţia 

lor penală o asemenea caracteristică protejată. Acestea fiind spuse, rămâne 

incert dacă vârsta constituie cu adevărat un marcator puternic al 

apartenenţei la un grup, precum şi un aspect al identităţii persoanei, care să 

fie fundamentală pentru sentimentul de sine a persoanei (a se vedea alin.13 

supra). Comentariile similare sunt aplicabile caracteristicilor protejate cum 

sunt “trăsăturile genetice” sau “proprietatea”. Mai mult decât atât, unele 

criteriului opiniei politice. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Este de menționat faptul că în 

termenul de „sănătate” este mult mai 

larg decît dizabilitățile și maladiile 

HIV/SIDA. În acest sens, remarcăm 

faptul că în cadrul noțiunii de 

„sănătate” se include și bolile de lungă 

durată sau cronice. Un exemplu 

elocvent ar fi săvîrșirea unei infracțiuni 

motivate de ura față de persoanele care 

au avut tuberculoză sau hepatită, fiind 

considerați ca personae periculoase 

societății. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Toate caracteristicele menționate 

trebuie analizate în contextul 

globalizării culturale ale statelor lumii. 

Totodată, remarcăm importanța 

menținerii contextului istoric al 



din aceste ultime caracteristici nu sunt în mod necesar vizibile şi pentru 

alţii, fapt ce poate iarăşi genera întrebarea dacă făptuitorul respectiv a 

cunoscut despre existenţa caracteristicii date protejate. Această remarcă ar 

putea de asemenea fi aplicabilă sintagmei “naştere sau descendenţă” în 

calitatea sa de caracteristică protejată.  În continuare, nu este clar dacă 

aceste grupuri sunt percepute ca grupuri supuse opresiunii în contextul 

actual sau istoric al Moldovei, şi astfel necesită o reglementare specifică în 

Codul penal. Unele din aceste temeiuri, cum sunt “proprietatea”, 

“apartenenţa la un grup” sau “naşterea”, sunt de asemenea formulate de o 

manieră vagă. În consecinţă, autorii Proiectului de lege trebuie să 

revizuiască oportunitatea includerii acestor caracteristici protejate în 

Articolul 13414 al Codului penal (şi în Articolul 462 al Codului 

contravenţional). 

 

Articolul 13414 al Codului penal şi 462 al Codului contravenţional de 

asemenea se referă la faptul “apartenenţei sau neapartenenţei la o 

majoritatea naţională (sau la o) minoritate naţională”. Deşi 

“infracţiunile motivate de ură” pot fi săvârşite atât împotriva comunităţilor 

majoritare, precum şi a membrilor comunităţilor minoritare, ambele situaţii 

pot fi calificate în baza altor criterii mai generale, ca, de exemplu, în baza 

“originii etnice”. Astfel, această formulare nu este necesară; autorii 

Proiectului de lege trebuie să examineze oportunitatea excluderii 

acesteia. 

 

În acelaşi timp, aceşti trei termeni de “prejudecată”, “dispreţ” şi “ură” se 

suprapun într-o măsură anumită, deoarece “dispreţul” sau “ura” nu ar putea 

exista fără “prejudecată”, în contextul prezent. În plus, din punct de vedere 

formal, definiţia conţinută în Articolele 13414 din Codul penal şi 462 din 

Codul contravenţional reprezintă, aparent, un cerc închis, deoarece 

“motivele de prejudecată, dispreţ şi ură” sunt definite ca raţionamente ale 

făptuitorului, determinate de atitudinea ostilă sau discriminatorie a 

făptuitorului, bazate pe o varietate de “motive”. Or, conform acestei 

definiţii, “modelul de ostilitate” (care necesită prezenţa unei forme de ură, 

Republicii Moldova, însă o astfel de 

limitare ar aduce o ingerință 

persoanelor străine sau apatride care au 

solicitat azilul pe teritoriul Republicii 

Moldova în conformitate cu art. 10, 15 

și 35 a Legii nr. 270 din 18 decembrie 

2008 privind azilul în Republica 

Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Excluderea conceptului afectiv de 

ostilitate și ură ar submina însăși esența 

proiectului de lege în cauză din 

moment ce persoana, pentru a fi subiect 

al componenței de infracțiuni din cele 

menționate în proiect, trebuie să aibă o 

atitudine negativă, ostilă și motivată de 



ostilitate sau duşmănie) şi “modelul selectării discriminatorii” (selectarea 

victimei deoarece posedă caracteristici protejate) se poziţionează pe picior 

de egalitate, deşi ultima este mai amplă şi o înglobează pe cea dintâi. Astfel, 

această definiţie din Proiectul de lege, pare a fi supraabundentă şi inutilă. 

Pentru a preveni apariția unor interpretări divergente şi pentru a evita 

situaţii în practică, când actorii sistemului de justiţie penală continuă să 

solicite probe care ar confirma o formă de “ură”, este recomandabilă 

eliminarea în totalitate a referirilor la “ură”şi „ostilitate” din Articolele 

13414 al Codului penal şi 462 al Codului contravenţional. 

 

În conformitate cu jurisprudenţa CtEDO, noţiunea de libertate a 

exprimării este, de asemenea, aplicabilă informaţiilor sau ideilor care 

“ofensează, şochează sau deranjează”. În mod similar, Comitetul ONU al 

Drepturilor Omului a considerat că Articolul 19 din PIDCP protejează, de 

asemenea, discursurile “profund ofensatoare”. Astfel, exprimarea publică 

care prezumptiv înjoseşte “onoarea şi demnitatea naţională” poate fi, cu 

toate acestea, sub protecţia dreptului la libera exprimare. Se recomandă 

eliminarea referirii la “înjosirea demnităţii şi onoarei naţionale” din 

noul Articol 346 al Codului Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prejudecata criteriilor stabilite la art. 

13412 Cod Penal. Or, o astfel de 

excludere ar favoriza condamnarea 

„infracțiunilor de oportunitate” avînd 

ca bază crimele de ură. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Analiza exprimărilor publice care 

înjosesc demnitatea și onoarea 

națională și care se încadrează în 

limitele dreptului la libera exprimare 

este veridică în cazul în care subiectul 

este cetățean al Republicii Moldova și 

intenția discursului public este de bună 

credință. Dintr-un alt punct de vedere, 

populația teritoriului Republicii 

Moldova este mult mai diversificată, 

incluzînd și persoane străine și apatrizi. 

În astfel de cazuri, exprimările publice 

care înjosesc onoare sau demnitatea 

națională poate prezinta un pericol 

direct, ca efect, pentru incitarea la ură, 

dezbinare națională etc. Or, obiectul 

juridic al art. 346 Cod Penal ține să 

reglementeze libera dezvoltare a 

culturilor diferitelor comunități etnice 

și lingvistice în Republica Moldova.   

 



     De asemenea, se atestă că noul Articol 346 din Codul Penal nu conţine 

prevederi explicite de calificare penală a actelor de “instigare la violenţă”, 

deşi Articolul 20 alin. 2 din PIDCP şi Articolul 4 (a) al CEDR stipulează 

expres necesitatea unei asemenea interdicţii. În termeni mai generali, cadrul 

juridic naţional trebuie să urmeze prevederile din Articolul 20 al PIDCP (şi 

anume, “îndemnurile la ură naţională, rasială sau religioasă, care constituie 

instigare la discriminare, ostilitate sau violenţă”) şi trebuie să fie completat 

cu definiţii solide pentru astfel de termeni ca “ură”, “discriminare”, 

“violenţă” şi/sau “ostilitate”. Astfel, se recomandă includerea referirii la 

“instigarea violenţei”, şi specificarea simultană a componenţelor de 

infracţiuni la care asemenea îndemnuri publice de instigare la violenţă 

se referă, după cum se recomandă în Opinia din 2010 a Biroului 

OSCE/ODIHR. 

 

Adiţional, noul Articol 346 conţine referirea la “ură, discriminare sau 

dezbinare naţională, teritorială, etnică, rasială sau religioasă”. Semnificaţia 

termenului de instigare la “dezbinare” este neclară, acesta nu este conţinut 

în instrumentele internaţionale ale drepturilor omului, ce conţin referire la 

“discursul motivat de ură”. Mai mult decât atât, citite în ansamblu cu 

referirile privind temeiurile „teritoriale” ale unei asemenea dezbinări, se 

poate subînţelege că persoanele care îndeamnă la autonomie sau chiar 

secesiune a unei părţi din teritoriul ţării vor fi pasibile de răspundere penală, 

chiar dacă îndemnul are loc prin metode paşnice. În acest sens, CtEDO a 

statuat că “[î]ndemnul la modificări teritoriale în discursuri şi demonstraţii 

nu vor fi calificate în mod automat ca o ameninţare la integritatea teritorială 

şi securitatea naţională a ţării” şi a constatat că “ideile politice care critică 

orânduirea existentă şi realizarea cărora se promovează pe căi paşnice” sunt 

protejate de CEDO. Astfel, referirea la “dezbinarea” bazată pe motive 

“teritoriale” trebuie eliminată din conţinutul Articolul 346 al Codului 

penal, sau, cel puţin, această prevedere trebuie să precizeze că 

interdicţia se referă exclusiv la îndemnurile de dezbinare teritorială 

prin metode non-paşnice. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se atestă că un şir de State participante ale OSCE au introdus în legislaţia 

sa norme juridice privind răspunderea penală în cazul comiterii de 

persoanele fizice şi/sau de funcționarii publici a actelor de discriminare. 

Însă componenţele infracţiunilor vizate sunt deseori reglementate printr-o 

terminologie ambiguă şi extinsă, care poate să nu fie în conformitate cu 

criteriul de caracter specific al legii penale (a se vedea alin.43 supra). 

Adiţional, o asemenea formulare, într-o anumită măsură, se suprapune 

sintagmei “instigarea la discriminare”, menţionată de asemenea în noul 

Articol 346. Prin urmare, autorii Proiectului de lege trebuie să examineze 

oportunitatea excluderii sintagmelor “limitarea, directă sau indirectă, a 

drepturilor” şi “stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, 

persoanelor” din conţinutul Articolului 346 al Codului penal, şi, în 

schimb, să includă o definiţie clară a termenului “discriminare”, în 

scopurile Codului. O asemenea definiţie va conţine, de asemenea, 

concretizarea privind care tipuri de “limitare” şi/sau “avantaje” se au în 

vedere, precum şi la care drepturi se face referirea. 

 

În scop de a asigura că astfel de fapte penale sunt încadrate într-o 

definiţie îngustă, se recomandă decriminalizarea discriminării indirecte, 

cu abordarea acestor cazuri de discriminare în baza legislaţiei de 

contencios administrativ sau de drept privat/civil; dacă autorii 

proiectului de lege aleg soluţia de a include definiţia de „discriminare”, 

conform celor menţionate în alin.70 şi 73 supra, din domeniul de aplicare a 

acestei definiţii urmează să fie exclusă sintagma “discriminarea indirectă”, 

în scopul Codului Penal. În conformitate cu Articolul 4 alin. 1 din CEDAW, 

este de asemenea recomandabilă includerea în această definiţie a 

menţiunii că măsurile speciale temporare luate în scopul accelerării 

restabilirii situaţiei de egalitate de facto nu vor fi considerate acte de 

“discriminare”. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Deși “limitarea, directă sau indirectă, 

a drepturilor”, precum şi “stabilirea de 

avantaje, directe sau indirecte, 

persoanelor” face parte din cadrul 

noțiunii de discriminare, lipsa 

reglementării exprese a laturii obiective 

poate crea situația omiterii tragerii la 

răspundere pentru astfel de fapte. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Discriminarea indirectă creează o 

dificultate nu atît la nivel de calificare a 

infracțiunii, cît la mijloacele de probare 

a laturii obiective a componenței de 

infracțiune, ceea ce face mai 

complicată activitatea organului de 

urmărire penală. Prin urmare, 

dificultatea menționată nu neagă 

necesitatea criminalizării discriminării 

indirecte. 

Totodată, cu referire la definiția 

„discriminării indirecte”, o astfel de 

tentativă poate mai multe lacune și 

contradicții în legislația penală decît să 

creeze o soluție. 



 

În final, pentru a asigura o definire îngustă a infracțiunii prevăzute de 

noul Articol 346 şi că această prevedere nu rezultă într-o aplicare abuzivă 

sau interpretare discreţionară, autorii Proiectului de lege ar putea 

examina oportunitatea includerii în această nouă prevedere a unor 

excepţii sau garanții, de exemplu, în cazurile când afirmaţiile au fost 

făcute ca parte a unui discurs de bună credinţă sau a dezbaterilor 

publice privind probleme de religie, educaţie, cercetare ştiinţifică, 

politice sau alte chestiuni de interes public, inclusiv în contextul 

protestelor paşnice. 

 

Respectiv, în lumina celor sus-menţionate, şi de asemenea pentru a 

asigura consecvenţa dintre diversele prevederi din Codul Penal al Republicii 

Moldova, caracteristicile protejate incluse în Articolul 346 revizuit, 

conţinând referirea la instigarea la ură, violenţă și discriminare trebuie 

să fie identice caracteristicilor protejate, conţinute în prevederile 

referitoare la alte infracțiuni motivate de prejudecată. În acelaşi timp, 

este necesar să se ţină cont de recomandările din alin.44 supra 

referitoare la eliminarea formulărilor neexhaustive şi a unor 

caracteristici protejate. Ca alternativă, autorii Proiectului de lege 

trebuie, cel puţin, să includă, cu referire la instigarea la acte de 

violenţă, ură sau discriminare, următoarele temeiuri: “culoare”, 

“orientare sexuală sau identitate de gen”, “religie sau convingeri” şi 

“dizabilitate”. 

 

În acelaşi timp, dacă în Codul penal nu sunt prevăzute pedepse mai 

blânde în cazul copiilor, un asemenea nivel obligatoriu minim al pedepsei 

penale de asemenea va fi într-un potenţial conflict cu Articolul 37 (b) din 

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. Această normă prevede că 

deţinerea unui copil sau a minorilor nu va fi decât o măsură extremă şi cât 

mai scurtă posibil. Regulile Standard Minime ale ONU privind 

implementarea sistemului de justiţie pentru minori (“Regulile de la 

Beijing”) specifică că “[m]ăsurile privative de libertate nu se vor aplica 

 

Se acceptă. 

După cuvîntul „dezbinarea” s-a 

completat cu cuvîntul „non-pașnic”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Este necesar de menționat că pe 

lîngă stipularea expresă a criteriilor 

stabilite de prevederile prezentului 

articol, ar putea fi adăugat şi un alt 

criteriu care ar putea rezulta din „bazate 

pe orice alt criteriu”, astfel, această listă 

avînd un caracter indicativ şi nu 

limitativ. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În partea generală a Codului penal al 

Republicii Moldova există un set de 

norme ce reglementează liberarea, 

atenuarea sau impunerea măsurilor 

alternative pedepsei privative de 

libertate minorilor. Exemple în acest 

sens pot servi art. 76 alin. (1) lit. b), 75 



minorului, decât în baza sentinţei pentru o faptă ilegală gravă, ce implică 

violenţă împotriva altei persoane sau persistenţa minorului în comiterea 

altor infracţiuni grave şi dacă nu sunt aplicabile alte măsuri 

corespunzătoare”. În lumina celor sus-menţionate, se recomandă 

înlăturarea pedepsei minime cu închisoarea pentru un an din Articolul 

346 al Codului penal, astfel ca să rămână doar prevederea referitoare 

la termenul maxim al pedepsei. 

alin. (3), 93 și 104 al Codului penal al 

Republicii Moldova. 
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