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Introducere
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei (ECRI) este o structură a
Consiliului Europei, alcătuită din membri independenţi. Scopul său este combaterea
rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei la nivel paneuropean şi din
punctul de vedere al protecţiei drepturilor omului.
Una din direcţiile din cadrul programului de activitate al ECRI este abordarea sa de la
ţară la ţară, cara conţine examinarea situaţiei cu privire la rasism şi intoleranţă în
fiecare dintre Statele membre ale Consiliului Europei şi elaborarea sugestiilor şi
propunerilor în ceea ce priveşte depăşirea problemelor identificate.
La finele anului 1998, ECRI a încheiat prima rundă a rapoartelor sale de la ţară la ţară
pentru toate Statele membre. Primul raport al ECRI asupra Moldovei a fost elaborat la
5 februarie 1999 (publicat în noiembrie 1999). Cea de-a doua etapă a activităţilor de la
ţară la ţară, care a început în ianuarie 1999, presupune pregătirea celui de-al doilea
raport pentru fiecare din Statele membre, având scopul de a urmări implementarea
propunerilor din primele rapoarte, de a aduce la zi informaţiile conţinute în ele şi de a
prezenta analize mai detaliate asupra anumitor probleme de interes particular din ţara
în cauză.
O etapă importantă din cadrul activităţilor ECRI de la ţară la ţară este dialogul
confidenţial cu autorităţile naţionale din ţara în cauză înainte de adoptarea finală a
raportului. O procedură nouă din cadrul celei de-a doua runde a rapoartelor pe ţări este
organizarea vizitelor de contact pentru raportorii ECRI înainte de elaborarea celui de-al
doilea raport.
În Moldova vizita de contact a avut loc la 15-18 aprilie 2002. În cadrul acestei vizite,
raportorii au avut întrevederi cu reprezentanţii diferitor ministere şi responsabilii din
administraţia publică pentru probleme tangenţiale cu mandatul ECRI. ECRI aduce
mulţumiri cordiale autorităţilor din Moldova pentru colaborarea strânsă cu organizaţia în
timpul vizitei de contact, şi în special doreşte să mulţumească tuturor persoanelor
întâlnite de delegaţie care în dependenţă de domeniul lor de competenţă i-au furnizat
multă informaţie de valoare. De asemenea, ECRI doreşte să aducă mulţumiri agentului
naţional de legătură al Moldovei ale cărui eficienţă şi spirit de colaborare au fost înalt
apreciate de raportorii ECRI.
În plus, ECRI doreşte să aducă mulţumiri tuturor reprezentanţilor organizaţiilor
neguvernamentale şi interguvernamentale cu care au avut întrevederi raportorii în
cadrul vizitei de contact pentru contribuţia lor foarte utilă la exercitarea misiunii.
Raportul care urmează a fost elaborat sub responsabilitatea ECRI. El reflectă
situaţia până la 28 iunie 2002 şi nici un eveniment care a urmat după această
dată nu a fost reflectat în analizele care urmează, deci nu au fost luate în
consideraţie în concluziile şi propunerile elaborate de ECRI.
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Cuvânt înainte
Pe parcursul ultimilor ani, Moldova a întreprins diferite măsuri în vederea combaterii
rasismului şi intoleranţei, în special adoptând Legea cu privire la drepturile persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale şi statutul juridic al organizaţiilor lor, ratificând
Convenţia din 1951 cu privire la Statutul Refugiaţilor şi implementând un plan de
acţiune în conformitate cu prevederile Decretului cu privire la susţinerea măsurilor
pentru romii/ţiganii din Moldova.
Cu toate acestea, mai persistă unele probleme, parţial din cauza crizei economice şi
sociale prin care trece Moldova şi datorită căreia populaţia în general şi grupurile
minoritare în special se află într-o situaţie critică şi parţial din cauza confruntărilor
politice şi tensionări sociale. Comunităţile romilor/ţiganilor sunt în particular vulnerabile
la dificultăţile economice şi discriminare. Implementarea prevederile penale, civile şi
administrative referitoare la lupta împotriva rasismului şi discriminării rasiale este foarte
dificilă. Aceasta ar putea determina sporirea numărului actelor de intoleranţă. În sfârşit,
cea mai mare dificultate constă în necesitatea de a armoniza, într-un mod paşnic şi în
interesul evitării pe viitor a discriminărilor sau a tensionărilor interetnice, coexistenţa
limbii naţionale cu cealaltă limbă utilizată pentru comunicarea interetnică şi cu mai
multe limbi minoritare, în special în domeniul educaţiei.
În prezentul raport, ECRI recomandă autorităţilor Moldovei să întreprindă paşi
suplimentari în vederea intensificării luptei împotriva rasismului şi intoleranţei în
mai multe domenii. Aceste recomandări prevăd, inter alia : necesitatea de a
asigura implementarea eficientă a prevederilor legislative existente ;
consolidarea poziţiilor Avocaţilor Parlamentari şi ale Centrului pentru Drepturile
Omului ; crearea unui organism naţional specializat în combaterea rasismului şi
intoleranţei ; implementarea eficientă a Actului normativ cu privire la drepturile
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi cu privire la statutul juridic al
organizaţiilor lor ; concentrarea acţiunilor în vederea determinării căii de
soluţionare a problemei privind imigraţia ilegală ; şi rezolvarea paşnică a
problemelor lingvistice cu care se confruntă la moment Moldova. De asemenea
ECRI îndeamnă Guvernul Moldovei să sporească eforturile în vederea creşterii
conştientizării persoanelor oficiale şi a publicului cu privire la toate domeniile
referitoare la rasism şi discriminarea rasială.
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COMPARTIMENTUL I : SITUAŢIA GENERALĂ
A.

Instrumente juridice internaţionale

1.

Moldova a semnat şi a ratificat numeroase instrumente juridice internaţionale
referitoare la lupta împotriva rasismului şi intoleranţei. ECRI apreciază faptul că
Moldova a semnat la 4 noiembrie 2000 Protocolul 12 al Convenţiei Europene
pentru Drepturile Omului şi speră că ratificarea lui va urma cât mai curând
posibil. De asemenea, ECRI apreciază ratificarea de către Moldova în
noiembrie 2001 a Convenţiei din 1951 cu privire la Statutul Refugiaţilor1.

2.

ECRI a fost informată că autorităţile Moldovei intenţionează să semneze şi să
ratifice Carta europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare şi încurajează
insistent acest fapt2. Ea de asemenea încurajează să fie semnate şi ratificate
Convenţia Europeană cu privire la participarea străinilor în viaţa publică la nivel
local, Convenţia Europeană cu privire la Statutul juridic al lucrătorului migrant şi
Convenţia OIM privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării
profesiei.

3.

ECRI încurajează autorităţile Moldovei să adopte o declaraţie în conformitate cu
Articolul 14 al Convenţiei Internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială, care ar permite ca demersurile persoanelor individuale să
fie acceptate şi examinate de către Comisia cu privire la Eliminarea
discriminărilor rasiale.

4.

ECRI notează că, în conformitate cu Articolul 4 paragraf 1 al Constituţiei
Moldovei, « dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se
interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este
parte ». În conformitate cu Articolul 4 paragraf 2, « dacă există neconcordanţe
între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care
Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările
internaţionale ». ECRI încurajează autorităţile Moldovei să consolideze aceste
dispoziţii ori de câte ori va fi necesar pentru apărarea drepturilor omului.

B.

Dispoziţii constituţionale şi alte dispoziţii fundamentale

5.

Articolul 16 al Constituţiei Moldovei stabileşte principiul egalităţii în faţa legii şi
în faţa autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
Articolul 10 stipulează că unitatea poporului constituie fundamentul Statului, şi
garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Cu toate că aceste
dispoziţii se aplică doar cetăţenilor, ECRI a remarcat că, în conformitate cu
Articolul 19 al Constituţiei, cu excepţiile stabilite de lege, cetăţenii străini şi
apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
Articolul 32-3 al Constituţiei stipulează că legea trebuie să interzică şi să
pedepsească indemnul la ură etnică, rasială sau religioasă şi incitarea la
discriminare. Articolul 31 apără libertatea conştiinţei, inclusiv libertatea religiei,
în timp ce libertatea opiniei şi a exprimării sunt garantate de Articolul 32-1.

1

Vezi în continuare capitolul cu privire la refugiaţi.

2

Vezi în continuare compartimentul cu privire la problemele de interes particular.
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6.

Articolele 54 şi 55 ale Constituţiei tratează exercitarea drepturilor fundamentale
ale persoanelor recunoscute în Constituţie. Când a aderat la Consiliul Europei,
Moldova a afirmat că nu va aplica aceste articole într-un mod care ar restrânge
drepturile fundamentale ale omului în contradicţie cu normele internaţionale.
ECRI speră că autorităţile Moldovei vor asigura respectarea acestei promisiuni.
-

Legislaţia cu privire la cetăţenie

7.

În conformitate cu Legea Cetăţeniei din 5 iunie 1991, apatrizii şi persoanele fără
cetăţenie pot, în anumite condiţii, să obţină cetăţenia Moldovei după o perioadă
permanentă de domiciliere în Moldova de zece ani sau după o perioadă de trei
ani de căsătorie cu un cetăţean al Moldovei. Cu toate acestea, pentru a obţine
cetăţenia Moldovei, în majoritatea cazurilor persoana trebuie să renunţe la
cetăţenia sa anterioară, deoarece legea permite cetăţenie dublă doar
persoanelor născute în Moldova sau căsătorite cu un cetăţean al Moldovei, sau
în baza acordurilor internaţionale, care deja au fost încheiate. S-a remarcat că
obligaţia de a renunţa la cetăţenia anterioară în scopul dobândirii cetăţeniei
Moldovei poate determina situaţii complexe. Totodată ECRI a notat cu
satisfacţie că Comitetul pentru elaborarea propunerilor cu privire la
reglementarea cetăţeniei multiple, creat în septembrie 2001 de către autorităţile
Moldovei, lucrează în prezent asupra revizuirii Legii Cetăţeniei în vederea
simplificării procedurilor de obţinere a cetăţeniei duble. ECRI îndeamnă
autorităţile să adopte Legea revizuită cât mai curând posibil.

8.

ECRI notează că legea cetăţeniei a fost recent amendată în ceea ce priveşte
pierderea cetăţeniei Moldovei. Anterior, instanţele judecătoreşti aveau
competenţa să decidă asupra retragerii cetăţeniei acordate prin decret
prezidenţial. Acum, totuşi, legea nu mai prevede în mod expres ca asemenea
decizii să fie examinate în ordine de apel în faţa instanţei judecătoreşti. În
aceste circumstanţe, ECRI recomandă insistent ca autorităţile Moldovei să
garanteze ca retragerea cetăţeniei întotdeauna să fie bazată nu pe criterii
arbitrare şi să poată fi revizuită de către instanţa judecătorească.

C.

Dispoziţii din legislaţia penală

9.

În conformitate cu Articolul 71 din Codul Penal, acţiunile intenţionate
întreprinse în vederea limitării drepturilor cetăţenilor sau acordării privilegiilor
cetăţenilor în baza identităţii lor etnice sau rasiale sunt pedepsite cu privarea de
libertate pe un termen de până la trei ani sau cu o amendă în valoare de cinci
salarii minime. În conformitate cu aceeaşi dispoziţie, sancţiuni identice se aplică
şi pentru acţiuni intenţionate la incitarea urei sau la cauzarea dezintegrării
rasiale sau naţionale. În plus, pedeapsa poate deveni mai severă dacă aceste
cazuri au fost însoţite de violenţă, înşelăciune sau ameninţare, sau dacă ele au
fost săvârşite de către un funcţionar de stat. Faptul că aceste acte au fost
comise în mod colectiv sau au atras pierderea vieţii omeneşti sau alte
consecinţe serioase constituie o circumstanţă agravantă şi atrage o privare de
libertate de până la zece ani. Articolul 38 din Codul Penal stipulează că
motivele duşmăniei naţionale sau rasiale constituie circumstanţe agravante ale
unei infracţiuni. Conform autorităţilor Moldovei, în faţa curţii au fost înaintate
foarte puţine cazuri cu implicarea acţiunilor rasiste. Cu toate acestea, ECRI a
menţionat în baza rapoartelor că comentarii care ar putea incita la ură rasială
au fost făcute sau reportate de presă. De aceea ECRI încurajează autorităţile
Moldovei să urmărească mai minuţios aplicarea dispoziţiilor din legislaţia
penală care au fost menţionate mai sus pentru a garanta că asemenea cazuri
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sunt anchetate şi că, dacă se consideră necesar, responsabilii în cauză sunt
pedepsiţi.
10.

ECRI a fost informată că Codul Penal şi Codul de procedură Penală în curând
vor fi revizuite. Ea speră, că în acest caz, autorităţile Moldovei vor ţine cont de
elementele referitoare la legislaţia penală şi procedura penală care sunt incluse
în recomandarea sa de politică generală nr. 1 cu privire la combaterea
rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei3.

D.

Dispoziţii din legislaţia civilă şi administrativă

11.

Legislaţia civilă şi adminsitrativă conţine numeroase dispoziţii în vederea
combaterii discriminării rasiale. Spre exemplu, Articolul 17 din Codul Muncii, în
ceea ce priveşte accesul la angajare la lucru şi drepturile şi obligaţiunile legate
de angajare, interzice discriminarea împotriva salariaţilor bazată pe sex,
naţionalitate, rasă sau religie. Legea funcţionarului public din 2 noiembrie 1995
prevede că fiecare cetăţean poate fi angajat la lucru, indiferent de apartenenţa
naţională sau religioasă. ECRI salută adoptarea la 19 iulie 2001 a legii cu
privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi statutul
juridic al organizaţiilor lor care, în Articolul 4, prevede că Statul trebuie să
garanteze egalitatea lor în faţa legii şi protecţia lor de către lege şi interzice
discriminarea împotriva minorităţilor naţionale.

12.

Deşi discriminarea rasială este interzisă de asemenea şi de alte dispoziţii din
legislaţia civilă şi adminstrativă, autorităţile Moldovei relatează că niciodată nu
au fost remarcate plângeri referitoare la discriminare şi că aceste dispoziţii nu sau aplicat fiindcă ele niciodată nu au fost relatate în faţa instanţelor
judecătoreşti. Totuşi, în opinia ECRI, faptul că aceste dispoziţii din legislaţia
civilă şi administartivă desemnate să combată discriminarea nu au fost
niciodată consolidate nu reflectă în mod necesar situaţia actuală din Moldova.
Publicul în general, spre exemplu, poate să nu ştie despre existenţa acestor
dispoziţii, sau poate să nu aibă cunoştinţe suficiente, sau să nu se intereseze
de problemele discriminării rasiale. ECRI recomandă autorităţilor Moldovei să ia
în considerare faptul că este dezirabilă ad optarea unui cadru legislativ
cuprinzător desemnat să combată discriminarea în toate domeniile vieţii,
inclusiv dispoziţii pentru compensaţii şi sancţiuni corespunzătoare. ECRI îşi
manifestă speranţa că, oricare ar fi incidenţa imediată a actelor de natură
discriminatoare, asemenea dispoziţii sunt necesare ca măsuri de prevenire şi
potenţială protecţie împotriva oricărei manifestări sporite a unui asemenea
comportament.

13.

Articolul 4 din Legea cu privire la asociaţii interzice constituirea şi activitatea
asociaţiilor care practică idei ale inegalităţii, religioasă, socială sau de clasă sau
ura, sau a căror programe propagă asemenea idei, sau care practică metode
de acaparare a puterii prin forţă, războiul, violenţa, încălcarea drepturilor şi
libertăţilor omului, sau alte idei sau acţiuni care contravin
organizării
constituţionale a Moldovei şi care sunt incompatibile cu normele universal
recunoscute ale dreptului internaţional. ECRI notează că scopul acestor
dispoziţii nu este clar determinat, în special referitor la sancţiunile în caz de
violare intervenită după crearea asociaţiei. ECRI realizează existenţa
Articolului 4 din Legea cu privire la organizarea adunărilor. Această dispoziţie
interzice organizarea şi desfăşurarea întrunirilor sau oricăror alte forme de

ECRi a fost informată că, după adoptarea acestui raport, a fost adoptat noul Cod Penal care va
intra în vigoare în 2003.
3
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demonstraţii, care propagă, printre altele, şi incitarea la ură naţională, rasială
sau religioasă. Cu toate acestea, odată ce scopul final şi efectul Articolului 4 al
Legii cu privire la Asociaţii este neclar, ECRI solicită autorităţilor să urmărească
în continuare aplicarea şi eficacitatea Articolului 4 al Legii cu privire la asociaţii.
E.

Organizarea justiţiei

14.

ECRI notează că persoanele care doresc să pornească o procedură
judecătorească dar care sunt lipsite de mijloacele necesare pot beneficia de o
asistenţă juridică gratuită. Articolul 118 al Constituţiei, esenţa căruia este
repetată în Articolul 15 din Legea din 1989 cu privire la funcţionarea limbilor în
Republica Moldova (în continuare : Legea cu privire la funcţionarea limbilor),
stipulează că persoanele care nu vorbesc limba de stat4, utilizată de obicei în
timpul proceselor, pot solicita un traducător la orice etapă a procesului şi pot
cere traducerea oricărui document. Autorităţile Moldovei au adus la cunoştinţa
ECRI că aceste servicii sunt gratuite. Mai mult decât atât, audierile pot avea loc
în altă limbă decât moldoveneasca dacă majoritatea participanţilor acceptă
aceasta. ECRI salută aceste dispoziţii şi cere autorităţilor Moldovei să
răspândească cât mai larg utilizarea lor şi să informeze populaţia despre
existenţa lor astfel încât toate victimele discriminării să poată iniţia proceduri
judecătoreşti.

F.

Organisme specializate şi alte instituţii
-

Legea din 17 octombrie 1997 cu privire la Avocaţii parlamentari

15.

Avocaţii parlamentari, instituiţi prin legea din 17 octombrie 1997, sunt
responsabili pentru garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor
constituţionale ale omului de către organismele administrative locale şi
naţionale, de către instituţii, organizaţii şi întreprinderi publice, la fel şi de către
asociaţiile publice şi persoanele oficiale de la toate nivelurile. Toţi cei trei
Avocaţi parlamentari sunt aleşi pentru o perioadă de cinci ani de către
Parlament şi au aceleaşi drepturi şi responsabilităţi. În conformitate cu Articolul
11-1 din lege, Avocaţii parlamentari sunt independenţi de Parlament,
Preşedintele Republicii şi alte autorităţi publice. ECRI salută existenţa acestei
instituţii şi recomandă autorităţilor Moldovei să stabilească statutul Avocaţilor
parlamentari în Constituţie în vederea consolidării autorităţii şi independenţei
lor.

16.

Avocaţii parlamentari examinează plângerile depuse de cetăţeni, de cetăţenii
străini care posedă permis de reşedinţă permanentă sau temporară şi apatrizi,
ale căror drepturi şi interese legale au fost încălcate în Moldova. Membrii
Parlamentului de asemenea pot înainta plângeri Avocaţilor parlamentari.
Avocaţii Parlamentari pot acţiona şi din proprie iniţiativă dacă descoperă vreo
încălcare a drepturilor omului. Când Avocaţii parlamentari pornesc procesul
judecătoresc, ei duc o anchetă, fapt pentru care au împuterniciri de investigare.
Iniţial ei pot acţiona ca mediatori pentru a ajunge la o rezolvare amiabilă între
reclamant şi autoritatea administrativă. Pentru aceasta se trimite un raport
autorităţii vizate, indicând felul în care ei consideră că drepturile omului pretinse
în plângere au fost încălcate şi recomandând măsurile necesare în vederea
suspendării sau acordării compensării pentru încălcare. Autoritatea vizată

Limba moldovenească este limba de stat. În ceea ce priveşte limba de stat, vezi compartimentul
cu privire la problemele din Moldova referitoare la limbă.
4

10

Al doilea raport asupra Moldovei

dispune de o lună pentru a informa Avocaţii Parlamentari asupra acţiunilor
întreprinse.
17.

Avocaţii Parlamentari pot de asemeni solicita emiterea unei hotărâri
judecătoreşti care să oblige autorităţile publice să acţioneze. Ei sunt
împuterniciţi să solicite Curtea Constituţională de a decide asupra
constituţionalităţii legilor, deciziilor parlamentare, decretelor prezidenţiale şi
deciziilor guvernamentale, precum şi asupra faptului dacă acestea respectă
principiile general acceptate privind drepturile omului şi legislaţia internaţională.
Avocaţii Parlamentari, de asemenea pot face propuneri in vederea ameliorării,
legislaţiei în domeniul drepturilor omului şi elaborează recomandări cu caracter
general către autorităţile publice. În scopul sprijinirii îndeplinirii obligaţiunilor
asumate a fost fondat un Centru pentru Drepturile Omului care este o instituţie
independentă condusă de unul din Avocaţii Parlamentari. Centrul facilitează
sensibilizarea publicului în domeniul drepturilor omului5.

18.

Potrivit directorului Centrului pentru Drepturile Omului, nici o plângere în care sar pretinde discriminarea rasială sau un comportament rasist sau intolerant din
partea autorităţilor publice nu a fost înaintată spre atenţia Avocaţilor
Parlamentari. Cu toate acestea, el a subliniat determinarea Avocaţilor
Parlamentari de a face tot posibilul întru prevenirea sau remedierea acestui tip
de comportament în cazul când aceştea se vor confrunta vreodată cu astfel de
cazuri. ECRI încurajează astfel de hotărâre şi le sugerează să-şi concentreze
atenţia în activitatea pe care o desfăşoară în special asupra investigării
motivelor lipsei plângerilor înaintate în acest domeniu şi să examineze
necesitatea şi modalitatea sporirii sensibilizării populaţiei şi autorităţilor publice
privitor la aceste probleme. Deoarece Avocaţii Parlamentari reprezintă unica
instituţie de tip ombudsman în Moldova, ECRI le recomandă să-şi concentreze
eforturile în vederea examinării atente a plângerilor primite în scopul atingerii
unei concluzii oportune. În special, Avocaţii Parlamentari trebuie să acţioneze în
calitate de mediatori şi să elaboreze recomandări adresate autorităţilor publice
astfel încât procedura judecătorească, care poate dura, să fie evitată oricând
este posibil.

19.

ECRI a luat act de anumite obiecţii din partea societăţii civile privitor la impactul
activităţii Avocaţilor Parlamentari. Ea este în special interesată să afle dacă
unele din eforturile acestora au eşuat şi că anumite decizii au fost neglijate.
ECRI solicită autorităţilor Moldovei să asigure implementarea deciziilor
Avocaţilor Parlamentari şi invită guvernul moldovenesc să acorde Avocaţilor
Parlamentari toate mijloacele şi resursele necesare pentru realizarea diverselor
sarcini. Ea speră, prin urmare, că societatea civilă, care trebuie să coopereze
îndeaproape cu Avocaţii Parlamentari în vederea protecţiei drepturilor omului,
va avea întreaga încredere în activitatea lor. ECRI, de asemenea, recomandă
instituirea unui organism specializat independent în scopul combaterii
rasismului şi discriminării rasiale la nivel naţional. În această privinţă, ea
încurajează autorităţile să se inspire din recomandarea sa de politică generală
Nr 2 privind organismele specialzate de combatere a rasismului, xenofobiei,
antisemitismului şi intoleranţei la nivel naţional.

5

Vezi de asemenea paragraful 24.
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-

Departamentul pentru relaţii interetnice

20.

Departamentul pentru relaţii interetnice este subordonat direct guvernului şi
este responsabil pentru implementarea politicii guvernului privind relaţiile
interetnice şi cooperarea cu societatea civilă în acest domeniu. Departamentul
colaborează cu 65 organizaţii socio-culturale care reprezintă diferite grupuri
etnice, în special în contextul unui Consiliu de Coordonare, care include
reprezentanţi ai acestor organizaţii şi se bucură de statut consultativ.
Departamentul este divizat în patru directorate care se ocupă de minorităţile
naţionale şi problemele interetnice, limbile şi comunicarea interetnică, relaţiile
internaţionale şi cetăţenii moldoveni care locuiesc peste hotare, şi au funcţia de
informare. Departamentul are reprezentanţi în diverse autorităţi locale, care
activează în calitate de intermediari între Departament şi grupurile minoritare şi
implementează politica guvernului în acest domeniu la nivel local. ECRI salută
existenţa Departamentului pentru relaţii interetnice şi speră că guvernul va
continua consolidarea eforturilor în acest domeniu, în special prin acordarea
Departamentului statutului necesar şi asigurarea resurselor necesare pentru
realizarea diverselor sarcini.

G.

Primirea non-cetăţenilor şi statutul lor
-

Refugiaţii şi solicitanţii de azil

21.

Există doar un număr foarte mic de solicitanţi de azil în Moldova. În ultimii trei
ani, au fost primite 900 de cereri de azil dintre care o jumătate au fost acceptate
şi 250 sunt în prezent examinate. Majoritatea solicitanţilor de azil sunt fie
cetăţeni ruşi din Cecenia, fie cetăţeni afgani sau irachieni. Deoarece nu există
un cadru legislaţiv sau alte mijloace legislative relevante, începând cu 1997 de
problemele invocate în cererile de azil se ocupă oficiul Înaltului Comisariat
pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite. Recent, Ministerul Justiţiei a format un
Departament pentru Refugiaţi care colaborează cu Înaltul Comisariat pentru
Refugiaţi. ECRI notează cu satisfacţie faptul că Moldova a ratificat Convenţia
Naţiunilor Unite din 1951 privind Statutul Refugiaţilor, care a intrat în vigoare în
Moldova în mai 2002. Este salutabil şi faptul că Parlamentul este în proces de
adoptare a Legii cu privire la Refugiaţi, aceasta urmând să contribuie la
implementarea Convenţiei, şi speră că această Lege va întra în vigoare în
viitorul apropiat.

22.

În prezent, solicitanţii de azil şi refugiaţii nu beneficiază de asistenţă socială din
partea statului, cu toate că copiii de vârstă şcolară au dreptul la educaţie
gratuită. Diferendele majore cu care se confruntă refugiaţii sunt de natură
economică sau derivă din faptul că statutul acestora nu este oficial înregistrat.
ECRI speră că instituirea instrumentelor statutare precum este Legea cu privire
la Refugiaţi va ajuta la soluţionarea acestor probleme. De asemenea, ea
consideră că, deoptrivă cu aceste măsuri juridice, trebuie să fie iniţiate activităţi
de sensibilizare a publicului: atât a populaţiei, cât şi a autorităţilor publice
principale care se ocupă de problemele refugiaţilor în scopul preîntîmpinării
unor idei preconcepute sau stereotipuri negative privind refugiaţii.
-

23.

12

Imigrarea ilegală

Moldova este principala cale de trecere pentru imigranţii ilegali din Asia spre
Europa Occidentală. Potrivit Departamentului Migraţiune, recent fondat de către
Guvernul Moldovei, acest grup include migranţi economici şi femei recrutate
pentru practicarea prostituţiei. Guvernul Moldovei încearcă să contracareze
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acest fenomen prin înăsprirea controlului la frontiere, în special de-a lungul
hotarului cu Ucraina, dar se confruntă cu insuficienţa de mijloace şi cu
probleme de exercitare a controalelor eficiente în regiunile din estul ţării. De
exemplu, persoanele care se află ilegal pe teritoriul Moldovei sunt date în
judecată şi, de obicei, amendate, dar nu şi deţinute sau deportate. ECRI este
îngrijorată de soarta acestor imigranţi ilegali în Moldova, dintre care unii sunt
victime ale traficului de fiinţe umane. Ea notează că autorităţile Moldovei sunt
conştiente de problema în cauză şi caută soluţii, în special prin solicitarea
asistenţei internaţionale. ECRI recomandă autorităţilor să facă tot posibilul
pentru a soluţiona problema imigrării ilegale şi să garanteze ca toţi funcţionarii
care se ocupă de imigranţii ilegali să beneficieze de o pregătire specială în
domeniul drepturilor omului şi a toleranţei.
H.

Educarea şi sensibilizarea publicului

24.

Centrul pentru Drepturile Omului6 organizează cu regularitate seminare de
instruire în domeniul drepturilor omului, în special pentru membrii poliţiei,
serviciul penitenciar, procuratura şi judecătorii, care vin să completeze
instruirea în domeniul drepturilor omului organizată de Ministerul Afacerilor
Interne pentru funcţionarii săi. ECRI invită guvernul să sporească numărul unor
astfel de iniţiative şi să ofere specialiştilor o pregătire eficientă în domeniul
drepturilor omului şi a toleranţei.

25.

Elevii din şcolile secundare participă la lecţii de instruire civică, iar în licee este
predat un curs intitulat „Legea şi noi”. Atât lecţiile cât şi cursul includ instruirea
în domeniul drepturilor omului. ECRI recomandă autorităţilor Moldovei să
îmbunătăţească educarea şi instruirea în domeniul drepturilor omului pentru
copii la toate nivelurile educaţiei, în special în vederea problemelor privind
rasismul şi intoleranţa. ECRI a remarcat faptul că un comitet
interguvernamental alcătuit din oameni de ştiinţă, învăţători şi reprezentanţi ai
opiniei publice a fost creat pentru a discuta reforma manualelor şcolare de
istorie. ECRI speră că această reformă va oferi posibilitatea de a contracara
toate stereotipurile negative privind grupurile minoritare. În acest context, ea
atrage atenţia guvernului asupra recomandării sale de politică generală Nr.1
prin care solicită guvernelor să garanteze ca curriculum-ul şcolar, de exemplu
în domeniul predării istoriei, să fie elaborat în aşa fel încât să consolideze
importanţa diversităţii culturale.

I.

Accesul la serviciul public

26.

Precum s-a menţionat mai sus, legislaţia Moldovei include diverse prevederi
pentru combaterea tuturor formelor de discriminare. Cu toate acestea,
autorităţile Moldovei pretind că nu au examinat nici un caz de discriminare care
se referă la accesul la serviciile publice. ECRI notează că unele surse
independente confirmă acest fapt, în timp ce altele menţionează cazuri de
discriminare împotriva romilor/ţiganilor7. Deaceea, ea încurajează autorităţile
Moldovei să monitorizeze riguros implementarea principiului nedescriminării în
accesul la serviciile publice.

6

Vezi paragraful 17

7

Vezi mai jos romii/ţiganii
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27.

ECRI notează că sistemul de înregistrare a reşedenţiei (propiska), aplicat în
timpul regimului sovietic, a fost declarat neconstituţional în 1997 de către
Curtea Constituţională a Moldovei. În conformitate cu acest sistem, actele de
identitate ar fixa locul permanent de reşedinţă a deţinătorului, ceea ce
presupunea că deţinătorii trebuiau să se înregistreze în municipiul în care ei
domiciliau. Persoanele înregistrate se bucurau de anumite drepturi aşa cum
este dreptul la vot şi dreptul la facilităţile sociale. În principiu, în noile acte de
identitate nu se mai conţin informaţii cu privire la locul de reşedinţă şi astfel
înregistrarea nu mai este obligatorie. Cu toate acestea, ECRI este îngrijorată de
rapoartele prezentate privind unele organisme publice care continuă să ceară
prezentarea permisului de reşedinţă pentru acordarea facilităţilor, şi în baza
cazurilor de hărţuire din partea poliţiei, în special persoanelor străine care sunt
incapabile să prezinte documente care ar confirma faptul înregistrării acestora.
ECRI îşi exprimă îngrijorarea că această situaţie ar putea duce la discriminare,
în special împotriva anumitor grupuri minoritare precum sunt romii sau
imigranţii. ECRI recomandă autorităţilor Moldovei să asigure ca toate autorităţile
publice vor implementa în timp util hotărârea Curţii Constituţionale conform
căreia vechiul sistem este recunoscut neconstituţional şi solicită guvernului
Moldovei să monitorizeze situaţia îndeaproape.
-

Accesul la educaţie

28.

Această problemă este examinată ulterior în capitolul privind „Problemele
lingvistice în Moldova”

J.

Grupurile vulnerabile

Acest capitol se referă la anumite grupuri minoritare deosebit de vulnerabile în
probleme de rasism, discriminare şi intoleranţa în ţara vizată. Scopul acestui
capitol nu este de a prezenta un studiu exhaustiv asupra situaţiei tuturor
grupurilor minoritare din ţară şi nici de a sugera faptul că grupurile care nu au
fost menţionate nu se confruntă cu problemele rasismului şi discriminării.
-

Romii/ţiganii

29.

Potrivit
datelor
oficiale
populaţia
Moldovei
numără
aproximativ
11.600 romi/ţigani. Cu toate acestea, reprezentanţii comunităţii romilor şi ai
anumitor organizaţii nonguvernamentale evaluează numărul real ca fiind mult
mai mare, datele variind de la 50.000 la 200.000.

30.

În unele domenii romii/ţiganii se află într-o situaţie economică extrem de dificilă.
Condiţiile de viaţă sunt precare, mai ales în regiunile rurale, în special când
romii/ţiganii locuiesc în aşezări izolate de restul populaţiei. Aceste aşezări nu
dispun de astfel de comodităţi precum sunt apă curgătoare, încălzirea şi
canalizarea, fapt care favorează răspândirea tuberculozei şi a altor boli.
Însuficienţa cadrelor didactice în regiunile populate de romi şi condiţiile
deplorabile de lucru în şcoli duc la scăderea nivelului de educaţie a copiilor şi
generează un coeficient academic foarte scăzut. ECRI este îngrijorată de
relatările privind discriminarea romilor/ţiganilor în aşa domenii precum este
angajarea în câmpul muncii, acordarea spaţiului locativ, educaţia şi serviciile
sociale. ECRI atrage o atenţie deosebită asupra problemelor ce ţin de
repartizarea pământului care a fost efectuată după căderea regimului sovietic,
când comunitatea romilor/ţiganilor a fost tratată diferit de restul populaţiei. ECRI
recomandă autorităţilor Moldovei să soluţioneze acestă problemă. Există
informaţii privind faptul că membrii comunităţii romilor/ţiganilor sunt maltrataţi cu
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regularitate de către agenţii de poliţie. ECRI recomandă autorităţilor Moldovei
să efectuieze o investigare asupra acestor alegaţii şi, dacă este necesar, să-i
pedepsească pe cei responsabili. Romii sunt victimele unor prejudecăţi şi
stereotipuri, în special în ceea ce priveşte mass-media. În conformitate cu
recomandarea sa de politică generală Nr 3 privind combaterea rasismului şi
intoleranţei faţă de romi/ţigani ECRI solicită autorităţilor Moldovei să
sensibilizeze conştientizarea de către reprezentanţii mass media a
responsabilităţii speciale de a evita emiterea unor comentarii prejudiciabile în
activitatea desfăşurată şi de a evita relatarea evenimentelor care implică
membri comunităţii romilor/ţiganilor în calomnierea reputaţiei întregii
comunităţi8. În general, ECRI invită autorităţile Moldovei să identifice şi să
elimine orice fel de discriminare faţă de romi/ţigani, în special prin consolidarea
prevederilor juridice menţionate anterior9.
31.

ECRI a luat act de adoptarea recentei iniţiative cu privire la comunitatea romilor.
În februarie 2001, guvernul a adoptat Decretul nr 131 cu privire la unele
măsuri de asistenţă pentru romii din Moldova. Decretul are scopul de a „crea
condiţiile necesare pentru dezvoltarea socio-culturală a romilor” şi implică
numeroase ministere, Departamentul pentru Minorităţile Naţionale, Academia
de Ştiinţe şi autorităţile locale. Proiectele prevăzute în decret care trebuie
îndeplinite includ cercetările condiţiilor de viaţă ale romilor şi ale culturii şi limbii
lor, eforturile de îmbunătăţire a învăţământului primar şi secundar pentru copiii
romi şi prevede asistenţă pentru membrii comunităţii romilor. ECRI salută
această iniţiativă, care este primul pas spre ameliorarea situaţiei romilor. ECRI
îndeamnă autorităţile Moldovei să garanteze că Decretul este implementat de
o manieră corectă. Guvernul este încurajat să introducă mai multe iniţiative în
conformitate cu recomandarea de politică generală nr 3 a ECRI cu privire la
combaterea rasismului şi intoleranţei împotriva romilor, care sugerează
guvernelor să adopte o serie de măsuri politice şi legislative în acest domeniu.
ECRI recomandă insistent autorităţilor Moldovei să difuzeze şi să promoveze
această recomandare, la fel şi planul de acţiune fixat de Decret, împreună cu
toate autorităţile locale în regiunile unde locuiesc romii. De asemenea, ECRI
doreşte să sublinieze importanţa implicării romilor, în special, la implementarea
şi proiectarea numeroaselor măsuri care îi privesc.
-

Găgăuzii

32.

Găgăuzii reprezintă 3,5 % din populaţia Moldovei, care trăiesc compact în
regiunea Gagauz-Yeri la sudul ţării. În decembrie 1994, răspunzând cerinţelor
comunităţii găgăuze, Parlamentul Moldovei a diminuat tensionările din regiune
garantând autonomia lor. Totuşi, ECRI notează o nouă tensionare politică între
reprezentanţii regiunii şi autorităţile centrale ale Moldovei, în special în ceea ce
priveşte acordarea autonomiei care ar trebui asigurată acestei regiuni. ECRI
speră ca aceste tensionări, precum şi dovezile practice de intoleranţă, vor fi
imediat aplanate pentru ca ele să nu genereze într-un conflict interetnic între
membrii comunităţii găgăuze şi restul populaţiei. Din aceste motive, ECRI
îndeamnă autorităţile Moldovei să monitorizeze destul de minuţios situaţia în
regiunea Gagauz-Yeri. ECRI examinează problemele lingvistice ale comunităţii
găgăuze în continuare, în secţiunea compartimentului care se referă în special
la aceasta.

8

Vezi mai jos secţiunea cu privire la mass-media

9

Vezi prevederile constituţionale şi alte prevederi, prevederile dreptului penal, civil şi administrativ
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33.

Alte grupuri minoritare

Ucrainenii constituie 13,5 % din populaţie, ruşii – 13% iar bulgarii 2%. ECRI
notează că relaţiile între populaţia majoritară şi aceste grupuri minoritare,
precum şi între diferite grupuri minoritare, este în general bună şi se
caracterizează printr-o toleranţă reciprocă. ECRI speră că această situaţie va
continua şi încurajează autorităţile Moldovei să facă totul pentru a asigura
acest lucru. Totuşi, ECRI notează că principalele dificultăţi ale grupurilor
minoritare sunt cele legate de limbă. ECRI se referă la acest lucru în
continuare10.
-

Grupurile religioase

34.

Precum s-a menţionat mai sus, libertatea de religie este protejată de Articolul
31 din Constituţie11. Cea mai mare parte (93%) a populaţiei din Moldova este
ortodoxă. Religiile recunoscute oficial în Moldova includ Biserica Ortodoxă
Moldovenească (sau Biserica Tradiţională Ortodoxă), Eparhia Ortodoxă de Rit
Vechi a Chişinăului, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea şi
Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea (Mişcarea Reformatoare), Biserica Penticostală şi
Federaţia Congregaţiei Evreieşti. Departamentul Naţional pentru Problemele
Religiei reprezintă statul în relaţiile cu diferite
asociaţii religioase. De
asemenea, el monitorizează implementarea legislaţiei în materie de religie şi
are un Consiliu Consultativ cuprinzând reprezentanţi ai diferitor religii, avocaţi şi
experţi în religie.

35.

Mitropolia Basarabiei este o biserică ortodoxă autonomă creată la 14
septembrie 1992. În conformitate cu acest statut ea înlocuieşte Biserica
Mitropoliei Basarabiei care a existat până în 1944. Aproape un milion de
cetăţeni moldoveni sunt afiliaţi la această Biserică. Începând cu 1992, această
Biserică a căutat să fie recunoscută oficial de către autorităţile Moldovei. Totuşi,
guvernul continuă să refuze recunoaşterea sa, pretinzând că aceasta ar duce
la conflicte socio-politice şi religioase între membrii Bisericii Mitropoliei
Basarabiei, care este afiliată la Patriarhia de la Bucureşti şi membrii Bisericii
Ortodoxe Moldoveneşti care este afiliată la Patriarhia de la Moscova. Totuşi, la
13 decembrie 2001, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a luat o
decizie în cazul „Mitropolia Basarabiei şi alţii contra Moldovei”. În această
decizie, Curtea a hotărât că refuzul guvernului de a recunoaşte Mitropolia
Basarabiei constituie o încălcare a libertăţii de religie a reclamanţilor, în aşa fel
încât nu poate fi în concordanţă cu scopul legitim urmărit care, prin urmare,
este atât de necesar într-o societate democratică. În consecinţă Articolul 9 din
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului a fost încălcat12. ECRI a fost
informată de către autorităţile Moldovei că Biserica Mitropoliei Basarabia a fost
înregistrată de către Departamentul pentru Problemele Religioase prin
Ordonanţa nr 1650 din 30 iulie 2002. ECRI a remarcat acest lucru, şi în rezultat,
Bisericii Mitropoliei Basarabia i-a fost acordat statutul de persoană juridică şi,
prin urmare, pe viitor ea va avea dreptul să pretindă la drepturi materiale.

10

vezi secţiunea cu privire la problemele de o importanţă majoră

11

vezi prevederile constituţionale şi alte prevederi fundamentale

Hotărârea Curţii Europene pentru Drepturile Omului din 13 decembrie 2001 „Biserica Mitropoliei
Basarabiei şi alţii v. Moldova”, paragraful 130
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K.

Antisemitism

36.

În societatea şi în presa moldovenească antisemitismul, în general, se pare că
este foarte rar întâlnit. Totuşi, ECRI notează că unele acte de antisemitism au
fost comise, astfel este pângărirea mormintelor în cimitirul evreiesc şi
publicarea unor articole în presă care incitau la ura faţă de evrei. ECRI cheamă
insistent autorităţile care sunt responsabile pentru suprimarea unor astfel de
incidente de a deferi justiţiei precum şi să monitorizeze minuţios numărul
crescând de acte antisemite. Astfel, ECRI a reiterat recomandările făcute mai
înainte în raport, cu privire la utilitatea implementării corespunzătoare a
legislaţiei contra incitării rasiale, a urii religioase şi a comentariilor degradante13.

L.

Monitorizarea situaţiei

37.

ECRI notează lipsa unor date exacte cu privire la situaţia diverselor grupuri
minoritare în domeniul vieţii economice şi sociale şi cu privire la efectele
discriminării. În special ECRI ia notă de faptul că ultimul recensământ a fost
efectuat în Moldova în 1989, înainte de obţinerea independenţei. Totuşi, este
greu de stabilit proporţiile practicilor discriminatorii şi ale violenţelor rasiale în
Moldova fără date statistice detaliate la acest subiect. Prin urmare, ECRI
consideră că colectarea datelor şi monitorizarea sistemului trebuie stabilite în
aşa fel, încât toate aceste probleme, inclusiv cele care au legătură cu
discriminarea, să poată fi identificate şi soluţionate. Un astfel de sistem ar trebui
să respecte principiile confidenţialităţii şi ale autodeterminării voluntare a
persoanelor care fac parte din grupuri speciale.

M.

Media

38.

Compania publică „Teleradio Moldova” difuzează diferite programe în limbile
minoritare. ECRI speră că guvernul va încuraja dezvoltarea mass-media în
limbile grupurilor minoritare. Legea cere ca cel puţin 65% din durata totală a
programelor difuzate de către audivizualul public şi privat să fie în limba
naţională, cu excepţia localităţilor „cu o populaţie etnică minoritară”. ECRI
conştientizează necesitatea protecţiei limbii naţionale în aşa mod 14, dar speră
că autorităţile Moldovei vor garanta aplicarea unei legislaţii cu privire la oferirea
sau retragerea licenţei pentru mass-media pentru a nu cauza pagube limbilor
minoritare vorbite în Moldova.

39.

ECRI este neliniştită de discrepanţa care există în Moldova între mass-media
de limbă rusă şi română. Presa rusă şi cea română relatează diverse
evenimente fiecare într-un mod cu totul diferit sau, atunci când se difuzează
informaţia despre un eveniment anume, adeseori această informaţie este
prezentată în moduri diferite. ECRI consideră că această situaţie este
împotriva eforturilor făcute spre promovarea coeziunii sociale printre grupurile
etnice pentru consolidarea societăţii moldoveneşti.

13

Vezi mai sus prevederile Codului penal

14

Vezi de asemenea secţiunea referitoare la problemele cu privire la limbă
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40.

ECRI a notat că în mass-media au fost relatate anumite materiale care
conţineau prejudecăţi şi stereotipuri negative ale membrilor
grupurilor
minoritare precum sunt romii/ţiganii15 şi evreii16. ECRI consideră că mass-media
profesională ar trebui să prevină pericolul unor astfel de reportaje. De
asemenea, ECRI susţine mult adoptarea şi implementarea unor coduri de
conduită care ar favoriza o mai mare responsabilitate pentru reportajele massmedia profesionale.

N.

Conduita funcţionarilor poliţiei

41.

Conform informaţiilor primite din partea autorităţilor Moldovei, nu au fost făcute
nici un fel de plângeri oficiale referitor la un comportament discriminatoriu sau
rasial17. Plângerile împotriva poliţiei au fost cercetate de către procuratură.
ECRI notează că plângerile referitoare la o conduită ilegală din partea poliţiei,
inclusiv referitor la actele discriminatorii, pot fi depuse şi la Avocatul
Parlamentar18. În conformitate cu principiile recomandării de politică generală
nr 1, ECRI sugerează totuşi autorităţior Moldovei să ţină cont de necesitatea
organizării uneii poliţii independente, care ar avea responsabilitatea pentru
investigările pe viitor a unor incidente şi conflicte între poliţie şi grupurile
minoritare.

O.

Grupări extremiste

42.

ECRI notează că în Moldova au fost identificate câteva grupări extremiste.
Totuşi, ECRI este preocupat de relatările care admit că unele grupări mici neonaziste activează în ţară, răspândind o propagandă rasistă şi antisemită, în
special în mass-media. ECRI cheamă autorităţile Moldovei să garanteze că
astfel de activităţi vor fi interzise şi pedepsite pe cât este posibil pentru a
preveni stereotipurile negative promovate de aceste grupuri extremiste în
public.

P.

Situaţia din Transnistria

43.

În ceea ce priveşte regiunea de est (Transnistriană) (cunoscută ca
„Transnistria”), în urma declaraţiei din 23 junie 1990 despre independenţa
Moldovei, „autoproclamata republică transnistriană” a fost fondată la 2
septembrie 1990 de anumite persoane care se temeau de reunificarea
Moldovei cu România. „Autoproclamata republică” şi-a format treptat guvernul
şi instituţiile sale fără consimţământul autorităţilor centrale moldoveneşti.
Conflictul armat a fost scăpat de sub control şi astfel, în 1992 s-a declanşat un
război civil care s-a soldat cu mai multe sute de morţi şi circa 100 000 de
refugiaţi, dintre care 51 000 s-au deplasat în interiorul Moldovei. În iulie 1992,
Moldova a semnat un acord cu Rusia pentru reglementarea paşnică a
conflictului. Problema Transnistriei rămâne a fi una complicată şi care continuă
să creeze tensionări în Moldova, în special pentru că acolo sunt dislocate
trupe ruseşti. ECRI notează că, la nivel internaţional, OSCE caută un acord
politic între părţile implicate.

15

Vezi mai sus romii/ţiganii

16

vezi mai sus antisemitismul

17

Vezi parafraful 30 mai jos în secţiunea despre Grupurile vulnerabile – romii/ţiganii

18

Vezi mai sus în secţiunea cu privire la organisme şi alte instituţii Legea Avocatului Parlamentar
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44.

ECRI încurajează autorităţile Moldovei la susţinerea unui dialog constructiv cu
toţi participanţii naţionali şi internaţionali implicaţi în scopul menţinerii unei
încrederi între diverse comunităţi şi la identificarea soluţionării paşnice a
satutului Transnistriei şi prevenirea unei situaţii care ar genera un conflict
interetnic.
-

45.

Teritoriul care la etapa actuală nu este sub controlul efectif al
autorităţilor Moldovei

În timp ce regiunea Transnistriei nu este controlată de autorităţile Moldovei,
cărora îi este adresat acest raport, această situaţie curentă împiedică ECRI să
protejeze populaţia care locuieşte în această regiune. Totuşi, în cadrul
mandatului său, ECRI ar dori să-şi exprime îngrijorarea în legătură cu relatările
privind încălcările grave ale drepturilor omului în Transnistria, în special
discriminarea în domeniul instruirii şi dreptul de religie19.

SECŢIUNEA II: PROBLEME DE IMPORTANŢĂ MAJORĂ
În această secţiune a raportului său de la ţară la ţară, ECRI doreşte să atragă atenţia
asupra numărului limitat de probleme, care în opinia sa, merită o atenţie specială şi
urgentă în regiunea în cauză. În cazul Moldovei, ECRI ar dori să atragă atenţia asupra
problemelor care se referă la limbă.
Q.

Problemele cu privire la limbă în Moldova

46.

Conform unor puncte de vedere, există mai multe motive, multe dintre ele fiind
în corelaţie unele cu altele, pentru a examina mai detaliat problema lingvistică
în Moldova. După părerea ECRI, această problemă este îngrijorătoare din
cauza numeroaselor organizaţii neguvernamentale şi a unor organizaţii
internaţionale care au declarat că există posibilitatea unei discriminări bazate
pe probleme legate de limbă şi tensionări interetnice cu puternice conflicte
sociale şi politice la nivel naţional. Problemele lingvistice fac parte din
problemele existente în Moldova, iar ECRI consideră că soluţionarea acestora
poate constitui un factor al coeziunii şi nu al separării, unul pentru construirea
unei punţi între poporul moldovenesc şi nu pentru adâncirea prăpastiei.

47.

Deşi complexitatea situaţiei lingvistice nu poate fi pe deplin înţeleasă doar pe
baza datelor statistice relatate de instrumentele legale curente, este bine să se
ţină cont de o anumită informaţie care trebuie să ajute la clarificarea situaţiei. În
ceea ce priveşte prevederile legale, Articolul 13 din Constituţie stipulează, pe
de o parte că limba naţională este moldoveneasca, bazată pe alfabetul latin, şi,
pe de altă parte, că Statul recunoaşte, protejează şi realizează şi limba rusă şi
alte limbi vorbite pe teritoriul Moldovei. Articolul 35 din Constituţie stipulează că
Statul trebuie să garanteze prin lege dreptul fiecărei persoane de a-şi alege
limba de educare, dar limba moldovenească trebuie la fel să fie predată în
fiecare instituţie de învăţământ. Conform Legii din 1989 cu privire la utilizarea
limbilor, limba rusă poate fi utilizată la fel ca şi moldovenească. Conform Legii
privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţile naţionale şi statutul juridic
al organizaţiilor lor, adoptată la 19 iulie 2001, minorităţile naţionale pot utiliza
liber limba lor maternă în scris şi în comunicare. În relaţiile lor cu autorităţile
publice naţionale,
membrii minorităţilor naţionale
pot utiliza limba
moldovenească sau rusă şi pot cere ca documentele să le fie comunicate în

19

Vezi raportul Dlui Alvaro Gil-Robles, Comisarul pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei
despre vizita sa în Moldova la 16-20 octombrie 2000, CommDH(2000), paragraful 3
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oricare limbă. În regiunile autonome precum este Gagauz-Yeri şi în regiunile
unde minorităţile naţionale constituie o parte considerabilă a populaţiei, limba
minorităţii poate fi utilizată la fel ca şi limba naţională şi limba rusă20. În fine,
Articolul 134 din Codul Penal interzice orice încălcare a egalităţii limbilor şi
nerespectarea prevederilor Legii din 1989 cu privire la utilizarea limbilor.
48.

În conformitate cu recensământul din 1989, populaţia Moldovei este compusă
din moldoveni (64,5%), ucraineni (13,8%), ruşi (13%), găgăuzi (3,5%), bulgari
(2%) şi alte grupuri minoritare (în special beloruşi, evrei şi romi/ţigani). Cea mai
mare parte a populaţiei vorbeşte limba moldovenească – limba de stat – iar o
parte a populaţiei vorbeşte de asemenea şi limba rusă. Membrii minorităţilor
naţionale, alături de limba lor maternă (ucraineana, găgăuza, bulgara, idiş, etc),
în majoritate vorbesc limba rusă (35% din totalul populaţiei). Limba rusă este
descrisă ca o lingua franca sau o limbă de comunicare interetnică în măsura în
care este posibil toţi membrii populaţiei comunică reciproc îndifirent care este
limba lor maternă. Aceasta se datorează în special situaţiei geografice a
Moldovei şi a istoriei sale actuale şi vechi. Peste două sute de ani, Moldova sa luptat de repetate ori pentru supremaţie politică în regiune. De fiecare dată
biruitorul a impus utilizarea limbii sale în Moldova ca mijloc de comunicare şi
exercitare a influenţei politice. Dat fiind perioada recentă a istoriei Moldovei, în
special integrarea sa în URSS după mai mult de cincizeci de ani, nu este
surprinzător faptul că limbile sunt înţelese ca un simbol al unor influenţe politice
concurente şi măsura în care ele au fost mijloace de comunicare nu este
proporţională în nici un fel cu persoanele care vorbesc aceste limbi ca limbă
maternă.

49.

Această problemă lingvistică este foarte sensibilă şi este o cauză importantă a
dezacordurilor. Aceasta a fost şi mai este încă utilizată ca un suplinitor al
dezbaterilor democratice în domeniul politic şi economic. Ea are legătură cu
problema identităţii naţionale a Moldovei, cu poziţia sa geopolitică, în special
în relaţia cu Rusia şi cu restul Europei. Problema lingvistică ajunge până
dincolo de domeniul culturii şi educaţiei.

50.

ECRI doreşte totuşi să încadreze problema lingvistică în cadrul mandatului
său ca pe o problemă deosebită din moment ce se consideră că aspectul
legat de utilizarea limbilor în Moldova este susceptibil să ducă la tensionări
interetnice, atitudini intolerante şi discriminare bazată pe problemele lingvistice.
ECRI notează că unele raporturi implică un risc al tensionărilor interetnice în
legătură cu faptul că limba rusă se bucură de un statut privilegiat comparativ cu
alte limbi minoritare, chiar dacă comunitatea rusă constituie numai 13% din
populaţie. ECRI totuşi notează că orice grup minoritar comunică cu altul în
limba rusă. Ea recomandă ca autorităţile Moldovei să asigure că actuala
poziţie oferită limbii ruse nu va deveni o sursă a tensionărilor şi le încurajează
să monitorizeze detaliat aplicarea corectă a legislaţiei pentru a obţine o
informaţie cu privire la toate punctele de vedere asupra promovării dialogului
social şi interetnic. În această privinţă ECRI accentuează rolul pozitiv pe care
Departamentul pentru Relaţiile Interetnice21 trebuie să continuie să-l joace în
sporirea aspectului pozitiv, multicultural, în ameliorarea situaţiei lingvistice în
Moldova şi încurajează guvernul să ratifice Carta Europeană a limbilor
regionale sau minoritare22.

20

Vezi de asemenea Articolul 9 din Legea cu privire la funcţionarea limbilor din 1989.
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Vezi mai sus Departamentul pentru Relaţiile Interetnice
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Vezi mai sus instrumentele legale internaţionale
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51.

Educaţia şcolară este efectuată prioritar în limba moldovenească (1558 şcoli cu
470.520 elevi în total) şi în limba rusă (275 şcoli cu 116.783 elevi). Există 118
şcoli în care lecţiile sunt predate în ambele limbi. În principiu, toţi copiii de
origine moldovenească sunt instruiţi în limba naţională. Majoritatea copiilor
ucraineni, ruşi, găgăuzi şi bulgari sunt instruiţi în limba rusă. Numai 1% din
copiii ucraineni şi un număr similar de copii bulgari studiază de fapt în limba
maternă. Nu există astfel de şcoli în care găgăuza este limba de studiu. În
ceea ce priveşte învăţarea limbii materne ca obiect separat de studiu, 16% din
copiii ucraineni, 59 % din copiii bulgari şi 90% din copiii gădăuzi beneficiază de
astfel de lecţii. Copiii, care aparţin altor grupuri minoritare studiază limba
maternă în şcolile duminicale. Limba rusă este un obiect obligatoriu de studiu în
învăţământul secundar. La un moment dat, guvernul Moldovei a examinat
posibilitatea introducerii predării limbii ruse în şcoli începând cu clasa a doua,
dar ECRI dispune de informaţii asupra faptului că guverniul a abandonat
această idee cel puţin pentru un timp.

52.

Numeroase cazuri au fost prezentate ECRI privind dificultăţile lingvistice cu
care se confruntă elevii pentru care limba moldovenească nu este limbă
maternă. În primul rând, aceşti copii nu dispun de suficiente posibilităţi de a fi
instruiţi în limba lor maternă din cauza insuficienţei cadrelor didactice calificate
şi a mijloacelor corespunzătoare. În continuare, faptul că majoritatea copiilor
care aparţin grupurilor minoritare nu pot fi instruiţi în limba lor maternă pe
parcursul tuturor anilor de studiu, fiind, în schimb, instruiţi iniţial într-o limbă şi
apoi în alta, stagnează procesul de învăţare şi poate cauza scăderea nivelului
de educaţie. De asemenea, deoarece lecţiile sunt predate sau în limba
moldovenească sau în limba rusă este dificil transferul copiilor de la o instituţie
de învăţământ la alta, în special la nivel liceal sau universitar. ECRI înţelege că
autorităţile Moldovei sunt conştiente de această problemă şi intenţionează să
asigure instruirea unui număr mai mare de copii în limba lor maternă la diferite
niveluri de învăţare.

53.

Din moment ce limba moldovenească este limba de stat, este explicabilă
dorinţa autorităţilor Moldovei de a îmbunăţăţi cunoştinţele copiilor şi competenţa
lingvistică în acestă limbă. Oricum, ECRI notează faptul că la acest subiect
situaţia este extrem de îngrijorătoare. În şcolile în care limba rusă sau altă limbă
este limba de studiu, calitatea predării limbii moldoveneşti ca obiect special de
studiu este nesatisfăcătoare din cauza insuficienţei cadrelor didactice calificate,
care abandonează serviciul din cauza salariilor mici, cât şi din cauza lipsei de
materiale didactice, în special a manualelor. Numai o treime din învăţătorii care
predau limba moldovenească ca limbă străină pot fi consideraţi specialişti în
domeniu. Ceilalţi, cel mult, au fost pregătiţi să predea limba moldovenescă ca
limbă maternă sau nu sunt învăţători calificaţi. Aceasta înseamnă că copiii, care
îşi fac studiile la şcolile cu predarea în limba rusă nu cunosc adecvat limba de
stat când absolvesc şcoala. Prin urmare, diverse surse afirmă că accesul la
învătământul superior şi obţinerea unui serviciu de nivel mediu sau foarte bun
este un lucru foarte dificil.
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54.

Autorităţile Moldovei au indicat faptul că sunt conştiente de această situaţie şi
sunt în proces de pregătire a învăţătorilor de limba moldovenească ca obiect de
studiu special cu scopul de a lichida lacunele sistemului existent, utilizând
asistenţa internaţională. ECRI recomandă autorităţilor Moldovei să facă tot
posibilul pentru a asigura ameliorarea susbtanţială a predării limbii de stat
pentru ca copiii pentru care limba moldovenească nu este limbă maternă să se
bucure de oportunităţi egale la studierea ei. ECRI doreşte să sublinieze că, deşi
păstrarea şi învăţarea limbii materne este extrem de importantă, studierea limbii
oficiale de stat este cheia către societate, care include piaţa de muncă şi este
decisivă în combaterea excluderii şi marginalizării diverselor grupuri şi în
promovarea coeziunii sociale în societate. O astfel de politică ar preveni
discriminarea care rezultă din necunoaşterea limbii, în special în ceea ce
priveşte accesul la învăţământul superior şi angajarea în sectorul public sau
privat. ECRI invită autorităţile să continuie dezvoltarea acestui domeniu prin
sporirea numărului de învăţători de limba moldovenească ca obiect special de
studiu şi prin echiparea lor cu un număr suficient de manuale corespunzătoare.

55.

ECRI salută faptul că autorităţile Moldovei în prezent elaborează un program de
învăţământ care adoptă un mod de abordare globală a problemelor lingvistice
în sfera educaţiei. ECRI recomandă autorităţilor să ia în consideraţie opiniile şi
interesele tuturor comunităţilor vizate pentru a găsi o soluţie care ar reconcilia
dorinţa de promovare a predării limbii naţionale cu necesitatea protecţiei limbilor
minoritare.

56.

Limba naţională ar trebui deasemenea predată în cadrul sistemului educaţional
pentru adulţi, deoarece cunoaşterea limbii moldoveneşti de către grupurile
minoritare este nesatisfăcătoare. Acesta înseamnă că este imposibil să se
asigure în egală masură accesul la angajae în sectorul public şi la locuri de
muncă calificate care necesită cunoştinterea limbii naţionale. Programele de
predare a limbii naţionale pentru adulţi iniţiate de autorităţi, care prevedeau
organizarea lecţiilor la locul de muncă, au fost desfiinţate în 1995. De atunci,
din lipsa de resurse financiare şi umane, statul nu a fost capabil să asigure lecţii
gratis sau cu preţ redus pentru adulţi. Reprezentanţii principalelor grupuri
minoritare s-au plâns de această situaţie, chiar dacă există şi în acest domeniu
lipsa motivaţiei de a învăţa limba de stat din partea membrilor populaţiei
rusofone. ECRI este îngrijorată de situaţia actuală care va duce la discriminare
şi sentimentul de frustrare printre cei care nu vorbesc limba moldovenească.
ECRI a atras atenţia asupra unei noi iniţiative din partea autorităilor de a
elabora un nou program naţional de ameliorare a predării limbii de stat pentru
adulţi. ECRI recomandă autorităţilor de stat să dezvolte şi să implementeze
astfel de programe de predare a limbii moldoveneşti pentru adulţi, utilizând
ajutorul posibil internaţional, pentru ca persoanele care doresc să studieze
limba, să beneficieze de o astfel de posibilitate la un preţ minim.

57.

ECRI doreşte să atragă atenţia autorităţilor Moldovei asupra unei alte probleme
de ordin lingvistic din Moldova privind dificulltăţile întimpinate de către vorbitorii
nativi în relaţiile cu serviciile publice. Potrivit informaţiilor relatate, în special în
regiunile rurale, unde majoritatea populaţiei vorbeşte prioritar limba
moldovenească, persoanelor li s-au interzis să comunice în limba
moldovenească cu funcţionarii care au cerut să li se vorbească în rusă, ceea ce
contravine prevederilor juridice privind utilizarea atât a limbii ruse cât şi a limbii
moldoveneşti în relaţiile cu autorităţile publice. Această situaţie, care s-a creat
din cauza unor funcţionari vorbitori de rusă din administraţia publică care
posedă nesatisfăcător limba moldovenească, poate genera discriminare din
motive lingvistice cu privire la accesul la serviciile publice. ECRI recomandă
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autorităţilor naţionale să garanteze dreptul publicului de a utiliza atât limba
moldovenească cât şi cea rusă în relaţiile cu autorităţile centrale şi locale.
Deaceea, ECRI încurajează autorităţile Moldovei să asigure instruirea pentru
fiecare funcţionar care întâmpină dificultăţi în utilizarea uneia dintre aceste
limbi.
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