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Adnotare. In the legal literature, especially in public constitutional and international law, it was 
appreciated that the human rights institution has a bivalent character, being at the same time an 
"institution of internal law, integrated to the constitutional norms of one country or another, 
affecting a considerable number of branches, of law  ”and an institution of international law”. 
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Rezumat. În literatura juridică, îndeosebi în dreptul constituţional ci internaţional public, se 
aprecia că, instituţia drepturilor omului are un caracter bivalent, fiind în acelaci timp o „instituţie 
de drept intern, integrată normelor constituţionale ale unei ţări sau alteia, afectând un număr 
considerabil de ramuri de drept” ci o instituţie de drept internaţional. 
Cuvinte cheie. Drepturile omului, oameni, stat de drept, democrație, drept.  

 
Introducere. 
Pornind dе lа afirmaţia, сă oamenilor, са fiinţe umane, li se proclamă anumite drepturi, încă 

din cele mai vechi timpuri �i până în prezent, respectarea acestor drepturi rămâne una din cele mai 
principale probleme ale omenirii din epoca antică până în prezent. 

Respectarea și protejarea drepturilor omului constituie о рrоblеmă majoră а dreptului, fiind 
reglementată dе diverse Convenţii, Pacte �i Tratate intemaţionale.  

Este о idee simplistă �i iluzorie, сă democraţia se identifică imediat сu bunăstarea materială. 
Realitatea ne demonstrează, сă evoluţia spre democraţie antrenează ре plan social �i politic multe 
disfuncţionalităţi în special în statele postsovietive: corupție, �omaj, salarii insuficiente, condiţii dе 
locuit nesatisfacătoare, asigurare socială �i medicală lа un nivel inferior etc.  

Din cele expuse rezultă, сă orice efort pentru dezvoltarea structurii sociale, economice �i 
politice trebuie să aibă са temei raportul: democraţie 8 drepturile omului. 

Dacă prima poate fi rezolvată numai ре calea dezvoltării, apoi cea dea doua numai prin 
instaurarea �i funcţionarea deplină а democraţiei. 

Democraţia reprezintă o formă de organizare a puterii de stat �i o astfel de ordine a relaţiilor 
de putere, în condiţiile cărora sunt realizate drepturile �i libertăţile fundamentale ale omului �i 
cetăţeanului, este respectată ordinea juridică a relaţiilor dintre persoană �i stat în baza principiului 
responsabilităţii reciproce, este stabilit un regim real al legalităţii, cu restricţiile �i limitele juridice 
necesare, pentru cei care exercită puterea publică, sunt asigurate consensul �i echilibrul în societate. 

Rezultate și discuții. 
Ca fenomen social, drepturile omului își au originea în antichitate. In schimb ca fenomen 

juridic, drepturile omului își au originea în doctrina dreptului natural, care pornește de la ideea că 
omul, prin însăși natura sa, are în orice loc și în orice moment drepturi care sunt anterioare și 
primare celor acordate de către societate și recunoscute de dreptul natural. Cu alte cuvinte acesta 
este un drept superior în raport cu expresia de voință a statului în diferite forme de existență ale 
acestuia și necondiționat de intetresele pe care statul le poate avea într8un moment al evoluției sale 
istorice. 

 In acest sens considerăm că un rol important îl are Giorgio del Vecchio, care afirma că : 
„Ideea că ființa umana posedă prin natura sa anumite drepturi, valabile chiar daca acestora nu le 
corespund sau le corespund doar imperfect, dispozițiile legilor pozitive, s8a ivit în mintea 
omeneasca, încă din timpuri străvechi și a fost redată în cuvinte strălucitoare, grație filosofiei antice, 
a jurisprudenței romane ca și în epocile următoare, inspireându8se uneori din dogmele religiei 
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creștine, iar alteori doar din lumina rațiunii [4, pag 195]”   In Grecia antică o contribuție 
importantă în dezvoltarea concepției necesității unui ansamblu universal și etern de reguli 
referitoare la ființa umana a avut 8 o Platon (4278447 i.e.n.) care a făcut o distincție clara intre idei și 
cultură sau tradiție. Lucrările lui au un pronunțat caracter de afirmare, descoperire a drepturilor și 
libertăților omului. Lui Aristotel ii aparține primul germene al ideii de drept natural, care în opera sa 
Politica afirma că, „numai prin lege devine cineva sclav ori liber, prin natură oamenii nu se 
deosebesc cu nimic.” 

 In Evul Mediu, analizând dezvoltarea istorică a societății umane, filosofii creștini au 
încercat să dezvolte ideile despre condiția egală a oamenilor, pornind de la Decalog cu cele zece 
porunci, anunțând în acest mod drepturile individuale fundamentale, caracteristice pentru orice 
ființă umană. Individul, în acest context, potrivit teoriei lui Toma d`Aquino, este în centrul unei 
ordini sociale și juridice juste, însă legea divina are preeminența absolută asupra dreptului laic, așa 
cum este ea definită de rege. „Biserica Creștină a stabilit chiar o ierarhie a diverselor surse de drept 
în materie, acordând prioritate dreptului divin, pe poziții secunde situându8se dreptul natural și abia 
pe locul al treilea – dreptul pozitiv ca drept derivat de la primarul (divin) și secundarul (natural), 
nefiind altceva decât norme uzuale ale relațiilor în societate[ 11, pag 18].”  

In secolul al XVII8lea, exponenții școlii dreptului natural, în special Hugo Grotius, 
supranumit părintele științei dreptului natural, au arătat că „omul este o ființă sociabilă prin natura 
sa, care aspira sa traiasca in pace cu semenii sai, apt a determina singur ceea ce este util sau 
daunator societatii.[12 pag 20]” 

În celebrul citat al lui Abraham Lincoln (1863), democraţia înseamnă „guvernarea 
oamenilor, de către oameni, pentru oameni”; cele trei definiţii pot fi înţelese după cum urmează: 

• „guvernarea oamenilor”: puterea provine de la oameni – oamenii reprezintă puterea 
suverană care exercită puterea sau acordă mandat pentru exercitarea puterii �i oricine face parte din 
autoritate poate fi considerat răspunzător de către oameni; 

• „de către oameni”: puterea este exercitată fie prin reprezentanţi ale�i fie prin 
conducere directă de către cetăţeni; 

• „pentru oameni”: puterea este exercitată pentru a servi intereselor oamenilor, adică 
binele comun. 

Aceste definiţii pot fi înţelese �i legate în diferite moduri. În spiritul lui Rousseau, gânditorii 
politici insistă asupra conducerii directe de către cetăţeni (ca identitate a celor guvernaţi �i a 
guvernului). Oamenii decid totul �i nu sunt obligaţi de nici un fel de lege. În spiritul lui Locke, 
gânditorii politici pun accentul pe competiţia dintre diferitele interese dintr8o societate pluralistă; 
într8un cadru constituţional, ei trebuie să fie de acord cu o decizie care serve�te binelui comun. 

Indiferent cât de lungă este tradiţia democratică într8o ţară �i cât de mult s8a dezvoltat, nu 
poate fi luată drept bună. În fiecare ţară, democraţia �i înţelegerea de bază a drepturilor omului 
trebuie dezvoltate în permanenţă pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă fiecare 
generaţie. Fiecare generaţie trebuie să fie educată cu privire la democraţie �i la drepturile omului. 

Un rol important în promovarea �i protecţia drepturilor omului îl are instituţia 
Ombudsmanului, care are ca principală funcţie а sa 8 protejarea drepturilor indivizilor, care se 
consideră victime ale injusției din partea autorităţilor publice centrale �i locale din Republica 
Moldova. 

Oamenilor, chiar de la apariţia lor, con�tienţi sau incon�tienţi, le8a fost caracteristică 
tendinţa de a cunoa�te cât mai mult, de a se realiza �i de a obţine cât mai multe libertăţi �i drepturi. 

Omenirea a tins să se afirme prin acumularea de cuno�tinţe, obţinând, astfel, posibilitatea de 
a se debarasa de întunericul ne�tiinţei, transformând cuno�tinţele sale în drepturi materiale. 

Omul, fiinţă socială prin esenţă, se raportează în mod necesar la semeni, la societate în 
genere, acesta fiind cadrul care asigură existenţa �i dezvoltarea prin aceea că fiecare are un statut al 
său în care se însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la 
fiecare. 
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Reglementarea juridică prin norme de drept a fost determinată de implicaţiile �i consecinţele 
deosebite a însă�i existenţei umane, necesitatea creării �i menţinerii echilibrului în societate datorită 
legăturilor strânse de interese individ8societate. 

Societăţile democratice pun pe primul loc omul cu toate aspiraţiile, trebuinţele sale. În statul 
de drept, nu se concepe ca omul să fie vitregit de drepturile sale ca: dreptul la viaţă, încălcarea 
demnităţii, libertatea de exprimare, dreptul la apărare. În zilele noastre fiecare stat democratic este 
preocupat, tot mai mult, de respectarea drepturilor omului. 

În lumea contemporană, instituţia drepturilor omului reprezintă o cerinţă majoră, inclusă în 
Carta O.N.U. Concepţiile cu privire la drepturile omului au cunoscut importante corective în 
decursul timpului, în prezent instituţia fiind deosebit de complexă. Se poate vorbi chiar de un proces 
al elaborării drepturilor omului pe plan internaţional, dat fiind substanţialele dezvoltări ale acestora, 
determinate în principal de adoptarea a numeroase convenţii internaţionale. 

În consecință, problematica drepturilor omului, întâlnește mai multe perspective din care 
este abordată. Cea mai des invocată este abordarea juridică, dat fiind faptul că a priori se consideră 
că încălcarea oricărui drept, aduce după sine intervenția legii, care urmează să readucă ordinea, 
liniștea, corectitudinea, redarea încrederii în puterea dreptului celui căruia ia fost încălcat. Se 
reușește s8au nu, e un alt aspect, legat de marea diversitate a factorilor fie de natură obiectivă, fie 
subiectivă care intervin în procesul de aplicare a conținului normativ. Cel puțin, la capitolul 
legislație, Republica Moldova, similar altor state, încă de la debutul său ca stat idependent, prin 
Hotărîrea nr.2178XII din 28 iulie 1990, proclamă aderarea la Declaraţia universală a drepturilor 
omului  din 10 decembrie 1948, ratificarea Pactului internaţional cu privire la drepturile civile �i 
politice �i Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale �i culturale, adoptate de 
Adunarea Generalăa ONU la 16 decembrie 1966, ratifică, prin Hotărîrea nr.12988XIII din 24 iulie 
1997, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului �i libertăţilor fundamentale încheiată 
la Roma la 4 noiembrie 1950, ratifică, de asemenea, un �ir de alte acte internaţionale ce 
reglementează standardele de bază ale drepturilor omului în anumite domenii, cum ar fi drepturile 
femeii, copilului, refugiaţilor, minorităţilor naţionale, precum �i un număr considerabil de convenţii 
ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). 

 Republica Moldova depune eforturi considerabile pentru ca legislaţia naţională în domeniul 
apărării drepturilor omului �i aplicarea acesteia pe teritoriul său să corespundă standardelor �i 
normelor stabilite în documentele ONU, OIM, Consiliului Europei �i Organizaţiei pentru Securitate 
�i Cooperare în Europa (OSCE). Un �ir de convenţii �i pacte internaţionale fundamentale la care 
Republica Moldova este parte (Pactul internaţional cu privire la drepturile civile �i politice, Pactul 
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale �i culturale, Convenţia privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia împotriva torturii �i altor pedepse ori tratamente 
cu cruzime, inumane sau degradante, Convenţia asupra eliminării tuturorformelor de discriminare 
faţă de femei �i Convenţia cu privire la drepturile copilului) stipulează procedura de prezentare 
periodică de către statele membre a rapoartelor despre respectarea obligaţiilor asumate prin 
ratificarea acestor convenţii. O procedură similară este prevăzută �i de Convenţia8cadru pentru 
protecţia minorităţilor naţionale. Republica Moldova a prezentat comitetelor respective ale ONU 
rapoarte asupra convenţiilor menţionate, rapoarte care au fost examinate de comitetele abilitate, care 
au adresat Guvernului Republicii Moldova recomandări. 

În literatura juridică, îndeosebi în dreptul constituţional �i internaţional public, se aprecia că, 
instituţia drepturilor omului are un caracter bivalent, fiind în acela�i timp o „instituţie de drept 
intern, integrată normelor constituţionale ale unei ţări sau alteia, afectând un număr considerabil de 
ramuri de drept” �i o instituţie de drept internaţional. 

Problematica condiţiilor umane, a drepturilor omului în epoca contemporană este una din 
temele cele mai controversate �i mai amplu abordate, sub raport teoretic �i practic, atât la nivel 
naţional, cât �i internaţional. 

Convingerea că oamenilor, în calitatea lor de fiinţe raţionale, li se cuvin anumite drepturi  
apare  încă  din  timpurile străvechi �i parcurge întreaga istorie a gândirii sociale. Totu�i, realizarea 
acestor drepturi, transformarea aspiraţiei în realitate nu ar fi fost posibilă în orânduirile antică �i 
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feudală, datorită concepţiei �i intereselor ecocentriste, meschine, ale claselor, grupărilor sociale 
potentate. Abia după Revoluţia franceză �i adoptarea celebrei Declaraţii a Drepturilor Omului, a 
fost posibilă, dar treptat, promovarea acestor deziderate seculare, legitime, nu numai în Franţa, ci �i8
n alte state europene.  

În fapt, de�i drepturile omului sunt considerate universale, iar oamenii se nasc egali �i se 
bucură de drepturi egale, totu�i, nu toţi au acelea�i posibilităţi să8�i reclame �i să8�i exercite 
drepturile la un nivel corespunzător, astfel că există tendinţa, îndeosebi în regimurile politice 
dictatoriale, totalitare, de a se crea inegalităţi, de a se afirma drepturile unor grupuri în dauna altora, 
de a exclude unele comunităţi de la exercitarea deplină a drepturilor omului [10, pag 37]. 

Instituţiile drepturilor omului �i implicit a libertăţilor sale fundamentale pe plan internaţional 
înregistrează diferite tendinţe �i evoluţii. Astfel, se menţionează, tot mai frecvent, dependenţa 
drepturilor omului de problemele internaţionale economice, politice, sociale, etc., a căror rezolvare 
ar avea o influienţă benefică asupra drepturilor omului. Se afirmă o nouă categorie de drepturi sub 
titulatura de drepturi de solidaritate, care s8ar plasa pe locul al treilea, după drepturile civile �i 
politice, respectiv drepturile economice, sociale �i culturale. 

În ultimul deceniu, drepturile omului au fost ridicate la rangul de problemă crucială, 
naţional8statală �i internaţională, ele căpătând proporţiile unui autentic fenomen politic �i juridic.  

Drepturile omului, în ultimii ani, au devenit o sursă majoră de dinamizare a evoluţiei 
istorice, democratice a naţiunilor �i de con�tientizare  a  faptului  că  investiţia,  în condiţia umană, 
este benefică nu numai afirmării personalităţii indivizilor, ci �i societăţii, trăiniciei �i viabilităţii 
regimurilor politice, statului, ca principal instrument �i exponent al acestora. 

Deoarece realizarea efectivă a drepturilor �i libertăţilor umane implică eforturi conjugate �i 
con�tiente ale oamenilor �i autorităţilor publice, esenţial este ca drepturile omului să fie protejate 
printr8un regim de drept, prin prevederi clare, ferme în Constituţie �i legi, care să nu se limiteze 
doar la proclamarea lor, ci să asigure, prin mijloace precise, garantarea, exercitarea lor efectivă. 

Expresia „drepturile omului” semnifică drepturile fiinţelor umane, fiinţă înzestrată cu 
raţiune �i con�tiinţă, căreia îi sunt recunoscute drepturile sale naturale ca drepturi inalienabile. 
Drepturile sale naturale sunt proclamate �i asigurate prin constituţia statului al cărui cetăţean este, 
precum �i reglementări internaţionale. 

Dincolo de aceste aspecte, trebuie subliniat faptul că esenţa �tiinţei drepturilor omului este 
aceea de a fi“ramura specială a �tiinţelor sociale care are ca obiect studiul raporturilor dintre oameni 
în funcţie de demnitatea umană, determinând drepturile �i facultăţile al căror ansamblu este necesar 
înfloririi personalităţii fiecărei fiinţe umane” [11 pag. 54] 

În condiţiile democraţiei parlamentare, drepturile omului sunt protejate, puterea de stat este  
limitată  prin  structurile  sale  juridice,  fiind   subordonată   autorităţii constituţionale. 

Statul de drept trebuie să promoveze drepturile �i libertăţile cetăţene�ti inerente naturii 
umane; ele trebuiesc nu numai recunoscute, ci �i respectate de stat în orice împrejurări �i faţă de toţi 
cetăţenii. 

Statul se nume�te de drept, deoarece întreaga construcţie statală, întregul edificiu statal, 
întreaga structură a statului, centrală �i locală, pe orinzontală �i verticală, se bazează pe lege, pe 
prevederile ei, pe normele de drept.  De asemenea, ansamblul relaţiilor dintre cetăţeni �i stat se 
fundamentează pe lege. Toţi indivizii, indiferent de poziţia socială, de rolul deţinut în ierarhia 
societăţii, se subordonează prevederilor legii, acţionează mai exact, trebuie să acţioneze atât în viaţa 
politică, cât �i în viaţa socială �i particulară, în conformitate cu legea „Dura lex, sed lex”[12].  

În statul de drept drepturile civile �i politice au ca scop protejarea integrităţii, libertăţii �i 
securităţii persoanei, iar drepturile economice, sociale �i culturale, la fel de ample �i necesare, 
implică prestaţii specifice din partea statului. 

În vederea asigurării depline a drepturilor �i libertăţilor omului, trebuie garantată legalitatea 
�i ordinea de drept de către stat, ca organism politic decizional, care, asigură respectarea strictă a 
legilor, precum �i prevenirea �i înlăturarea încălcării normelor de drept. 
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Concluzia juri�tilor �i politologilor de reputaţie este aceea că drepturile cetăţenilor, în 
ansamblul lor, prevăzute în legi, trebuie să fie garantate riguros, pentru   toţi membrii statului 
respectiv. 

Dreptul persoanei de a se adresa justiţiei este o condiţie “sine qua non” privind asigurarea 
drepturilor �i libertăţilor sale. În vederea asigurării protecţiei efective a drepturilor omului este 
necesară, pe lângă consacrarea drepturilor materiale, �i precizarea din punct de vedere 
constituţional,   a   condiţiilor minime pentru asigurarea unei justiţii echitabile, stabilirea unor 
garanţii procedurale care să consolideze mecanismele de protecţie a drepturilor cetăţeanului. 

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public �i într8un termen 
rezonabil, a cauzei sale, de către o instanţă independentă �i imparţială, instituită de lege, care, va 
hotărî fie asupra     contestaţiilor privind drepturile  �i  obligaţiile  sale  cu  caracter civil, fie asupra 
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală, îndreptate împotriva sa.”[2] 

Ca �i celelalte intrumente internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului reflectă, în întreaga ei economie, interdependenţa dintre pacea �i 
securitatea internaţională �i respectul drepturilor omului.Tratatul internaţional oferă garanţii nu doar 
referitor la colectarea �i prelucrarea datelor cu caracter personal, dar �i interzice, în cazul în care 
legislaţia naţională nu asigură garanţii corespunzătoare, prelucrarea categoriilor speciale de date a 
persoanei cu privire la originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase �i alte convingeri, 
cît �i datele cu caracter personal referitoare la sănătate sau la viaţa sexuală, condamnările penale, 
etc. 

În condiţiile schimbate ale lumii de azi, se crează premisele răspândirii treptate �i acceptării 
graduale a valorilor centrale ale modernităţii tîrzii: productivitatea în sfera economică, democraţia 
în ce politică, solidaritatea în viaţa socială, autonomia �i auto8realizarea în sfera culturală. Aceste 
valori nu sunt transistorice sau univesale în sensul raţiunii kantiene sau al idealismului platonian. 
Generalitatea lor este mai de grabă una practică, ce decurge din utilizarea lor de către un număr din 
ce în ce mai mare de oameni, grupuri �i comunităţi care trăiesc în cele mai diferite colţuri ale 
globului, într8o realitate post8tradiţională. Datorită globalizării acestor valori, a transformării lor în 
moduri de viaţă la nivelul celor mai diferite comunităţi este posibil, crede N.Mouzelis, „să depă�im 
relativismul cultural �i să condamnăm încălcarea Drepturilor Omului indiferent dacă ea se întîmplă 
în Israel, Turcia, Irlanda de Nord sau China. „După alţi autori abandonarea marii naraţiuni a 
modernităţii, �i, odată cu ea, a raţionalităţii �i universalităţii transistorice pe care se întemeia dreptul, 
va avea efecte esenţiale �i asupra modului în care privim ordinea juridică internaţională. Din 
persepectiva neo8pragmatismului, de exemplu, dreptul internaţional 8 din care fac parte �i drepturile 
omului8 va fi tratat nu ca „un sistem raţional, închis ci ca un act creator de rezolvare de probleme în 
condiţii istorice contingente. În consecinţă, din punct de vedere pragmatic, la problema 
funadamentului validităţii dreptului internaţional nu se mai poate răspunde prin recurs la 
obiectivarea normelor �i la ideea validităţii universale. Dreptul internaţional ar trebui înţeles ca un 
complex de practici care urmăresc săconvingă subiectele de drept internaţional să8�i extindă 
obligaţiile la alţii astfel încît săconstruiască o comunitate integrativă.” 

Politica Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului a fost 8a�a cum remarcănumero�i 
autori8 marcată de un paradox. De�i promovarea drepturilor omului a fost unul dintre motivele 
esenţiale ale procesului de integrare iar respectarea acestora, atât în relaţiile sale interne cât �i 
externe, a fost prioritară, Uniunii i8a lipsit un instrument propriu �i o politică coerentă în acest 
domeniu. 

De�i există, a�a cum remarcam mai sus, un paradox în legătură cu implementarea 
Drepturilor Omului în Uniunea Europeană respectare drepturilor fundamentale a funcţionat ca 
principiu de drept în deciziile Curţii Europene de Justiţie încă din primele zile ale Comunităţii 
Europene a Cărbunelui �i Oţelului. Între aceste principii acela al egalităţii �i non8discriminării a 
jucat un rol esenţial, făcând obiectul a numeroase cazuri judecate de Curte. Ele au avut un impact 
major asupa evoluţiei Dreptului Comunitar. Egalitatea �i non8discriminarea au fost sancţionate sub 
forma unor norme înscrise în Tratat sau în legislaţia secundară europeană.   
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După cum este bine cunoscut faptul, structurile autoproclamatei republici moldovene�ti 
transnistrene au fost create prin măsuri anticonstituţionale, nedemocratice �i violente, a căror 
aplicare a provocat pierderi de vieţi omene�ti, prin încălcarea masivă a drepturilor fundamentale ale 
omului. În acest teritoriu timp de mai bine de 8 ani de zile se ignorează Constituţia �i legislaţia 
Republicii Moldova. Sub formă de idiologie de stat, cu mijloace specifice  unui regim totalitar, aici 
se promovează ideea formării unui stat independent.  

Locuitorii acestui teritoriu sunt siliţi prin constrângere să accepte cetăţenia autoproclamatei 
republici. Acei locuitori care au acceptat cetăţenia Republicii Moldova sunt lipsiţi de dreptul de a 
participa la alegeri legale, fapt prin care se încalcă dreptul de vot �i dreptul de a fi ales prevăzute de 
art. 41 din Constituţie. Nici unui partid politic de opoziţie structurilor autoproclamate nu i se 
permite să activeze pe malul stâng al Nistrului, încălcându8se dreptul la libertatea partidelor �i a 
altor organizaţii social8politice prevăzut de art. 41 din Constituţie. Acestea sunt încălcări flagrante 
ale drepturilor politice.  

Majoritatea din puţinele persoane care sau adresat la Centru din partea stîngă a rîului Nistru 
au abordat probleme legate de nivelul scăzut de viaţă pe care îl au, salariile mici, dorinţa de a 
emigra în altă ţară pentru trai permanent, dar �i în legătură cu dezacordul cu hotărârile judecătore�ti 
a instanţelor din teritoriu. Colaboratorii Centrului, consultând persoanele interesate au avut 
posibilitatea real8obiectivă de a le explica că activitatea autorităţilor transnistrene este contrară 
prevederilor Constituţiei. Dar este imposibil de întreprins careva măsuri reale. Unica explicaţie utilă 
se reducea la faptul că hotărârile judecătore�ti neconstituţionale pot fi apelate la Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului.  

Astfel, la Centru s8a adresat locuitorul or. Râbniţa F. în legătură cu faptul, că el a fost oprit 
de colaboratorii miliţiei rutiere din zonă care au întocmit un proces verbal �i prin hotărârea judecăţii 
l8au privat de permisul de conducere a automobilului. Deoarece el a rămas fără surse de existenţă 
neputând lucra, solicitantul a atacat hotărârea instanţei de judecata, dar apelul i8a fost respins. El a 
fost nevoit să se adreseze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Însă, până la examinarea 
cauzei în Curte el a ajuns cu familia în stare disperată. Neavând de lucru, a fost nevoit să8�i vândă 
automobilul cu care întreţinea familia. Banii nu i8au ajuns pe mult timp �i acum familia sa este în 
pericolul evacuării din apartament din cauza neplăţii serviciilor comunale �i a chiriei.  

�i mai tragică este situaţia familiei H. din or.Slobozia. După conflictul militar din 1992 
membrii acestei familii au început să fie persecutaţi de autorităţile locale �i reprezentanţii 
formaţiunilor militare, în felul acesta forţîndu8i să părăsească localitatea. Le8a fost furat automobilul 
cu care î�i asigurau cît de cît existenţa. Deoarece miliţia nu luase măsuri de reţinere a răpitorilor, 
stăpînul singur a dat de urmele lor. Ace�tia, cu susţinerea tacită a miliţiei, l8au capturat �i l8au bătut 
crunt, apoi, transportîndu8l în portbagaj pe malul Nistrului, l8au preîntîmpinat că dacă nu părăse�te 
Transnistria va fi omorît el �i toţi membrii familiei sale.  

Autorităţile Republicii Moldova nu controlează �i n8ai nici o influenţă asupra Transnistriei. 
Iată de ce, la momentul ratificării Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului �i a 
Libertăţilor Fundamentale, Parlamentul Republicii Moldova a făcut o remarcă prin care a specificat 
că nu se va putea asigura respectarea dispoziţiilor Convenţiei “pentru omisiunile �i actele comise de 
către organele autoproclamatei republici nistrene pe teritoriul controlat de aceste organe pînă la 
soluţionarea definitivă a conflictului în regiune”.  

De fapt, această remarcă este valabilă �i pentru alte tratate �i convenţii internaţionale la care 
Republica Moldova este parte.  

Din considerentele de mai sus, nici Centrul pentru Drepturile Omului nu are acces în partea 
stîngă a Nistrului. Totodată, nici cetăţenii de acolo nu se încumetă să se adreseze avocaţilor 
parlamentari. Însă, dacă în anii precedenţi la Centru nu parvenise nici o petiţie din Transnistria, în 
2000 “gheaţa sa rupt”. În mare parte, graţie faptului că adresările la instituţia noastră sînt 
confidenţiale.  

Încălcarea în masă a drepturilor �i libertăţilor omului în partea stîngă a Nistrului treze�te tot 
mai mult îngrijorarea organismelor internaţionale. Nu întîmplător una din primele vizite în calitatea 
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sa de Comisar al Drepturilor Omului al Consiliului Europei dl Gil8Robles a efectuat8o la Tiraspol, 
avînd în prealabil o întrevedere cu directorul Centrului, avocatul parlamentar Alexei Potînga.  

Documentele acumulate, informaţiile parvenite pe viu din această regiune demonstrează 
continuarea procesului de instaurare a unui regim totalitar, violarea în masă a drepturilor �i 
libertăţilor omului, în special dreptul la viaţă �i la integritate fizică, dreptul la apărare, dreptul la vot 
�i dreptul de a fi ales, libertatea opiniei �i a exprimării, dreptul la justiţie, libertatea con�tiinţei, 
dreptul la libera circulaţie, libertatea întrunirilor, dreptul la muncă �i la protecţia muncii, dreptul la 
proprietatea privată, dreptul la învăţătură, dreptul de satisfacere a serviciului militar, un �ir de alte 
drepturi �i libertăţi.  

Este îmbucurător faptul că în partea stîngă a Nistrului apar tot mai multe organizaţii 
neguvernamentale preocupate de promovarea �i protecţia drepturilor �i libertăţilor omului îm 
această regiune. În anul 2000 Centrul a reu�it să organizeze trei întrevederi cu reprezentanţii 
organizaţiilor respective �i ele, în măsura posibilităţilor, vor continua. 

Problematica respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană se află în atenţia 
Centrului pentru Drepturile Omului din momentul înființării instituției. În dependență de factorii 
care generează încălcarea unui drept, sunt alese cele mai potrivite metode pentru soluţionarea 
problemei astfel încît cetățenii să resimtă cît mai puţin deficiențele procesului de negocieri pentru 
reglementarea conflictului transnistrean. 

Drepturile persoanelor care locuesc în localitățile administrativ 8 teritoriale din stînga 
Nistrului sunt în mod special expuse riscului încălcării drepturilor omului, având în vedere prezența 
tensiunilor politice și de altă natură, precum și din cauza caracterului de lungă durată a conflictului. 
Chiar dacă statul nu deține un control efectiv asupra acestor localități, statul nu încetează de a avea 
jurisdicție și, deci, are în continuarie obligații în conformitate cu legislația internațională cu referire 
la persoanele din cadru acestui teritoriu. Statul are obligația continua de a asigura respectarea 
drepturilor recunoscute în accord cu referire la populația teritoriului neguvernamental controlat în 
limitele puterii efective a statului teritorial.  

În mare parte, instituția percepe esența problemelor sistemice, existente în stînga Nistrului, 
în rezultatul examinării cererilor orale și scrise parvenite de la personae domiciliate pe ambele 
maluri ale Nistrului, studierii și analizei situației din sursele deschise și informațiile apărute în 
presă, din rapoartele organizațiilor societății civile și din opiinile activiștilor din regiune. 

Cel ma des persoanele solicit consultare/asistență în problemele ce țin de: documentarea 
defectuoasă cu acte naționale și de stare civilă, în special a minorilor, înrolarea forțată a tinerilor în 
așa numitele” forțe armate ale Republicii Moldovenești Nistrene” sau urmărirea tinerilor care sau 
„eschivat” de serviciul în „forțe armate ale Republicii Moldovenești Nistrene”.  

În anul 2018 la reprezentanța Varnița au fost înregistrate 190 de adresări (12 scrise) dintre 
care 163 (86%) de la cetățeni domiciliați în localitățile aflate sub controlul autorităților secesioniste 
de la Tiraspol.[5] 

Concluzii. 
Formularea enunţată în acest acord este binevenită, dar în acelașitimp, este afectată de lipsa 

mecanismelor de implementare. În asemenea condiții locuitorii din zona de securitate care, fiind 
parte a diferitor raporturi sociale ce implică deplasări în stînga Nistrului, se află într8o perpetuă stare 
de incertitudine și disconfort. Protecţia socială trebuie să constituie elementul fundamental al 
politicilor statului, mecanismul principal prin care societatea intervine pentru a preveni, limita sau 
înlătura efectele negative ale evenimentelor considerate drept „riscuri sociale”. Un rol important în 
organizarea asistenței sociale le revine autorităţilor administraţiei publice locale, care trebuie să 
structureze serviciile teritoriale de asistenţă socială �i să asigure aplicarea legislaţiei la nivel 
teritorial. 

Lipsa progreselor considerabile în reglementarea problemei transnistrene ne impune să 
reiterămcă dinamica �i rezultatele consultărilor în cadrul formatului „5+2” de reglementare a 
conflictului transnistrean impun elaborarea unor strategii clare pentru viitor, revizuirea �i adoptarea 
strategiei grupurilor de lucru sectoriale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului pentru realizarea 
iniţiativelor Pre�edintelui Republicii Moldova privind întărirea încrederii �i securităţii în contextul 
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procesului soluţionării problemei transnistrene nr.1178 din 31.10.2007. Totodată, reiterăm 
necesitatea instituirii grupului de lucru sectorial pentru drepturile omului, care ar trebui să fie una 
din prioritățile acestui proces. 

Esenţial este faptul că prin crearea Centrului pentru Drepturile Omului, Republica Moldova 
a demonstrat o dată în plus fermitatea sa de a pă�i în continuare pe calea democraţiei, la baza căreia 
stă promovarea �i protecţia drepturilor �i libertăţilor fundamentale ale fiinţei umane. 
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Abstract:The Republic of Moldova and Romania do not have a long history regarding the 
confidentiality and protection of personal data.The first reference to the right to privacy appears in 
the Constitution of the Republic of Moldova of August 12,1994, where Article 28 concerns the right 
to the inviolability of intimate, family and private life, and in article 4 it describes the human right 
and freedoms that are applied in accordance whit theUniversal  Declaration  of Human Right, with 
the pacts and other treaties to which the Republic of Moldova is a party.At the same time, in the 
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