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Comentariile
pe marginea Opiniei III asupra Republicii Moldova
a Comitetului Consultativ al Consiliului Europei privind
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale,
adoptată la 26 iunie 2009
INTRODUCERE
În luna februarie 2009 a început al treilea ciclu de monitorizare de către Consilul Europei al
implementării Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale în condiţiile
Republicii Moldova. Pe data de 24 februarie 2009, Comitetului Consultativ1 al Consiliului
Europei privind Convenţia-cadru a fost prezentat al III-lea Raport periodic al Republicii
Moldova2 privind implementarea Convenţiei-cadru, precum şi în perioada 21-24 aprilie 2009
a avut loc vizita delegaţiei CC la Chişinău, cu vizitarea r-nului Otaci.
În baza conţinutului Raportului III periodic şi altor surse scrise, precum şi informaţiei
colectată de experţii CC în timpul întrevederilor guvernamentale şi neguvernamentale în
cadrul vizitei în Chişinău şi r-nul Otaci a fost elaborată Opinia III asupra Moldovei a
Comitetului Consultativ al Consiliului Europei privind Convenţia-cadru3, adoptată la 26
iunie 2009. Acest document a fost remis reprezentanţilor oficiali ai Republicii Moldova în
scopul elaborării comentariilor respective referitor la concluziile şi recomandările formulate
în Opinia III asupra Moldovei privind situaţia minorităţilor naţionale şi asigurarea drepturilor
lor în contextul implementării Convenţiei-cadru.
Este îmbucurător faptul, că structurile europene recunosc şi salută toate măsurile întreprinse
de către Republica Moldova pentru dezvoltarea sistemului de protecţie a drepturilor
minorităţilor naţionale şi aplicării legislaţiei în vigoare din sfera dată.
Generalizînd situaţia minorităţilor naţionale, CC a reflectat realizările Moldovei ce
mărturisesc despre metoda constructivă manifestată în procesul implementării Convenţieicadru şi întreprinderea unui spectru larg de măsuri concrete întru dezvoltarea sistemului de
protecţie a drepturilor minorităţilor naţionale, în special în sfera învăţămîntului: s-au extins
posibilităţile de studiere a limbilor minoritare, se dezvoltă educaţia multilingvistică. De
asemenea, CC menţionează, că societatea moldovenească se deosebeşte prin un caracter
paşnic al relaţiilor interetnice, o atmosferă interetnică tolerantă şi de stimă reciprocă. Sînt
întrepinse măsuri întru perfecţionarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii
discriminării. A continuat activitatea întru păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural al
minorităţilor naţionale. Sînt emise programe publice TV şi radio în limbile minoritare, etc.
Totodată, CC a acordat o atenţie deosebită situaţiei actuale etnolingvistice şi proceselor
social-politice din Republica Moldova.
Textul Opiniei III asupra Moldovei a fost remis oficial reprezentanţilor Republicii Moldova
în perioada care a coincis cu formarea unei noi componenţe a Parlamentului şi numirea
noului Guvern al Republicii Moldova în urma alegerilor parlamentare din 29 iulie curent. În
componenţa Parlamentului activează grupul de deputaţi care aparţin minorităţilor naţionale.
Acest fapt demonstrează egalitatea drepturilor cetăţenilor din Republica Moldova, indiferent
de originea etnică, inclusiv şi participarea la viaţa politică. Astfel, aflarea în componenţa
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noului Parlament a deputaţilor aparţinînd minorităţilor naţionale este una din posibilităţile
oferite conform legii pentru participare la viaţa politică, precum şi la viaţa culturală şi socialeconomică, la viaţa publică, pentru influenţă asupra luării deciziilor ce ţin de interesele lor,
ceea ce corelează cu recomandările CC. (Vezi pct. 165, 171) 4
Interesele reprezentanţilor minorităţilor naţionale au fost luate în consideraţie la editarea
buletinelor de vot, redactate în două limbi: de stat şi rusă.
În aceeaşi perioadă, a fost adoptat Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova
„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, pentru anii 2009-2013. Programul
conţine capitolul „Integrarea minorităţilor naţionale”, în care sînt definite obiectivele de
guvernare referitor la acest domeniu:
- Păstrarea şi consolidarea patrimoniului cultural şi lingvistic al minorităţilor
naţionale care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
- Promovarea unei politici de stat coerente şi multidimensionale în raport cu
minorităţile naţionale.
- Perfecţionarea cadrului juridic în scopul asigurării integrării minorităţilor
naţionale în viaţa social-administrativă, cultural-politică şi economică din
Republica Moldova.
În Program sînt definite acţiunile prioritare întru realizarea obiectivelor de guvernare, şi
anume:
 dezvoltarea cadrului juridic în direcţia protejării şi dezvoltării culturii şi limbilor
minorităţilor naţionale care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv
promovarea predării în limbile minoritare în instituţiile de învăţămînt preuniversitar;
 elaborarea şi aplicarea unui Program de stat pentru asigurarea condiţiilor necesare
pentru studierea şi aplicarea limbii oficiale a Republicii Moldova de către cetăţenii
alolingvi, inclusiv de către funcţionarii publicii şi aleşii locali;
 perfecţionarea cadrului legislativ existent privind relaţia dintre comunităţile
etnoculturale înregistrate şi stat, extinderea domeniilor de cooperare şi activităţi
comune, ajustarea practicilor existente la normele internaţionale şi europene;
 susţinerea de către stat a programelor de promovare a coeziunii sociale cu ajutorul
insituţiilor etnoculturale înregistrate în Republica Moldova;
 asigurarea condiţiilor şi oportunităţilor de educaţie în limba maternă şi celor de
păstrare a culturii minorităţilor naţionale.
Astfel, direcţiile activităţii ulterioare ale Guvernului Republicii Moldova corelează cu şirul
de recomandări din Opinia III asupra Moldovei. (Vezi pct. 38, 64, 71, 72, 121, 142, 150, 151)
Republica Moldova continuă activitatea orientată spre integrarea europeană. Se realizează
pregătirea noului Acord de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Acordul va stabili direcţiile prioritare ale viitoarei colaborări în diverse sfere de interese
comune moldo-europene, printre care – promovarea principiilor de egalitate şi
nediscriminare, libertatea religiei şi drepturile minorităţilor naţionale, precum şi studierea
căilor şi metodelor de soluţionare a problemelor din domeniul relaţiilor interetnice (în
special, problema ratificării Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare,
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îmbunătăţirea situaţiei naţional-culturale şi sociale a populaţiei rome şi altele, ceea ce
corespunde recomandărilor CC. (Vezi pct. 46, 51,79,80,106)
Comentariile pe marginea Opiniei III asupra Moldovei sînt elaborate de Biroul Relaţii
Interetnice – organul administraţiei publice centrale care coordonează procesul implementării
şi monitorizării implementării Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale.
Conform recomandărilor CC (Vezi pct. 5), în scopul informării mai largi privind conţinutul
Opiniei III asupra Moldovei, Biroul a tradus în limba de stat textul Opiniei III şi expediat la
ministere, alte organe ale administraţiei publice centrale şi structuri cointeresate, competenţa
de resort ale cărora prevede participarea la realizarea acestora.
Astfel, cu concluziile şi recomandările CC au făcut cunoştinţă reprezentanţi ai 16 instituţii de
resort din republică, inclusiv: Comisia pentru Drepturile Omului a Parlamentului Republicii
Moldova, Avocaţii Parlamentari (Centrul pentru Drepturile Omului), Cancelaria Guvernului
Republicii Moldova, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Biroul
Naţional de Statistică, Biroul Migraţie şi Azil pe lîngă MAI, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, Compania „Teleradio-Moldova”.
Comentariile ce se referă la sfera de activitate a organelor enumerate, în contextul
recomandărilor CC, sînt incluse în documentul dat.
Este necesar de menţionat, că experţii CC au manifestat interes aparte faţă de necesităţile şi
problemele minorităţilor naţionale din Republica Moldova, care au fost formulate de liderii şi
membrii organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia drepturilor omului şi asociaţiilor
etnoculturale ale minorităţilor naţionale în cadrul întrevederilor cu delegaţia CC.
În scopul informării membrilor Consiliului coordonator al organizaţiilor etnoculturale ale
minorităţilor naţionale Biroul Relaţii Interetnice a tradus textul Opiniei III asupra Moldovei
în limba rusă, care este pe înţelesul tuturor din rîndurile minorităţilor naţionale. Concluziile
şi recomandările experţilor CC au fost discutate la şedinţa Consiliului Coordonator al
organizaţiilor etnoculturale pe 20 octombrie şi 19 noiembrie 2009 şi pe 27 octombrie 2009 la
şedinţa Comitetului de conducere a Consiliului Coordonator. În cadrul acestor şedinţe liderii
organizaţiilor etnoculturale – membrii Consiliului Coordonator au expus un şir de opinii,
care este necesar de pus în atenţia membrilor CC.
Astfel, este exprimat dezacordul cu opinia experţilor CC că încălcările drepturilor omului, ce
au avut loc după alegerile parlamentare din aprilie 2009 pot influenţa negativ implementarea
Convenţiei-cadru (Vezi Sumar, alin. 7; pct. 12, 75, 90). Reprezentanţii Consiliului
Coordonator consideră, că evenimentele menţionate nu pot fi legate de situaţia interetnică şi
drepturile minorităţilor naţionale şi nu este justă aprecierea lor în contextul relaţiilor
interetnice. În Raportul pentru drepturile omului al Comisarului Consiliului Europei Tomas
Hammaberg despre vizita în Moldova în perioada 26-28 aprilie 2009, la care se referă
experţii CC se conţin afirmaţii privind acţiuni exigente şi violente ale poliţiei faţă de
persoanele reţinute în urma evenimentelor din aprilie. În comentariile sale, pe marginea
Raportului numit, reprezentanţii autorităţilor moldoveneşti au recunoscut faptul că din partea
colaboratorilor de poliţie s-a făcut abuz de putere faţă de reţinuţii în urma evenimentelor
menţionate şi au exprimat tendinţa de luare a măsurilor eficiente pentru combaterea unor
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astfel de manifestări. Însă, în comentariile Ministerului Afacerilor Interne nu se conţin
informaţii privind reclamaţii de încălcare a drepturilor reprezentanţilor minorităţilor
naţionale.
La 20 octombrie 2009, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o Hotărîre specială privind
constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor
de după 5 aprilie 2009, nr. 43. Conform Hotărîrii, din componenţa Comisiei fac parte
reprezentanţii tuturor fracţiunilor politice; la lucrările Comisiei de anchetă, prin decizia
acesteia, vor participa reprezentanţi ai societăţii civile, experţi şi reprezentanţi ai
organizaţiilor internaţionale; Comisia va prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile, un
raport privind rezultatele investigării evenimentelor de după 5 aprilie 2009.
Ministere şi alte structuri cointeresate de stat şi obşteşti, inclusiv membrii Comitetului de
conducere a Consiliului Coordonator al organizaţiilor etnoculturale, după studierea şi analiza
Opiniei III asupra Moldovei constată, că în textul documentului se conţine informaţie
declarativă, lipsesc exemple concrete şi surse informaţionale de încălcare a drepturilor
reprezentanţilor minorităţilor naţionale, în special cînd sînt menţionate cazurile de
manifestare a discriminării, oprimare şi alte acţiuni intolerante faţă de reprezentanţii unor
etnii aparte, confesii şi imigranţi. Există un şir de inexactităţi, în special cînd se analizează
sistemul de educaţie în limbile minoritare etc.
Este de menţionat, că în scopul realizării recomandărilor CC, se i-au măsuri practice concrete
deja în procesul elaborării Comentariilor date. Astfel, referitor la statutul Biroului Relaţii
Interetnice (Vezi pct. 18, 194,) se întocmeşte un nou Regulament al activităţii acestuia, care
va permite sporirea rolului şi importanţei Biroului în procesul de armonizare a relaţiilor
interetnice la etapa nouă a integrării europene a Republicii Moldova. Referitor la sporirea
rolului intermediar al Consililului Coordonator al organizaţiilor etnoculturale în dialogul cu
autorităţile (Vezi pct. 176, 199), au avut loc întîlniri ale membrilor Consiliului Coordonator
cu Dl Vladimir Filat, Prim-ministru Republicii Moldova (13 octombrie 2009) şi Dl Marian
Lupu, deputat candidat la postul de Preşedinte al Republicii Moldova (20 octombrie 2009).
Referitor la susţinerea minorităţii rome (Vezi pct. 28, 29, 51, 197) a avut loc prezentarea
proiectului „Romii Republicii Moldova: situaţia actuală şi perspective” (6 noiembrie).
Proiectul este realizat de asociaţii obşteşti rome în parteneriat cu Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii, cu suportul Biroului Relaţii Interetnice.
Examinarea Opiniei III asupra Moldovei permite de constatat, că concluziile, recomandările
şi problemele nesoluţionate expuse în Capitolul I „Concluzii principale” şi Capitolul II
„Comentarii la Articole aparte ale Convenţiei-cadru”, sînt generalizate în Capitolul III
„Concluzii finale”, conţinutul căruia poate servi drept bază pentru concluzii şi recomandări
ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei asupra Moldovei. Reieşind din acest fapt,
în Comentariile propuse este reflectată poziţia organelor oficiale moldoveneşti şi
reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale referitor la conţinutul Capitolului III
„Concluzii finale”, expus în pct. 192 – 200.
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Comentariile la pct. 192-200 ale Capitolului III „Concluzii finale”
Pct. 192
Conform informaţiei Biroului Naţional de Statistică, recensămîntul populaţiei din anul
2004 a fost efectuat în conformitate cu „Recomandările vizînd recensămintele populaţiei şi a
locuinţelor” elaborate de CEE, EUROSTAT şi ONU şi a cuprins toţi cetăţenii Republicii
Moldova cu domiciliul în ţară, precum şi persoanele cu cetăţenie străină sau fără cetăţenie,
care aveau domiciliu în republică.
Toate categoriile de persoane, indiferent de etnie, au fost chestionate în baza unui program
unic al recensămîntului (chestionar unic), în care şi-au găsit reflectare toate rubricile de bază
recomandate, precum şi unele rubrici suplimentare, pentru satisfacerea necesităţilor ţării.
Apartenenţa etnică a populaţiei (rubrică suplimentară) a fost studiată prin intermediul rubricii
„naţionalitatea”, care în sens demografic reprezintă apartenenţa persoanei la un grup etnic.
Informaţia despre posedarea limbilor a fost studiată sub 3 aspecte: limba maternă; limba în
care vorbeşte de obicei şi alte limbi pe care le posedă persoana, acestea fiind stipulate ca
rubrici suplimentare şi în recomandările CEE, ONU şi EUROSTAT.
Programul recensămîntului (inclusiv formularea întrebărilor) a fost coordonat cu toate
autorităţile publice interesate şi aprobat de Comisia republicană pentru recensămîntul
populaţiei.
Dat fiind, că rubricile etnia/limba poartă caracter sensibil şi subiectiv, la efectuarea anchetării
populaţiei au fost constatate unele abateri în tratarea acestora de către unii respondenţi, în
alte cazuri – de către personalul de recensămînt. Cu toate acestea, nu este vorba de o eroare
în masă, care a avut un impact decisiv la rezultatele finale.
Rezultatele recensămîntului populaţiei din anul 2004 a constatat schimbarea structurii
populaţiei după naţionalităţi, care în perioada intercensitară a fost influenţată preponderent
de intensitatea emigrării persoanelor din rîndul minorităţilor naţionale, ceea ce se atestă şi
din datele statistice curente vizînd migraţia populaţiei din perioada respectivă. De asemenea,
la toate etniile a fost înregistrat şi un spor natural negativ, rezultat în special de criza socioeconomică, dar şi de structura pe vîrstă a populaţiei. Ponderea moldovenilor în numărul total
al populaţiei ţării în 1989 constituia 64,5%, iar în 2004 – 75,8%.
Totodată, este necesar de menţionat, că rezultatele recensămîntului din anul 2004, la care se
referă CC, nu includ date privind populaţia raioanelor de Est şi mun. Bender, ceea ce a fost
indicat în textul celui de-al III-lea Raport periodic al Republicii Moldova privind
implementarea Convenţiei-cadru, prezentat CC în februarie 2009.
În teritoriul raioanelor din Estul Republicii Moldova (Transnistria) a fost organizat un
recensămînt separat de către autorităţi nerecunoscute, la 11 noiembrie 2004. Conform acestui
recensămînt populaţia totală a „Republicii Moldoveneşti Nistrene” era de 550 mii în 2004, ce
demonstrează o scădere substanţială faţă de anul 1989, cînd în acest spaţiu locuiau 679 mii
persoane.
De asemenea, au avut loc unele schimbări în structura etnică în această regiune. Astfel
conform recensămîntului din anul 2004:
- moldovenii reprezentau 31,9%
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ruşii 30,3%
ucrainenii 28,8%
alte etnii 9%

Menţionăm, că în Raportul final referitor la rezultatele recensămîntului a fost constatat că
circa 6% din populaţia Republicii Moldova a rămas în afara recensămîntului (familii plecate
integral peste hotare, etc.).
La pregătirea următorului recensămînt al populaţiei (propus de către Biroul Naţional de
Statistică pentru anul 2012) se va elabora un program al recensămîntului, în care se va ţine
cont de propunerile şi necesităţile informaţionale ale autorităţilor publice interesate, care se
vor încadra în cadrul legislativ al Republicii Moldova, şi inclusiv de recomandările Grupului
Internaţional de Experţi asupra monitorizării recensămîntului populaţiei din anul 2004.
Biroul Naţional de Statistică a elaborat proiectul legii cu privire la recensămîntul general al
populaţiei din anul 2012, adoptarea căreia de către Parlamentul Republicii Moldova va crea
cadrul juridic necesar pentru efectuarea recensămîntul populaţiei şi va permite excluderea
aspectului subiectiv şi voluntar la pregătirea şi efectuarea recensămîntului populaţiei.
Rezultatele recensămîntului vizînd minoritatea romilor au fost influenţate de faptul că
majoritatea reprezentanţilor acestei etnii migrează împreună cu familiile şi un număr al
acestora nu a fost cuprins de recensămînt. Este necesar de menţionat, că conform
recensămîntului din anul 1989, numărul populaţiei rome constituia 11.571 pers., astfel numai
0,3% din populaţia se identificau ca romi. Conform recensămîntului din anul 2004, romii
constituie 0,4% din populaţie (12.271 pers.).
Conform informaţiei Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor,
datorită totalităţii măsurilor întreprinse din momentul implementării Sistemului naţional de
paşapoarte actual şi introducerii în Registrul de Stat al Populaţiei, la 26 octombrie 2009 este
stocată informaţia despre 12.901 persoane de etnie romă (inclusiv 12.138 persoane
documentate cu buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, 10.836 persoan
documentate cu paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova, 14 persoane documentate cu
permis de şedere permament pentru cetăţeni străini, 1 persoană documentată cu buletin de
identitate pentru apatrizi domiciliaţi permanent în Republica Moldova, 616 persoane
înregistrate pe proiectul RG (forma nr. 9, paşapoarte de tip sovietic, etc.).
Reieşind din datele statistice expuse mai sus, opinia liderilor organizaţiilor obşteşti rome că
minoritatea romă din Moldova este mai numeroasă decît datele oficiale este neargumentată.
Pct. 193
După părerea Avocaţilor Parlamentari afirmaţiile CC vizavi de manifestările de intoleranţă
în privinţa unor persoane ce aparţin anumitor minorităţi, cum ar fi romii şi emigranţii
neeuropeni, corespund realităţii.
În acest context, Avocaţii Parlamentari cheamă autorităţile moldoveneşti să manifeste o
atitudine responsabilă vis a vis de recomandările CC, expuse în Opinia III asupra Moldovei,
în legătură cu examinarea cazurilor de discriminare.
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La instituţia Avocaţilor Parlamentari au fost înregistrate cîteva cazuri cu referire la problema
discriminării pe criteriul de etnie, în special de etnie romă. Investigaţiile pe cazurile
respective au confirmat afirmaţiil invocate de petiţionari (atitudinea xenofobă a
administraţiei unei instituţii preşcolare în raport cu părinţii de etnie romă, limitarea accesului
persoanelor de etnie romă în localuri de agrement). În rezultatul investigaţiilor efectuate pe
cazul dat, Instituţia Avocaţilor Parlamentari au sesizat autorităţile responsabile pentru a lua
măsurile ce se impun, în vederea neadmiterii pe viitor a unor atare situaţii. Însăşi faptul
sesizării unui număr relativ mic de cazuri de discriminare în raport cu persoanele de etnie
romă nu atestă inexistenţa problemelor la acest capitol. Populaţia de etnie romă nu este
suficient informată asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Mai cu seamă
şi informaţiile difuzate în mass-media denotă un spectru de probleme care duc la
marginalizarea şi izolarea socială a persoanelor de etnie romă. În acest context, autorităţile
trebuie să întreprindă acţiuni de informare a reprezentanţilor etniei rome privind drepturile
lor.5
Comportamentul inadecvat al colaboratorilor de poliţie a constituit subiectul abordat şi în
unele adresări către Avocaţii Parlamentari în care cetăţenii ce aparţin altor naţionalităţi
(originari din Ţările Africii şi Asiei) au invocat atitudinea discriminatorie din partea
organelor de ocrotire a normelor de drept (spre exemplu, în cazul cînd sînt opriţi în stradă
sub pretextul verificării faptului şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova). De
asemenea, Avocaţii Parlamentari au fost sesizaţi de cetăţenii străini, aflaţi legitim pe
teritoriul ţării care invocau lezarea drepturilor proclamate în Constituţia Republicii Moldova
materializate prin atitudini tendenţioase ale colaboratorilor Biroului Migraţie şi Azil al
Ministerului Afacerilor Interne. În special, în adresările acestora se menţionează asupra
dificultăţilor în obţinerea actelor necesare (adeverinţei de migrant) pentru prelungirea
permiselor de şedere, precum şi problema obţinerii cetăţeniei Republicii Moldova, deşi
întruneau toate condiţiile necesare pentru obţinerea acesteia.
În cadrul examinării adresărilor cu referire la acest subiect, Avocaţii Paralmentari au
constatat că în afara factorului uman, litigiile în cauză a fost determinate şi de neelaborarea
Regulamentului privind modul de eliberare, prelungire, suspendare şi anulare a adeverinţei
de imigrant, permisului de muncă şi confirmării de repatriere în Republica Moldova,
preconizată pentru sfîrşitul anului 2004, conform Planului de activitate al Guvernului pe
trimestrul IV al anului 2004, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1072 din 29 septembrie
2004.
Intervenţiile abuzive şi cu regularitate din partea colaboratorilor organelor de poliţie în
incinta localului în care se întruneau persoanele ce împărtăşesc religia musulmană au fost
unele din problemele invocate în adresările către Avocaţii Parlamentari. Calificînd acţiunile
colaboratorilor poliţiei neadecvate situaţiei, cînd Constituţia Republicii Moldova garantează
libertatea conştiinţei şi pledează pentru cultivarea spiritului de toleranţă şi de respect
reciproc, Avocaţii Parlamentari au înaintat un aviz Ministerului Afacerilor Interne, cerînd
curmarea acţiunilor neîntemeiate de intimidare a credincioşilor musulmani din partea
colaboratorilor subdivizinilor aflate în subordinea acestuia.
În acest context, Avocaţii Parlamentari susţin recomandarea CC şi insistă asupra necesităţii
extinderii practicii de instruire a colaboratorilor poliţiei în domeniul drepturilor omului şi
5

Asupra acestor aspecte Avocaţii Parlamentari s-au expus în Raportul privind respectarea drepturilor omului în
Republica Moldova, în anul 2007 prezentat Parlamentului.
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minorităţilor, precum şi a introducerii programelor de instruire ale colaboratorilor poliţiei ţinînd cont de specificul
activităţii într-o societate multietnică.
În urma examinării concluziilor şi recomandărilor CC Biroul Migraţie şi Azil, care activează în structura
Ministerului Afacerilor Interne a prezentat comentariile sale.
În conformitate cu Regulamentul Biroului Migraţie şi Azil aprobat prin ordinul MAI nr. 234 din 18 iunie 2009,
acestuia i se atribuie funcţia de control şi supraveghere a legislaţiei în domeniul migraţiei, evidenţa şi eliberarea
actelor cetăţenilor străini, gestionarea bazei de date privind fluxurile migraţionale, monitorizarea regimului de
şedere al cetăţenilor străini şi apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, combaterea şederii şi migraţiei ilegale,
desfăşurarea acţiunilor operative de investigaţii, returnarea, expulzarea, readmisia şi detenţia străinilor. Reieşind din
aceste competenţe se constată despre faptul că pînă în prezent nu au parvenit din partea cetăţenilor străini,
apatrizilor, sau beneficiarilor de protecţie internaţională sau umanitară plîngeri sau sesizări privitor la
comportamente sau aplicarea a careva forme de discriminare vizavi de aceştia, precum şi plîngeri din partea
imigranţilor privind cazuri de atitudine negativă, aplicarea violenţei, reţinere ilegală sai alte forme de intimidare,
asuprire.
În cadrul pregătirii profesionale şi speciale, problematica respectării şi mecanismelor de garantare a drepturilor
fundamentale ale omului, în special a minorităţilor constituie un subiect permanent de formare, astfel încît să fie
asigurată instruirea continuă a colaboratorilor la capitolul dat.
În vederea profilaxiei, prevenirii fenomenelor infracţionale în care ar fi implicaţi cetăţeni străini, apatrizi, beneficiari
ai formelor de protecţie umanitară sau internaţională, inclusiv şi a fenomenelor infracţionale de sorginte islamică,
conform atribuţiilor funcţionale şi în strictă respectare a legislaţiei în vigoare în domeniul migraţiei şi a Legii cu
privire la poliţie, nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 se desfăşoară acţiuni operative de investigaţie regulamentare,
precum şi de prevenţie şi preîntîmpinare a activităţii infracţionale, care sînt bazate pe principii de legalitate,
egalitate, nediscriminare, prezumţie a nevinovăţiei, şi care se înscriu în măsurile de ordin major în vederea asigurării
oridinii de drept şi a securităţii publice.
Se întreprind activ măsuri de prevenire şi combatere a manifestărilor sau atitudinii discriminatorii prin promovarea
principiilor egalităţii, nediscriminării şi toleranţei în cadrul activităţii curente, precum şi prin instruirea
colaboratorilor asupra drepturilor şi libertăţilor omului, specificul societăţilor multietnice şi prin conturarea clară a
atribuţiilor şi obligaţiunilor de serviciu.
Acordarea şi eliberarea vizelor de ieşire-intrare cetăţenilor străini cu domiciliu temporar sau permanent în Republica
Moldova se acordă în conformitate cu pct. 11 din Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995 „Cu privire la
măsurile suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte” (Anexa nr. 2 Regulile de şedere a cetăţenilor
străini şi a apatrizilor în Republica Moldova), în mod egal, nediscriminatoriu, în condiţiile respectării exigenţelor
înaintate pentru aceasta.

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul de Lege privind regimul străinilor în Republica
Moldova, care actualmente se află în Parlament pentru examinare şi ulterioara adoptare. Odată cu
adoptarea acestei legi va fi instituită o nouă procedură de documentare a cetăţenilor străini şi va fi
perfecţionat mecanismul privind acordarea dreptului de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor în
Republica Moldova, acesta fiind în concordanţă cu standardele comunitare.
Integrarea cetăţenilor străini constituie o direcţie prioritară în activitatea Biroului Migraţie şi Azil, şi
anume din perspectiva elaborării unor programe complexe de integrare locală şi

socială a acestora, care să răspundă particularităţilor şi exigenţelor actuale, precum şi să
asigure integrarea grupului vizat în cadrul societăţii Republicii Moldova.
Biroul Migraţie şi Azil contribuie la studierea limbii de stat, care constituie premisa şi
pilonul de bază în asigurarea integrării eficiente şi depline a imigranţilor, solicitanţilor de
protecţie umanitară şi internaţională, în cadrul societăţii, precum şi un garant al încadrării
acestora în cîmpul muncii, care de asemenea constituie o formă constructivă de integrare
socio-economică.
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Adăugător la concluziile CC referitor la manifestările intoleranţei, ofenselor şi acţiunilor
discriminatorii este necesarde prezentat opinia Comunităţii Evreieşti din Republica Moldova
care a fost expusă în procesul discutării Opiniei III asupra Moldovei privind faptul, că în
sfera relaţiilor interetnice există o discordanţă între asigurarea legislativă şi practică a
principiilor de egalitate şi nediscriminare. Astfel, s-a mărit numărul acţiunilor antisemite şi
vandalizarea cimitirelor evreieşti, negarea Holocaustului, eroizarea fascismului, ce găseşte
reflectare în mass-media moldovenească (în reviste, jurnale, site-uri informaţionale) şi
activitatea editorească.
Totodată, urmînd recomandările CC, autorităţile moldoveneşti vor continua activitatea în
vederea cultivării respectului şi toleranţei faţă de imigranţii, refugiaţii, beneficiarii de
protecţie umanitară aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, instruirea continuă a
colaboratorilor în spiritul normelor de drept, principiilor nediscriminării, legalităţii şi
egalităţii, precum şi fortificarea mecanismelor legale naţionale de garantare a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale.
În legătură cu faptul, că în Republica Moldova nu există o lege specială privind excluderea
oricărei discriminări şi reieşind din faptul, că un număr tot mai mare de state adoptă legi
speciale cu privire la combaterea şi prevenirea discriminării Ministerul Justiţiei Republicii
Moldova a elaborat proiectul Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării. Totuşi,
remarcăm că Legislaţia Republicii Moldova este în cea mai mare parte compatibilă cu cele
mai bune practici internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii nediscriminării, şi chiar
în lipsa Legii prenotate cuprinde prevederi pentru majoritatea problemelor în materie de
discriminare. Proiectul legii nominalizate a fost expediat Guvernului pentru examinare la 30
septembrie 2008. Prin indicaţia Guvernului nr. 2503-103 din 18 mai 2009, proiectul a fost
restituit Ministerului Justiţiei pentru o definitivare suplimentară. La 25 iunie 2009 prin
scrisoarea Ministerului Justiţiei nr. 03/4144 proiectul de lege repetat a fost expediat pentru
coordonare autorităţilor interesate pentru expunerea propunerilor pe marginea conţinutului
acestuia.
Referitor la opinia CC, că mass-media deseori provoacă intoleranţa faţă de categoriile de
persoane menţionate mai sus, este necesar de menţionat, că la adresa Consiliului
Coordonator al Audiovizualului nu au parvenit sesizări din partea reprezentanţilor
minorităţilor naţionale care s-ar referi la anumite acţiuni cu caracter discriminatoriu ale
radiodifuzoarelor aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova. Legislaţia în vigoare în
special, art. 6 (1) al Codului audiovizualului prevede interzicerea şi responsabilitatea
mass-media pentru provocarea neînţelegerii interetnice, însă nu permite autorităţilor
Republicii Moldova să definească direcţia politică a mass-media, inclusiv îndemnul lor la
abordarea unui rol pozitiv în obţinerea acordului interetnic.
Pct. 194
Referitor la concluziile CC, expuse în paragraful dat, trebuie de prezentat unele precizări.
Conform Legii privind Guvernul Republicii Moldova Biroul Relaţii Interetnice este organ
administrativ central, care realizează politica de stat a Republicii Moldova în domeniul
relaţiilor interetnice.
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În 2005, Biroul a devenit succesor de drept al Departamentului Relaţii Interetnice, cînd s-a
schimbat denumirea acestei instituţii, ca şi altor organe administrative centrale, ce aveau în
denumire definiţia de „departament”.
Regulamentul privind activitatea Biroului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1013 din 3 octombrie 2005 prevede atribuţii mai ample în comparaţie cu
atribuţiile Departamentului Relaţii Interetnice. În procesul reformării administraţiei publice
centrale în 2008, de către Guvernul Republicii Moldova a fost aprobat Planul de dezvoltare
instituţională a Biroului Relaţii Interetnice pentru anul 2009-2011 conform căruia Biroul
Relaţii Interetnice este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care
elaborează politica de stat în domeniul ce vizează relaţiile interetnice, monitorizarea
respectării drepturilor minorităţilor naţionale, susţinerea diasporei moldoveneşti şi
funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, prin elaborarea şi ajustarea
legislaţiei naţionale la principiile dreptului internaţional, ţinînd cont de specificul multietnic,
multicultural, multilingvistic şi regional al minorităţilor naţionale cu suportul societăţii civile
şi aportul organizaţiilor internaţionale.
Biroul Relaţii Interetnice este menţinut în structura administraţiei publice centrale în
corespundere cu modificările şi completările introduse în Legea privind Guvernul (Art. 24 în
redacţia LP21-XVIII din 18 septembrie 2009).
Activitatea Biroului este finanţată din bugetul de stat. Volumul de surse oferite Biroului,
inclusiv şi pentru manifestări culturale nu s-a micşorat în ultimii ani. Sursele alocate pentru
manifestări culturale se utilizează pentru organizarea festivalurilor, conferinţelor, meselor
rotunde şi altor acţiuni orientate spre promovarea diversităţii culturale, formarea toleranţei
interetnice şi dialogului intercultural, consolidarea societăţii civile, la care participă
reprezentanţii tuturor minorităţilor naţionale (spre exemplu Festivalul anual al etniilor,
festivalurile multietnice pentru copii, Zilele scrisului şi culturii slave, etc).
Totodată, luînd în consideraţie spectru larg de sarcini al Biroului Relaţii Interetnice, rolul
pozitiv al acestui organ în promovarea principiilor multiculturalismului şi multilingvismului,
funcţiile de coordonator al procesului de implementare şi monitorizare a standardelor
internaţionale în domeniul drepturilor minorităţilor naţionale, participarea la procesele de
integrare europeană şi alte domenii de activitate orientate întru susţinerea identităţii
etnoculturale a minorităţilor naţionale, reprezentanţii organizaţiilor etnoculturale şi membrii
Comitetului de conducere al Consiliului Coordonator în nenumărate rînduri au propus să fie
avansat statutul Biroului Relaţii Interetnice în calitate de organ al administraţiei publice
centrale cu împuterniciri în sfera elaborării politicii de stat, prevenirii şi combaterii
discriminării, asigurării drepturilor specifice ale minorităţilor naţionale. Propunerea dată a
fost expusă în cadrul întrevederii membrilor Consiliului Coordonator al organizaţiilor
etnoculturale cu Dl Vladimir Filat, Prim-ministru Republicii Moldova (13 octombrie 2009) şi
Dl Marian Lupu, deputat, candidat la postul de Preşedinte al Republicii Moldova (20
octombrie 2009). Tot această propunere va fi examinată în cadrul reorganizării administraţiei
publice centrale în conformitate cu Legea LP21-XVIII din 18 septembrie 2009.
Pentru adoptarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova se întocmeşte un nou Regulament
al activităţii Biroului, care va permite sporirea rolului şi importanţei lui în procesul de
armonizare a relaţiilor interetnice la etapa nouă a integrării europene a Moldovei.
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Referitor la recomandările CC privind susţinerea altor organe, competenţa cărora se răsfînge
şi asupra domeniului intereselor minorităţilor naţionale, trebuie de recunoscut justă
îngrijorarea experţilor CC că în structura Ministerului Educaţiei în 2007 a fost lichidată
direcţia specială care se ocupa de problemele educaţiei minorităţilor naţionale şi pînă la
moment nu au fost luate măsuri pentru restabilirea ei, pe cînd CC a formulat un şir de
recomandări pentru perfecţionarea în continuare a sistemului de educare şi studiere în limbile
minoritare.
Referitor la plîngerile reprezentanţilor minorităţilor naţionale puţin numeroase privind
insuficienţa susţinerii culturii şi limbilor lor este oportună prezentarea următoarelor
explicaţii.
Conform rezultatelor recensămîntului populaţiei din anul 2004 în ţară locuiesc dispers
grupuri etnice puţin numeroase, fiecare numărînd mai puţin de 2000 persoane. Dintre ele –
armeni, germani, tătari, azeri, gruzini, greci, uzbeci, ciuvaşi, letoni, lituanieni, osetini,
coreeni, estonieni, italieni şi alţii.6 Reprezentanţii etniilor enumerate (149) au comunităţile
lor obşteşti, de nivel republican, liderii cărora sînt membri cu drepturi egale ai Consiliului
Coordonator al organizaţiilor etnoculturale pe lîngă Biroul Relaţii Interetnice şi sînt implicaţi
permanent în discutarea întrebărilor referitoare la relaţiile interetnice; participă la întrevederi
consultative cu autorităţi. Organizaţiile etnoculturale ale minorităţilor naţionale puţin
numeroase activează, de asemenea, şi la nivel local în mun. Chişinău, mun. Bălţi.
Reprezentanţii minorităţilor naţionale puţin numeroase şi organizaţiile lor obşteşti au
posibilitatea să folosească diferite moduri de susţinere a statului, atît în sfera legislativă, cît şi
activităţi practice. Astfel, legislaţia în vigoare a Republicii Moldova asigură egalitatea
drepturilor şi posibilităţilor în diverse domenii pentru reprezentanţii tuturor minorităţilor
naţionale, indiferent de numărul lor. Activează sistemul de stat al insitutţiilor de învăţămînt
preuniversitar, nu este limitat dreptul la crearea asociaţiilor obşteşti,7 pentru desfăşurarea
manifestărilor naţional-culturale (expoziţii, sărbători, întîlniri, „şcolile duminicale”, etc) sînt
oferite gratuit sălile Casei Naţionalităţilor,8 mass-media comentează gratuit acţiunile
naţional-culturale din invitaţia Biroului Relaţii Interetnice, este încurajată dezvoltarea
contactelor, relaţiilor şi susţinerea din partea statelor, care sînt patrii istorice pentru
minorităţile respective – Armenia, Azerbaidjan, Grecia, Italia, Letonia, Estonia şi altele.
Pct. 195
Сonstituţia Republicii Moldova prevede că cultele religioase sînt libere să se organizeze
potrivit statutelor proprii, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Statul, la rândul său, garantează
libertatea conştiinţei şi libertatea religiei pe teritoriul Republicii Moldova.

6

Conform recensămîntului din anul 2004, minorităţile naţionale puţin numeroase, care au organizaţiile lor obşteşti
constituie: armeni – 1829 pers., germani – 1616 pers., tătari – 974 pers., azeri – 891 pers., gruzini – 501 pers., greci
– 482 pers., uzbeci – 416 pers., ciuvaşi – 287 pers., lituanieni – 259 pers., letoni – 185 pers., osetini – 147 pers.,
coreeni – 116 pers., estonieni – 77 pers., italieni – 64 pers.
7
Conform datelor Biroului Relaţii Interetnice, numărul organizaţiilor obşteşti ale etniilor puţin numeroase
înregistrate la nivel republican, este repartizat în felul următor: armenii au 4 organizaţii etnoculturale, germanii – 2,
tătarii – 2, azerii – 3, gruzinii – 1, grecii – 2, uzbecii (inclusiv reprezentanţii popoarelor Asiei Centrale) – 1, ciuvaşii
– 1, lituanienii – 3, letonii – 1, osetinii – 1, coreenii – 1, estonienii – 1.
8
În 2009, în Casa Naţionalităţilor şi-au desfăşurat acţiunile naţional-culturale: germanii – 4, grecii – 3, italienii – 2,
gruzinii – 2, estonienii – 12 ore ale „şcolii duminicale”.
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Conform concluziilor Avocaţilor Parlamentari sesizările persoanelor ce împărtăşesc religia
musulmană cu referire la dificultăţile cu care se confruntă în înregistrarea oficială a cultului
islamic atestă lezarea dreptului constituţional la libertatea conştiinţei de către instituţiile
statale.
În acest context, Avocaţii Parlamentari exprimă opinia privind iniţierea dialogului cu
reprezentanţii religiei musulmane în privinţa înregistrării cultului islamic.
Conform comentariilor Ministerului Justiţiei, Direcţia culte a acestui minister întreprinde
măsurile de rigoare pentru a asigura examinarea, în strictă conformitate cu legea a cererilor
depuse de minorităţile etnice, confesiei musulmane. După opinia ministerului Cîrmuirii
Spirituale a Musulmanilor din Republica Moldova i-a fost refuzată înregistrarea de către
Guvern din motivul nerespectării cerinţelor legale care urmau a fi întrunite pentru
recunoaşterea unui cult religios. La 11 februarie 2008 Cîrmuirea Spirituală a Musulmanilor
din Republica Moldova a prezentat repetat Ministerului Justiţiei cererea cu privire la
înregistrarea statutului acestei organizaţii. În procesul de examinare a actelor prezentate
pentru înregistrarea statutului organizaţiei menţionate, s-a constatat că conţinutul acestuia nu
corespunde cerinţelor legale. Poziţia Ministerului Justiţiei referitor la această problemă a fost
expusă în textul Raportului III periodic. (Vezi informaţia din art. 8 al Convenţiei-cadru)
Cît priveşte respectarea Hotărîrilor Curţii Europeane a Drepturilor Omului (CEDO)
referitoare la libertatea religiei menţionăm că Ministerul Justiţiei a elaborat şi promovat
proiectul de lege pentru modificarea art. 54 din Codul contravenţional al Republicii
Moldova, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 429 din 15 iulie 2009 şi remis
Parlamentului spre examinare. Potrivit acestuia a fost propusă excluderea aplicării expulzării
din ţară a cetăţenilor străini din sancţiunea prevederii art. 54 alin. (4) pentru comiterea
contravenţiei de desfăşurare a activităţii religioase de către cetăţeni străini în locuri publice
fără anunţarea prealabilă a primăriei localităţii respective. Proiectul legii menţionate a fost
elaborat în scopul prevenirii unor eventuale condamnări ale Republicii Moldova la CEDO,
care a fost coordonat cu autorităţile interesate şi societatea civilă, supus expertizei
anticorupţie şi remis spre examinare Guvernului Republicii Moldova prin scrisoarea
Ministerului Justiţiei nr. 03/6539 din 23.10.2009. Proiectul respectiv a fost elaborat ca
urmare a pronunţării de către CEDO la 12 mai 2009 a Hotărîrii în cauza Maşaev contra
Moldovei, în care s-a notat că limitarea dreptului la libertatea religiei, prevăzută de art. 200
alin. 3 din Codul cu privire la contravenţiile administrative abrogat, şi menţinută în noul Cod
contravenţional, a constituit o ingerinţă ce nu corespundea unei necesităţi sociale stridente şi
prin urmare nu a fost necesară într-o societate democratică. În conformitate cu art. 54 din
Codul contravenţional este îngrădită „exercitarea, în numele unui cult religios înregistrat sau
neînregistrat ori în nume propriu, a unor practici şi ritualuri care contravin Legii privind
cultele religioase şi părţile componente”. Redacţia acestui articol însă nu defineşte limitele
îngrădirii exerciţiului dreptului la libera manifestare a convingerilor sau a credinţei religioase
şi nici nu este suficient de accesibilă şi previzibilă aşa încît orice individ să fie în măsură săşi ordoneze conduita socială. În acest sens, alin.(3) art. 54 al Codului contravenţional a fost
expus în redacţie nouă, care permite ingerinţa autorităţilor publice în exerciţiul libertăţii de
manifestare a religiei şi a convingerilor, doar în situaţia în care exercitarea acesteia pune în
pericol siguranţa, ordinea, sănătatea, morala publică sau drepturile şi libertăţile altor
persoane. În legătură cu faptul, că printre credincioşii musulmani aflaţi în Republica
Moldova, un număr considerabil sînt cetăţeni străini, măsura luată capătă o importanţă
deosebită în realizarea dreptului la libertatea religiei.
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Este de menţionat, că ţinînd cont de specificul dezvoltării istorice a statului moldovenesc
întrebarea privind înregistrarea cultului musulman în Republica Moldova este percepută
diferit şi nu întotdeauna găseşte susţinere la reprezentanţii minorităţor naţionale, care aparţin
altor confesii, ceea ce de nenumărate ori s-a menţionat de către liderii organizaţiilor
etnoculturale. Totodată, unii lideri ai organizaţiilor etnoculturale, care reprezintă minorităţile
naţionale ce prosefează islamismul (în special azerii) consideră, că ei trebuie să se unească şi
prin decizie comună să fie înaintat un reprezentant din rîndul acestora pentru înregistrarea
unei organizaţii religioase musulmane unice.
Pct. 196
Analizînd detaliat toate prevederile şi poziţiile reflectate în Opinia III asupra Moldovei nu se
poate fi de acord cu mai multe concluzii, în special:
- problemele ce sînt legate de procesul de studiere a limbii de stat, precum şi
limbilor materne ale minorităţilor naţionale.
Este de menţionat, că pentru soluţionarea problemelor marcate, Republica Moldova a
întreprins mai multe acţiuni concrete, cum ar fi, modificarea şi ajustarea permanentă a
legislaţiei în vigoare la standardele europene, ducerea unui dialog în scopul ratificării Cartei
Europene a limbilor regionale sau minoritare, organizarea de cursuri speciale pentru
studierea limbii de stat pentru populaţia adultă, precum şi perfecţionarea calităţii predării
limbii de stat în cadrul diferitor instituţii de învăţămînt, etc, ce a fost reflectat în Raportul III
periodic.
În cadrul planului de stat pentru studii obligatorii, conform datelor Ministerului Educaţiei,
volumul predării limbii de stat în şcoli cu altă limbă de instruire constituie 4 ore pe
săptămînă. Adăugător, sînt utilizate şi alte metode orientate spre extinderea componenţei
limbii de stat pentru elevii alolingvi: studierea facultativă – 1 oră; planuri de studii
individuale – 1 oră; predarea unui şir de discipline în limba de stat (istoria, geografia, etc),
introducerea predării în două limbi (de stat şi rusă).
În completare la informaţia conţinută în Raportul III periodic, cu referire la studierea limbii
de stat pentru populaţia adultă considerăm oportun să aducem la cunoştinţă CC despre
manifestările orientate spre integrarea lingvistică a minorităţilor naţionale, care este realizată
de Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM).
ANTEM (licenţa Seria A MMII, nr. 030642) reprezintă o organizaţie specializată în
instruirea lingvistică a reprezentanţilor minorităţilor naţionale, a cetăţenilor străini, în
promovarea dialogului intercultural şi valorificarea standardelor de vorbire curentă a limbii
oficiale a statului în Republica Moldova. ANTEM are ca misiune facilitarea integrării civice,
socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi creare a
unui mediu lingvistic favorabil, avînd ca activităţi de bază:
- asistenţa şi formarea trainerilor locali în conformitate cu metodologia de instruire
lingvistică a adulţilor alogeni;
- asistenţa didactică pe nivele de instruire;
- instruirea lingvistică a alogenilor pentru integrarea lor în societate;
- asiguarea procesului didactic cu echipament modern;
- conferinţe metodico-practice;
- imersiunea lingvistică şi culturală;
- training-uri pentru formatori;
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-

campanii de informare;
extindere de reţea.

În scopurile enumerate au fost încheiate acorduri de colaborare şi parteneriat cu autorităţile
locale din Basarabeasca, Briceni, Bălţi, Ceadîr-Lunga, Ocniţa, Comrat în vederea
implementării şi susţinerii financiare a programului de instruire lingvistică.
Au fost organizate cursuri de instruire de lungă durată, cursuri de imersiune lingvistică în
Chişinău, Comrat, Congaz, Basarabeasca, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Cahul, Vulcăneşti, Bălţi,
Drochia, Ocniţa, Briceni.
Majoritatea persoanelor care audiază cursurile, au exprimat următoarele motive de
frecventare, printre care: 26% - „Vreau să cunosc limba oficială a statului”; 25% „Necesitate de serviciu”; 18% - „Posibilitate de creştere profesională” etc.
Astfel, toată activitatea întru promovarea limbii de stat şi instruirea populaţiei adulte este
realizată în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi prin metode de susţinere din
partea organelor de stat, inclusiv financiară.
Una din priorităţile Programului de acţiuni al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea
europeană: libertate, democraţie, bunăstare” pentru anii 2009-2013 se defineşte prin
elaborarea şi implementarea programului de stat întru asigurarea condiţiilor necesare pentru
studierea şi folosirea limbii de stat a Republicii Moldova de cetăţenii alolingvi, inclusiv de
către funcţionarii publicii şi cei aleşi la nivel local.
Luînd în consideraţie aprecierea generală pozitivă a experienţei Republicii Moldova în
asigurarea accesului la instruire şi studiere în limbile minoritare, formulată de CC,
Ministerul Educaţiei atenţioneză asupra unui şir de inexactităţi, care se conţin în Opinia III
asupra Moldovei. (Vezi pct. 26, 123, 126, 130, 132, 135, 140) În legătură cu aceasta, este
oportună expunerea următoarelor comentarii.
Ministerul Educaţiei a creat un complex metodico-didactic, care include standarde de
instruire, curricule, ghiduri metodice, manuale, programe şi teste pentru examenele de stat la
limbile ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară pentru clasele 1-9 din învăţămîntul gimnazial
obligatoriu. Toată asigurarea metodică pentru limbile minoritare se elaborează după o
concepţie unică, în termeni egali şi din contul unei surse unice de finanţare. Din anii de studii
2002-2003, Ministerul a introdus în planul de studii şi elaborează metodice pentru
dicisciplina nouă obligatorie „Istoria, cultura şi tradiţiile popoarelor (ucrainean, rus, găgăuz,
bulgar)”. Disciplina se predă în limba maternă pentru elevii ce aparţin minorităţii naţionale
respective.
Reprezentanţii minorităţilor naţionale aleg ca metodă acceptabilă limba maternă nu ca limbă
de instruire, ci ca componentă naţională, ce include un şir de discipline obligatorii şi
activităţi extraşcolare (limba maternă – 2 ore + 1 oră de literatură + 1 oră istoria şi cultura
poporului = 4 ore pe săptămînă). Din această cauză, nu este corect de considerat indicele de
bază a dezvoltării sistemului de studiere a limbilor materne numărul instituţiilor în care
instruirea are loc numai în limba maternă. Actualmente, într-adevăr ele sînt cîteva. În
condiţiile multilingvismului şi multiculturalismului din societatea moldovenească,
reprezentanţii minorităţilor naţionale studiază 4 limbi concomitent, inclusiv de stat, maternă,
rusă şi una din limbile străine moderne.
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Este de recunoscut, că există unele dificultăţi ce ţin de editarea manualelor la limba maternă
pentru ramura liceală a sistemului de învăţămînt preuniversitar, care se explică prin două
motive: numărul redus de elevi (300-500 elevi care studiază o limbă respectivă) şi lipsa
surselor necesare pentru editare. Totodată, pentru clasele liceale pentru studierea limbilor
materne sînt elaborate curricule, ghiduri metodice, şi de asemenea, sînt utilizate manuale
oferite gratuit de metropole de stat corespunzătoare.
În Republica Moldova se realizează o pregătire de calitate a specialiştilor-profesori de limbi
minoritare în unele universităţi. În perioada anilor 1993-2008 a fost pregătit un număr
suficient de specialişti lingvişti (ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară), pregătirea profesorilor
de limbi materne pentru şcolile din Republica Moldova, de asemenea se realizează în cadrul
covenţiilor bilaterale interminestriale în Ucraina, Federaţia Rusă, Bulgaria despre care s-a
informat în textul Raportului III periodic.
Ministerului Educaţiei a propus cercetătorilor tineri romi elaborarea curriculei pentru istorie
şi cultură a populaţiei rome din Moldova. Însă, această lucrare se amînă din cauza finanţării
insuficiente. Din acest motiv, Ministerul propune includerea acestei lucrări în bugetul unuia
din numeroasele proiecte europene pentru romi, care sînt realizate în republică prin
organizaţiile rome obşteşti şi neguvernamentale şi roagă CC să atragă atenţia potenţialilor
parteneri-donatori internaţionali asupra acestei probleme. Specificul populaţiei rome din
Moldova este acel factor, că romii sînt integraţi şi asimilaţi în sfera lingvistică
moldovenească şi în general, în locurile compact locuite de romi funcţionează şi este utilizată
limba de stat, iar limba sa maternă romii nu o cunosc. Numai în 5-6 sate, romii comunică în
limba romani. Aceasta împiedică elaborarea şi introducerea limbii romani ca obiect de studiu
în sistemul şcolar de învăţămînt.
Nu corespunde realităţii concluzia CC, că cota de 15% oferită tinerilor romi pentru admiterea
în instituţii de învăţămînt superior limitează dreptul de a alege specialitatea. Admiterea în
instituţii de învăţămînt superior prevede pentru romi privilegii de a alege diferite specialităţi.
În toate instituţiile superioare, la toate facultăţile sînt oferite 15% pentru toate categoriile de
abiturienţi privilegiaţi, printre care şi romii. Nu există restrîngeri la alegerea specialităţii şi
domeniului de studii.
În scopul promovării spiritului de toleranţă şi dialogului intercultural, Ministerul Educaţiei la
momentul actual, a iniţiat o prelucrare a standardelor de studii şi curriculelor la toate
disciplinele şcolare, indiferent de limba de predare. Una din cerinţele de bază pentru
conţinutul tuturor disciplinelor este – promovarea principiilor multiculturii, toleranţei
interetnice şi dialogului intercultural.
Conform legislaţiei în vigoare. în Republicii Moldova funcţionează dreptul părinţilor la
alegerea limbii de studiu pentru copii lor. Limba de studii în 280 de instituţii de învăţămînt
este rusă. Printre ele, în 57 – se studiază limba ucraineană, în 54 – găgăuză, în 30 – bulgară,
în 2 – idiş, în 1 – poloneză şi în 1 instituţie – limba germană.
Referitor la aplicarea limbii ruse în sistemul insituţiilor de învăţămînt, este de evidenţiat
faptul, că reieşind din istoria Republicii Moldova, limba rusă permanent era utilizată ca un
mijloc de comunicare în mediul minorităţilor naţionale ce locuiesc pe teritoriul dat. Anume
acest factor generează şi argumentează existenţa unui număr suficient de mare de şcoli cu
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predare în limba rusă unde studiază reprezentanţii minorităţilor naţionale (faţă de cele cu
predare în limba maternă a minorităţilor naţionale).
În acelaşi timp, mărirea nejustificată şi neargumentată a numărului de şcoli cu predare în
limba maternă a minorităţilor naţionale, poate să genereze, în lipsa instituţiilor de învăţămînt
superior de predare în limba lor maternă, plecarea absolvenţilor acestora peste hotare.
Pct. 197
Referitor la situaţia romilor din Republica Moldova, în contextul conluziilor făcute de
membrii CC este de menţionat, că statutul acestei categorii de minorităţi naţionale nu diferă
de statutul celorlalte minorităţi naţionale. Nici un act legislativ sau normativ nu prevede
careva limitări în exercitarea liberă, pentru romi, a dreptului la viaţă şi la integrare fizică şi
psihică, dreptului la libera circulaţie, viaţa familială şi privată, dreptului la educaţie, dreptului
la vot şi de a fi ales, dreptului la muncă şi protecţia socială etc.
În acest context, de care drepturi, libertăţi ori obligaţiuni dispun şi beneficiază minorităţile
naţionale, de aceleaşi drepturi, libertăţi ori obligaţiuni dispun şi beneficiază şi romii.
Diferenţa constă doar în conştiinţa, intenţiile şi viziunea acestor minorităţi naţionale asupra
principiilor vieţii social-culturale.
Este de evidenţiat, că în scopul creării unor condiţii necesare pentru dezvoltarea socialculturală a romilor a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1453 din
21 decembrie 2006 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea
ţiganilor/romilor din Republica Moldova pe anii 2007-2010, ceea ce încă o dată confirmă
intenţiile pe care le are Republica Moldova în asigurarea şi implementarea integrării romilor,
în viaţa social-culturală activă a ţării noastre.
Ţinînd cont de recomandările CC privind necesitatea întreprinderii unor măsuri mai eficiente
pentru implementarea Planului de acţiuni menţionat, este important de indicat următoarele
argumente. Adoptarea acestui document de Guvernul Republicii Moldova a însemnat o etapă
nouă pentru activitatea organelor de stat întru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi activitatea
socială a populaţiei rome şi, de asemenea a jucat un rol important în atragerea potenţialului la
acest proces al ministerelor de resort şi organelor de administraţie publică. Din rîndul
specialiştilor ai ministerelor de resort au fost desemnaţi responsabili coordonatori de procesul
realizării acestui Plan, s-au extind cunoştinţele funcţionarilor publici privind identitatea
naţional-culturală a romilor, condiţiile situaţiei lor social-culturale, a apărut conştientizarea
necesităţii de soluţionare a problemelor, se dezvoltă colaborarea organelor administraţiei
publice centrale cu organizaţiile obşteşti, care îi reprezintă pe romi. În mediul populaţiei
rome s-a activat mişcarea naţional-culturală, s-au înaintat lideri obşteşti, de afaceri, de ştiinţă
ceea ce vorbeşte de procesul formării elitei naţionale.
Totodată, în contextul concluziilor CC expuse în Opinia III asupra Moldovei, este oportun
prezentarea informaţiei adăugătoare privind măsurile întreprinse de Ministerul
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerul Sănătăţii în cadrul realizării Planului menţionat.
În conformitate cu pct. 32 al Planului de acţiuni pentru susţinerea ţiganilor/romilor din
Republica Moldova pe anii 2007-2010 Î.S. „Cris „Registru” întreprinde un şir de măsuri în
scopul informării populaţiei din localităţile în care locuiesc compact romii despre serviciile
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prestate de către secţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei la documentarea cu acte de
identitate din Sistemul naţional de paşapoarte. Se desfăşoară întruniri cu reprezentanţii
administraţiei publice locale şi asociaţiile rome prin intermediul cărora se informează
persoanele respective cu privire la prevederile legislaţiei în vigoare privind modul de intrare
şi ieşire din Republica Moldova, de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe teritoriul
Republicii Moldova şi modul de documentare a populaţiei cu acte de identitate din Sistemul
naţional de paşapoarte.
Ce ţine de înregistrarea oportună a nou-născuţilor, inclusiv de etnie romi, prin ordinul comun
al Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi Ministerului Sănătăţii
nr.114/476 din 12 decembrie 2008, a fost instituit mecanismul de eliberare a certificatelor de
stare civilă în instituţiile medico-sanitare şi aprobată procedura de instituire a birourilor cu
înregistrarea ulterioară a nou-născuţilor în incinta maternităţilor.
Astfel, Serviciul Stare Civilă al Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor sa pus în sarcină organizarea procesului de recepţionare în incinta instituţiilor medico-sanitare
a actelor destinate înregistrării actelor de stare civilă şi de eliberare a certificatelor de stare
civilă (inclusiv a formelor complementare).
De către Ministerul Sănătăţii au fost puse în dispoziţia Oficiilor Stare Civilă birouri pentru
înregistrarea nou-născuţilor în maternităţi prin încheierea contractelor de comodat cu Oficiile
Stare Civilă Teritoriale.
La moment în toate maternităţile funcţionează cabinete de înregistrare a nou-născuţilor.
Pentru sporirea procesului de înregistrare a nou-născuţilor în cadrul birourilor OSC cu sediul
în maternităţi prin intermediul medicilor de familie femeile gravide sînt informate despre
prezentarea la internare în maternitate a setului de documente necesar pentru înregistrarea
nou-născutului. Lucrătorii medicali din maternitate sînt antrenaţi în procesul colectării
documentelor necesare.
Accesul romilor la asistenţă medicală este asigurată conform legislaţiei în vigoare şi
drepturilor constituţionale.
Asistenţa medicală de urgenţă, de ambulatoriu şi staţionar, în cadrul asigurărilor obligatorii
de asistenţa medicală se acordă în măsură egală tuturor cetăţenilor Republicii Moldova,
indiferent de etnie, gen, vîrstă, etc.
Toţi copiii în vîrstă de pînă la 18 ani; elevii din învăţămîntul secundar profesional şi mediu
de specialitate; studenţii din învăţămîntul superior universitar; rezidenţii învăţămîntului
postuniversitar; gravidele, parturientele şi lăuzele; mamele care îngrijesc 7 şi mai mulţi copii,
copiii invalizi de gradul I, invalizii, ş.a. contingente sînt incluşi în contingentul asigurat de
către stat.
Toate cheltuielile legate de îngrijirile de sănătate a mamei si copilului, la toate nivelurile
sistemului de sănătate, sînt acoperite de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Copiii pînă la 1 an beneficiază gratuit de Vitamina D2 şi Hemofer în scopul profilaxiei
rahitismului şi anemiei.
Copiii de vîrsta 0-5 ani pe parcursul anului sînt asiguraţi cu medicamente gratuite, conform
Programului Conduita Integrată a Maladiilor la Copii în republică (preparate
medicamentoase pe 24 poziţii).
Copiii de vîrsta 2-5 ani gratuit primesc tratament profilactic de dehelmintizare.
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Instruirea femeilor gravide din acest grup populaţional în “şcoala gravidei”şi a mamelor cu
copii pînă la 1 an în “şcoala mamei” se efectuează conform regulamentelor în vigoare.
Imunoprofilaxia în rîndul ţiganilor/romilor se efectuează conform calendarului de vaccinări.
Totodată, în conformate cu Planul Anual de Lucru pentru anul 2009, semnat între Ministerul
Sănătăţii şi UNFPA, desfăşoară un şir de activităţi în domeniul sănătăţii reproducerii în
cadrul proiectului ”Promovarea accesului la serviciile de bază, securitatea umană şi
incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova”.
Astfel, întru promovarea accesului la servicii de bază în rîndul grupelor vulnerabile, în
perioada 22 iunie – 3 iulie au fost pregătiţi 40 lucrători medicali în domeniul sănătăţii
reproducerii şi planificării familiale (medici de familie, medici din cabinetele de sănătate a
reproducerii, asistenţi medicali ai medicilor de familie), care activează în localităţile
preponderent cu populaţie romă.
Iar pentru a spori gradul de acces la servicii şi informaţii în domeniul sănătăţii reproducerii în
rîndul populaţiei romă, Ministerul Sănătăţii, de comun cu Oficiul UNFPA din Moldova, în
perioada 10 septembrie – 31 octombrie 2009, a desfăşurat Campania socială de informare
„Nu uita  Sănătatea ta înseamnă – Sănătatea familiei tale”.
Obiectivele politicilor de protecţie socială urmăresc ameliorarea condiţiilor de viaţă, o
protecţie socială corespunzătoare, dialog social şi lupta oricărei forme de marginalizare şi
excluziune socială.
În domeniul protecţiei sociale, legislaţia naţională permite tuturor cetăţenilor Republicii
Moldova să beneficieze în egală măsură de asistenţă socială, indiferent de minoritatea
naţională căreia îi aparţin.
În scopul asigurării unui venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, prin acordarea
ajutorului social, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei
şi necesitatea de asistenţă socială, a fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social, nr. 133XVI din 13 iunie 2008.
Legea se extinde asupra familiilor ai căror membri sînt cetăţeni ai Republicii Moldova,
cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, în
conformitate cu legislaţia.
La 31 decembrie 2008, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1512 a fost aprobat Programul naţional
privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008 – 2012, ce prevede o
politică comprehensivă privind susţinerea persoanelor în dificultate prin prestarea serviciilor
sociale eficiente şi de calitate înaltă. Aceste servicii au drept scop de a oferi sprijin
persoanelor pe termen scurt sau lung, pentru a satisface nevoile lor sociale, a reduce
excluziunea socială şi a îmbunătăţi calitatea vieţii, răspunzînd totodată obiectivelor
Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea europeană: libertate,
democraţie, bunăstare” 2009-2013, la capitolele ce ţin de Politicile sociale şi Integrarea
minorităţilor naţionale.
Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale va crea oportunităţi mai bune pentru
incluziunea socială a persoanelor în dificultate, (respectiv şi persoanelor de etnie romă)
asigurînd respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. Combinînd măsurile de
prevenire, reabilitare, precum şi soluţionînd cazurile la nivel comunitar înainte ca ele să se
agraveze (iar soluţionarea lor să devină mai costisitoare), sistemul va deveni mai eficient din
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punctul de vedere al costurilor, va acoperi pe toţi cei care au nevoie de sprijin social şi va
avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii cetăţenilor.
În acest context, pentru dezvoltarea infrastructurii şi a capacităţilor de acordare a asistenţei
sociale persoanelor în dificultate, precum şi tinerilor, membrilor familiilor lor, pe lîngă
Secţia/Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei este instituit serviciul asistenţă socială
comunitară.
La 10 iunie 2009 prin Ordinul Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 54 a fost
aprobat Regulamentul – cadru de activitate al Serviciului de asistenţă socială comunitară,
fişa de post-tip a Şefului Serviciului menţionat, fişa de post-tip a asistentului sociale
supervizor şi a asistentului social comunitar. Asistentul social comunitar este un actor
important în comunitate care identifică şi evaluează necesităţile segmentului de populaţie
social vulnerabile şi le asigură accesul la asistenţă socială. El sprijină familia indiferent de
minoritatea etnică căreia îi aparţine, în scopul consolidării şi asigurării integrităţii ei, precum
şi menţinerii copiilor, tinerilor, vîrstnicilor şi persoanelor cu disabilităţi în cadrul familiei şi
în comunitate.
În data de 10 iunie 2009, în cadrul Ministerului, a fost organizată o instruire internă cu tema
„Respectarea principiului nondiscriminării”. În cadrul instruirii date, angajaţii Ministerului
au fost familiarizaţi cu prevederile Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale,
precum şi cu cadrul legislativ internaţional şi naţional, în domeniu.
În scopul studierii şi aplicării experienţei altor ţări europene în soluţionarea problemelor
social-culturale a situaţiei populaţiei rome, în perioada 22-27 martie 2009 o delegaţie a
Republicii Moldova, avînd în componenţă reprezentanţi din un şir de ministere de resort a
efectuat o vizită de studiu la Bucureşti, România.
Vizita a avut loc dintr-un proiect de asistenţă oficială de dezvoltare pentru Republica
Moldova finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din România şi implementat de UNFPA
Moldova. Prin organizarea acestei vizite de studiu s-a urmărit realizarea unui schimb de
experienţă în formularea şi implementarea politicilor cu reprezentanţi ai unor instituţii
relevante din România implicate în promovarea accesului la serviciile de bază, protecţie şi
incluziune socială a populaţiei rome. Programul oficialităţilor de la Chişinău a inclus
întrevederi cu reprezentanţi atît din cadrul instituţiilor statale, cît şi din cadrul celor
nonguvernamentale cum ar fi: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională
pentru Romi, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii. Totodată, în cadrul acestor
întîlniri au fost abordate un şir de subiecte privind conlucrarea în domeniu dintre structurile
statale şi ONG-uri, necesităţile etnicilor romi, particularităţile etnoculturale, incluziunea
socială a romilor.
Referitor la dezvoltarea economică a regiunilor compact populate de către minorităţile
naţionale, în special a celor populate de romi menţionăm, că consecinţele transformărilor
social-economice din Republica Moldva le resimt toţi cetăţenii Republicii Moldova,
indiferent de naţionalitate.
Conform informaţiei Ministerului Economiei, acţiunile Guvernului în scopul dezvoltării
social-economice a ţării sînt stabilite în programele şi strategiile naţionale, precum sînt:
Strategia Naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 (Legea nr. 295-XVI din 12 decembrie
20

2007), Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015
(Hotărîrea Guvernului nr. 1288 din 19 noiembrie 2006) precum şi altele, care au drept scop
dezvoltarea social-economică a tuturor localităţilor ţării, inclusiv şi celor compact populate
de romi. În condiţiile situaţiei nefavorabile a Republicii Moldova, cauzată de efectele crizei
economice la nivel mondial, considerăm inoportun de a acorda prioritate unor sau altor
localităţi.
Biroul Relaţii Interetnice, în calitate de coordonator al realizării şi monitorizării Planului de
acţiuni pentru susţinerea ţiganilor/romilor din Republica Moldova pe anii 2007-2010, va
continua activitatea întru extinederea colaborării cu organizaţiile obşteşti rome în contextul
concluziilor şi recomandărilor CC, în scopul îmbunătăţirii situaţiei populaţiei rome din
Republica Moldova. În special, în anul 2010 Biroul va începe elaborarea programului de
acţiuni pentru susţinerea populaţiei rome pentru perioada următoare, cu luarea în consideraţie
a rezultatelor realizării a Planului curent. (Vezi, de asemenea comentariile la pct. 192, 196)
Pct. 198
Este motivată constatarea CC privind participarea limitată a persoanelor aparţinînd
minorităţilor naţionale în administraţia publică şi serviciu public. În componenţa personalului
organelor administraţiei publice centrale (aparatul de miniştri şi alte organe ale administraţiei
publice centrale) reprezentanţa persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale nu corespunde
procentului minorităţilor naţionale în componenţa populaţiei Moldovei, inclusiv
reprezentanţa minorităţii rome şi minorităţilor puţin numeroase. Nu este creat mecanismul
realizării art. 24 al Legii Republicii Moldova „Cu privire la drepturile persoanelor apraţinînd
minorităţilor naţionale şi statutul juridic al organizaţiilor lor”, nr. 382-XV din 19 iulie 2001,
care prevede că persoanele apraţinînd minorităţilor naţionale au dreptul la reprezentanţă
aproximativ proporţională în structurile executive şi judecătoreşti la toate nivelurile.
Legea Republicii Moldova „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”,
nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 nu limitează candidarea la o funcţie publică după principiul
apartenenţei etnice. În serviciu public se poate încadra orice persoană care deţine cetăţenia
Republicii Moldova. Însă conform art. 25 (1) b) al Legii, una din condiţiile de admitere la
funcţie publică este posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică
vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege. Aceeaşi condiţie este reglementată
de art. 7 al Legii „Cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova”
(1989), conform căreia condiţia aceesului la activitate în organele administraţiei publice este
cunoaşterea limbilor de stat şi rusă.
Avînd în vedere, că una din problemele minorităţilor naţionale este integrarea lingvistică, ce
limitează posibilitatea reprezentanţilor acestora la participarea pe larg în serviciu public, se
întreprind măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii şi extinderii accesului la studierea
limbii de stat a populaţiei adulte, şi în sistemul de învăţămînt preuniversitar (Vezi, de
asemenea comentariile la pct. 196).
Totodată, legislaţia în vigoare a Republicii Moldova oferă cetăţenilor drepturi egale de a
alege şi a fi aleşi, indiferent de apartenenţa etnică şi posedarea limbii de stat. Excepţie este
candidarea la postul de Preşedinte al Republicii Moldova şi la postul de Başcan al Găgăuziei;
în primul caz este necesară cunoaşterea limbii moldoveneşti, în al doilea – a limbii găgăuze.
Pct. 199
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Consiliul Coordonator al organizaţiilor etnoculturale deţine statutul de organ public
consultativ, care activează pe lîngă Biroul Relaţii Interetnice, adoptat prin art. 25, pct. 3 al
Legii „Privind drepturile persoanelor apraţinînd minorităţilor naţionale şi statutul juridic al
organizaţiilor lor”, nr. 382-XV din 19 iulie 2001. Biroul percepe acest organ ca o verigă în
dialogul permanent şi consultarea cu organizaţiile etnoculturale în procesul de elaborare şi
promovare a politici de stat în sfera culturală, educativă, lingvistică şi altele ce se referă la
intersele şi necesităţile minorităţilor naţionale din Republica Moldova.
Ca interemediar între minorităţile naţionale şi autorităţi, Consiliul Coordonator joacă un rol
pozitiv în formularea şi exprimarea intereselor naţional-culturale ale minorităţilor naţionale.
Totodată, în scopul sporirii eficienţei şi democratizării activităţii Consiliului, utilizării mai
ample a potenţialului obştesc al minorităţilor naţionale, se planifică:
- reactualizarea Regulamentului Consiliului Coordonator;
- perfecţionarea structurii lui organizaţionale prin crearea subdiviziunilor de profil,
în care vor intra organizaţiile etnoculturale, respectiv în acea sferă în care acestea
se ocupă în procesul de păstrare şi dezvoltare a identităţii naţional-culturale
(funcţiile de consolidare, activitatea culturală, problemele ştiinţei şi
învăţămîntului, mişcarea tinerilor, etc);
- extinderea funcţiilor lui în calitate de unul din mecanismele sistemului de
protecţie a drepturilor minorităţilor naţionale şi intermediar între minorităţile
naţionale şi autorităţi, care i-au decizii în această sferă;
- sporirea rolului lui în calitate de component al socităţii civile din Moldova şi
exprimarea opiniei publice privind starea relaţiilor interetnice.
Totuşi, se păstrează principiul reprezentanţei egale în Consiliul Coordonator, cînd din
componenţa lui fac parte liderii tuturor organizaţiilor etnoculturale, acreditate pe lîngă Biroul
Relaţii Interetnice, avînd statut republican şi înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova, indiferent de numărul minorităţii reprezentate şi structurilor obşteşti înregistrate.
Astfel, în componenţa Consiliului Coordonator sînt reprezentaţi liderii ai 93 organizaţii
etnoculturale. În total, 30 minorităţi naţionale îşi au reprezentanţii în Consiliul Coordonator:
ucraineni (8), ruşi (11), bulgari (4), evrei (4), belaruşi (1), romi (12), germani (29, polonezi
(39, tătari (2), armeni (4), azeri (3), uzbeci (şi reprezentanţi ai altor etnii din Asia Centrală)
(1), ciuvaşi (1), lituanieni (3), greci (2), coreeni (1), italieni (1), osetini (1). (Vezi, de
asemenea comentariile la pct. 194)
În procesul elaborării acestor Comentarii, în cadrul şedinţelor Consiliului Coordonator au
avut loc întrevederile:
- cu Dl Vladimir Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova (13 octombrie 2009);
- cu Dl Marian Lupu, deputat al Parlamentului Republicii moldova, candidat la
postul de Preşedinte al Republicii Moldova (20 octombrie 2009).
În cadrul acestor întrevederi, liderii organizaţiilor etnoculturale au avut posibiliatea să-şi
exprime opinia sa nu numai referitor la situaţia relaţiilor interetnice şi problemele ce necesită
rezolvare, dar şi au constatat existenţa unui şir de probleme social-economice a situaţiei
populaţiei Republicii Moldova în general. A fost luată decizia privind organizarea
sistematică a unor asemenea întîlniri şi discuţii cu reprezentanţii diferitor ramure ale
administraţiei publice centrale, în scopul extinderii domeniilor de cooperare, aducerea în
conformitate cu normele internaţionale a practicii existente.
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În cadrul şedinţei Consiliului Coordonator din 19 noiembrie curent s-a discutat proiectul
Regulamentului nou al Biroului Relaţii Interetnice privind organizarea şi activitatea lui, care
va prezentat pentru adoptare Guvernului Republicii Moldova.
Astfel, măsurile expuse şi activitatea comună pe viitor a Biroului Relaţii Interetnice şi
membrii Consiliului Coordonator în contextul recomandărilor CC permit participarea mai
eficientă a Consiliului Coordonator în procesul protecţiei drepturilor civile, culturale,
educative şi religioase ale minorităţilor naţionale, precum şi va contribui la integrarea
minorităţilor naţionale în viaţa social-administrativă, cultural-politică şi economică a
Republicii Moldova.
Pct. 200
În conformitate cu informaţia parvenită de la Ministerul Justiţiei, în baza art. 111 din
Constituţia Republicii Moldova şi Legii „Privind statutul juridic special al Găgăuziei
(Gagauz Yeri)”, nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994, Găgăuzia este o unitate
teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a
găgăuzilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează de
sine stătător, în limitele competenţei sale, în interesul întregii populaţii, problemele
cu caracter politic, economic şi cultural. Pe teritoriul UTA Găgăuzia sînt garantate toate
drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova. În
Găgăuzia activează organe reprezentative şi executive. Pămîntul, subsolul, apele,
regnul vegetal şi cel animal, alte resurse naturale aflate pe teritoriul UTA Găgăuzia sînt
proprietate a poporului Republicii Moldova şi constituie totodată baza economică a
Găgăuziei.
Bugetul Găgăuziei se formează în conformitate cu normele stabilite în Legea „Privind
statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz Yeri)”. Controlul respectării asupra Republicii
Moldova în UTA Găgăuzia se exercită de Guvern, în condiţiile legii. Legea organică care
reglementează statutul special al Găgăuziei poate fi modificată cu votul a trei cincimi din
numărul deputaţilor aleşi în Parlament Republicii Moldova.
Minoritatea găgăuză este reprezentantă în Parlamentul Republicii Moldova. Prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 27 din 25 septembrie 2009 pentru alegerea unui vicepreşedinte al
Parlamentului, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului dl deputat Alexandru
Stoianoglo, care este de origine etnică găgăuz.
Potrivit Legii numite mai sus, Guvernatorul Găgăuziei este membru al Guvernului Republicii
Moldova, confirmat în funcţie prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000 cu privire la
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Direcţia juridică a unităţii teritoriale autonome cu
statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) este instituţie subordonată a Ministerului
Justiţiei. Potrivit Regulamentului de activitate a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului prenotată, în cadrul ministerului se formează un colegiu, compus din ministru
(preşedinte), prim-viceministru şi viceministru, alţi colaboratori ai Ministerului Justiţiei şi
şeful Direcţiei de justiţie a Găgăuziei (Gagauz-Yeri). De asemenea, în conformitate cu
Regulamentul nominalizat, Ministrul justiţiei finanţează, în modul stabilit, aparatul central,
Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia şi la propunerea
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Adunării Populare a Găgăuziei numeşte şi eliberează din funcţie şeful Direcţiei de justiţie a
unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
Referitor la faptul, că funcţionarea autonomiei găgăuză este împiedicată de repartizarea
împuternicirilor între Guvernul central şi autorităţile Găgăuziei, remarcăm că litigiul între
Guvernul Republicii Moldovă şi UTA Găgăuzia nu se referă la limitarea competenţelor
acesteia, dar la limita controlului asupra celei din urmă. Astfel, UTA Găgăuzia solicită
autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii de control în privinţa actelor adoptate
de autorităţilor locale nu poate controla actele autorităţilor din UTA Găgăuzia.
ÎNCHEIERE
Autorităţile Republicii Moldova vor promova prin activitatea lor concluziile şi recomandările
expuse în Opiniei III asupra Moldovei, precum şi vor examina posibilităţile pentru luarea
măsurilor eficiente în scopul implementării recomandărilor Comitetului Consultativ al
Consiliului Europei privind Convenţia-cadru, expuse în pct. 201.
Funcţia de coordonator al procesului de promovare şi implementare a Opiniei III asupra
Moldovei va fi continuată de Biroul Relaţii Interetnice, care va atrage în această activitate
organele administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale ale
minorităţilor naţionale şi alte instituţii de stat şi obşteşti.
Autorităţile Republicii Moldova sînt interesate de a dezvolta în continuare colaborarea cu
Comitetul Consultativ al Consiliului Europei, inclusiv şi susţinerea financiară în organizarea
unui şir de seminare şi alte acţiuni în scopul promovării Opiniei III asupra Moldovei şi
aplicări pecomandărilor acesteia, şi anume:
 traducerea şi publicarea textului Opiniei III asupra Moldovei în limbile minorităţilor
naţionale numeroase: ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară, romani;
 organizarea seminarului internaţional republican (la Chişinău) cu participarea
reprezentanţilor Comitetului Consultativ al Consiliului Europei, reprezentanţii
administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţii societăţii civile şi organizaţiile
etnoculturale ale minorităţilor naţionale;
 organizarea unui ciclu de seminare de instruire privind problemele cultivării
spiritului de toleranţă prin mass-media, principiile nediscriminării şi egalităţii pentru
asigurarea libertăţii confesionale.
Susţinerea de către Comitetul Consultativ a acţiunilor expuse mai sus va contribui la
perfecţionarea sistemului satisfacerii adecvate a intereselor social-culturale a minorităţilor
naţionale, sporirea eficienţei implementării standardelor internaţionale şi legislaţiei naţionale
în vigoare, va contribui în general la succesiunea procesului promovării Convenţiei-cadru
pentru protecţia minorităţilor naţionale din Republica Moldova.
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