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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕДИСКРИМИНАЦИИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Проблема дискриминации явилась следствием реальных общественных процессов, объективно 
затрагивающих широкие слои населения и связанные с отрицанием свобод личности, и не в послед-
нюю очередь её унижением. Несмотря на длительную историю существования дискриминации, 
она остается одной из сложнейших проблем международного права. Одна из сложностей связана 
с правовой природой принципа дискриминации. Так будучи нормой международного права, данный 
принцип права связан с процессом согласования воль государств относительно его признания в 
качестве обязательного правила поведения, выраженного в форме международного договора. Ес-
тественно, что для ряда государств это выражение обретает форму международно-правового 
обычая. Такая сложность указывает на смешанный договорно-обычный характер данного принци-
па права. 
Последовательные демократические преобразования, через которые прошла Республика Мол-

дова, способствовали созданию собственной законодательной базы для проведения полной гармо-
низации национального законодательства с международными стандартами.
Все эти критерии заложили фундамент правовых механизмов, необходимых для защиты прав и 

основных свобод человека. В условиях демократизации всех сфер общественной жизни, особое зна-
чение уделяется консолидации правового порядка, прагматического применения действующих нор-
мативных и законодательных актов государственными органами, предназначенными для защиты 
не только интересов государства, но и каждого гражданина в отдельности, а также, непрерыв-
ного движения к сближению правовых систем путем заимствования институтов и практик, пре-
доставляющих реальные гарантии.
Процесс сближения и реформа законодательства Республики Молдова, неизбежно включает в 

себя изучение правовой базы, существующей в других странах, по эффективному управлению за-
имствованными институтами.
Это привело к принятию институтов и инструментов, известных в международной практике 

и законодательстве, таких как институт «недискриминации», но реализация, которого только 
сейчас начата в законодательстве Республики Молдова.

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION 
IN LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The problem of discrimination is the consequence of real social processes that objectively affect the 
biggest strata of population and is associated with the denial of the individual liberties, and not in the last 
instance their humiliation. Despite a long history of existence of discrimination problem, it remains one of 
the most difficult problems of international law. One of the difficulties is associated with the legal nature of 
the principle of discrimination. So being a norm of international law, this principle of law is connected with 
the harmonization of the wills of states regarding its recognition as a binding rule of conduct expressed in 
the form of international treaty. It is natural that for a number of the states this expression finds the form 
of international legal custom. This complexity points to a mixed, contractual and customary nature of this 
principle of law.
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Ca urmare a transformărilor democratice con-
secutive prin care a trecut Republica Moldova, au 
favorizat crearea propriei baze legislative pentru a 
desfăşura din plin procesul de armonizare a legisla-
ţiei naţionale la standardele internaţionale.

Toate aceste repere au pus baza mecanismelor 
juridice necesare protejării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. În condiţiile democratiză-
rii tuturor sferelor vieţii sociale o deosebită impor-
tanţă se acordă consolidării ordinii de drept, aplică-
rii pragmatice a actelor normative şi legislative în 
vigoare de către organele statale, menite să apere nu 
numai interesele statului, dar şi al fiecărui cetăţean 
în parte. De asemenea, un rol aparte in acest proces 
aparţine mişcării continuă spre o convergenţă a sis-
temelor legale prin împrumutarea acelor instituţii şi 
practici care oferă garanţii reale. 

Procesul de convergenţă şi reformare a legislaţi-
ei în Republica Moldova, în mod inevitabil, implică 
studierea cadrului normativ care există în alte ţări, 
în ceea ce priveşte administrarea eficientă a insti-
tuţiilor preluate. Acest proces a generat legiferarea 
unor instituţii sau instrumente cunoscute practicii 
şi legislaţiei internaţionale, aşa cum este instituţia 
„non-discriminării”, dar care abia acum se iniţia-
ză implementarea acesteia în legislaţia Republicii 
Moldova. 

 Actualitatea temei investigate şi gradul de stu-
diere a acesteia, oferă posibilitate profundă de a 
analiza doctrinar principiul nediscriminării, care 
reprezintă un pilon important al politicii sociale 
comunitare, iar egalitatea oportunităţilor reprezintă 
cadrul necesar realizării politicii sociale la nivel sta-
tal şi european. Existenţa normelor care impun ga-
ranţii eficiente împotriva discriminării şi practicilor 
discriminatorii sunt absolut necesare într-o societate 
democratică.

 Abordarea pe care o acordă doctrina internaţi-
onală de specialitate instituţiei non-discriminării, 
se datorează în mare parte conexiunii acestuia cu 
laturile social-juridice ce le condiţionează legătura 
reciprocă.

 Potrivit alin. (1) art. 2 din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, ratificat prin Hotărârea Par-
lamentului nr. 217 din 28 iulie 1990 cu privire la 
aderarea R.S.S. Moldova la Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului şi ratificarea pactelor interna-
ţionale ale drepturilor omului, fiecare se poate pre-
vala de toate drepturile şi de toate libertăţile procla-
mate în prezenta Declaraţie, fără nici o deosebire, 
în special de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de 
religie, de opinie politică sau de orice altă opinie, 
de origine naţională sau socială, de avere, de naş-
tere sau decurgând din orice altă situaţie. Mai mult, 
toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împo-
triva oricărei discriminări care ar încălca prezenta 
Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o astfel 
de discriminare, potrivit art. 7 din tratatul supra.[1, 
art. 2 alin.(1)]

Universalitatea recunoaşterii şi apărării dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale ale omului impu-
ne aplicarea unui tratament egal tuturor indivizilor, 
fără nici o discriminare. Conceput treptat, principiul 
nediscriminării apare ca o formă modernă şi perfec-
ţionată a principiului egalităţii tuturor în faţa legii, 
în care art. 26 din Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice, ratificat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 217 din 28 iulie 1990, recunoaşte 
că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără 
discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea 
legii. În această privinţă legea trebuie să interzică 
orice discriminare şi să garanteze tuturor persoane-
lor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discri-
minări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, re-

The consecutive democratic transformations experienced by the Republic of Moldova favoured the crea-
tion of legislative basis to conduct its own full process of harmonizing national legislation with interna-
tional standards.

All these transformations have determined the creation of necessary legal mechanisms to protect human 
rights and fundamental freedoms. In the process of democratization of all spheres of social life is given 
particular importance to reinforce the rule of law and to pragmatic application of normative and legislative 
acts by state bodies, designed not only to protect state interests but also that of each citizen in particular. 
Also, a special role in this process belongs to the continuous movement toward a convergence of legal sys-
tems by borrowing those institutions and practices that provide actual guarantees in this respect.

The convergence process and reform of legislation in the Republic of Moldova, inevitably, involves 
studying the regulatory framework that exists in other countries, in terms of efficient management of insti-
tutions which were taken over.

 This process led to the regulation of institutions and instruments well-known in the international law 
practice as, for example, the institution of “non-discrimination”, but has only now begun to be implement-
ed in the legislation of the Republic of Moldova.
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ligie, opinie politică sau orice altă opinie, origine 
naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată 
pe orice altă împrejurare. [2, art. 26]

Abordarea prestabilită şi în art. 16 din Constitu-
ţia Republici Moldova care consfinţeşte egalitatea 
cetăţenilor Republicii Moldova în faţa legii şi a au-
torităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionali-
tate, origine etnică, limbă religie, sex, opinie, apar-
tenenţă politică, avere sau de origine socială. Mai 
mult, art. 19 din Legea menţionată supra statuează 
că, cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi 
şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cu 
excepţiile stabilite de lege. [3, art. 16 şi art. 19]

Convenţia Europeană pentru Apărarea Dreptu-
rilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, ratificat 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298 din 24 iulie 
1997, până în anul 2000, nu conţinea o interdic-
ţie generală a discriminării, care să cuprindă toate 
drepturile şi libertăţile recunoscute în sistemele na-
ţionale de drept al statelor semnatare, doar în art. 14 
din Convenţie se statua că, exercitarea drepturilor 
şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie tre-
buie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în 
special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice alte opinii, origine naţională sau 
socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie. [4, art. 14]

Noţiunea „discriminării”, în sensul prevederilor 
acestui text, înglobează cazurile în care un individ 
sau grup de indivizi se vede fără justificare adecva-
tă, mai bine tratat decât altul, chiar dacă dispoziţiile 
Convenţiei nu impun ca acestuia să-i fie acordat un 
tratament mai favorabil. 

Convenţia Europeană în art. 14 enumără „în 
special”, un număr de treisprezece motive de discri-
minare: sex, rasă, culoarea pielii, limbă naţională, 
religie împărtăşită, opinii politice, orice alte opinii 
ale unei persoane, origine naţională, origine socială, 
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere 
şi precizează că la acestea poate fi adăugat o discri-
minare ce ar rezulta „din orice altă situaţie” Curtea 
a precizat că această listă are un caracter indicativ 
şi nu limitativ, caracter ilustrat de adevărul „în spe-
cial”

Totodată, pentru aplicare acestui articol în fond 
s-a stabilit anumite criterii cadru: existenţa de trata-
mente diferenţiate unor situaţii analogice sau com-
parabile, existenţa unui scop legitim şi a unui raport 
de proporţionalitate rezonabil între scopul urmărit şi 
mijloacele utilizate pentru realizarea lui. După cum 
a arătat instanţa europeană în hotărârea sa, Affaire 
linguistique belge c/Belgique, Serie A nr. 6 din 23 
iulie 1968[5, CEDO] soluţionată în materie, pentru 
evidenţierea criteriilor care permit să se determine 

dacă o diferenţiere de tratament constituie sau nu o 
nesocotire a prevederilor art. 14, Curtea are a urma 
principiile ce se degajă din practica judiciară a unui 
mare număr de state democratice, reţinând că „ega-
litatea de tratament este încălcată, dacă distincţia în 
discuţie nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă”. 

Dreptul garantat în art. 14 nu are o existenţă 
juridică independentă şi nu poate fi invocat decât 
cu titlu accesoriu şi în combinaţie cu un alt articol. 
Norma, nu are o existenţă de sine stătătoare, deoa-
rece este valabil doar pentru exercitarea drepturilor 
şi libertăţilor pe care ea le garantează, din care fapt 
Curtea Europeană susţine că art. 14 completează 
celelalte clauze normative ale Convenţiei şi încălca-
rea sa nu poate interveni decât cu ocazia exercitării 
unui drept garantat în prealabil, astfel încât s-a putut 
afirma că el face parte integrantă din fiecare drept 
garantat. Efectiv, este necesar ca dreptul în cauză 
să fie deja consacrat juridic, ca să poată avea loc o 
discriminare culpabilă.

În acest context, art. 14 trebuie să se combine în 
permanenţă cu un alt drept recunoscut în ordinea ju-
ridică a Convenţiei, aceasta fiind apreciată de către 
Curte cu destulă flexibilitate. Astfel, este suficient 
ca materia litigiului să nu iasă în întregime de sub 
incidenţa textului combinat cu art. 14 sau ca încăl-
carea să se situeze în domeniul dreptului garantat, 
care datorită acestui statut juridic, norma statuată la 
art. 14 identifică în Convenţie „drepturi-parteneri” 
privilegiaţi.[6, pag. 504 $ 639]

Astfel, la 26 iunie 2000, Comitetul de Miniştri 
al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr. 12 
la Convenţie privitor la interdicţia generală a ori-
cărei forme de discriminare, deschis spre semnare 
la Roma la 4 noiembrie 2000, cu prilejul celebrării 
celei de-a 50-a aniversări a semnării Convenţiei eu-
ropene a drepturilor omului. Potrivit art. 1 al acestui 
Protocol, exercitarea oricărui drept prevăzut de le-
gea naţională a unui stat contractant este asigura-
tă, fără nici o discriminare, întemeiată în special pe 
sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau 
orice alte opinii, origine naţională sau socială, apar-
tenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau 
orice altă situaţie şi că nimeni nu poate face obiectul 
unei discriminări din partea unei autorităţi publice, 
dacă aceasta ar fi întemeiată pe unul din motivele 
arătate. [7, pag. 890 $ 6]

O dată cu intrarea în vigoare a Protocolului nr. 12 
la Convenţie, toate persoanele aflate sub jurisdicţia 
statelor contractante vor putea invoca în faţa instan-
ţei europene încălcarea dreptului la nediscriminare 
de către autorităţile naţionale nu numai cu privire la 
drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie şi/sau 
de protocoalele sale adiţionale, ci şi cu privire la ori-
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ce drept recunoscut în legislaţia naţională a statului 
contractant în cauză, cu respectarea condiţiilor ne-
cesare pentru sesizarea Curţii Europene: epuizarea 
căilor interne de atac şi neexpirarea termenului de 6 
luni de la data rămânerii definitive a hotărârii jude-
cătoreşti interne în care se concretizează încălcarea 
invocată. [8, art. 1 din Protocolul nr. 12] 

Fundamentată, unificarea soluţiilor cognitive 
de interpretare şi aplicare unitară a legilor interne, 
de către instanţele naţionale se face prin mijloacele 
specifice fiecărui sistem de drept în această materie, 
fără posibilitatea intervenţiei judecătorilor europeni.

Instituţia nediscriminării derivă şi din standar-
dele statuate în Directiva Consiliului Uniunii Eu-
ropene nr. 1997/80/EC din 15 decembrie 1997 cu 
privire la sarcina probaţiunii în cazurile de discrimi-
nare bazată pe criteriul de sex, Directiva Consiliului 
Uniunii Europene nr. 2000/43/EC din 29 iunie 2000 
privind implementarea a principiului tratamentului 
egal între persoane fără deosibire de origine rasială 
ori etnică şi Directiva Consiliului Uniunii Europene 
nr. 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 privind sta-
bilirea unui cadru general pentru tratament egal în 
materie de angajare şi ocupaţie, care sau constituit 
în urma adoptării Tratatului de la Amsterdam din 10 
noiembrie 1997, unde a acordat atribuţii noi Comu-
nităţii Europene privind combaterea discriminării 
pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, 
convingeri sau orientare sexuală, fie ea directă sau 
indirectă. [9, Directivele Consiliului Uniunii Euro-
pene]

Aspiraţiile Republicii Moldova de a se integra 
în Uniunea Europeană, necesită ajustarea cadrului 
legislativ naţional la cel internaţional, inclusiv în 
domeniul nediscriminării. Astfel, legislaţia naţiona-
lă urmează a fi armonizată nu numai la capitolul in-
terzicerii şi prevenirii discriminării, dar şi să asigu-
re un mecanism eficient de depunere a plângerilor 
victimelor stabilind sancţiuni eficiente pentru fapte 
discriminatorii. Luând în consideraţie faptul că în 
Republica Moldova majoritatea instituţiilor direct 
sau indirect sunt împuternicite cu atribuţii de preve-
nire, fie cu atribuţii de combatere a discriminării, nu 
există un organ unic şi specializat cu competenţă de 
a preveni, constata şi combate actele de discrimina-
re şi sancţionare a persoanelor vinovate, legiuitorul 
în mod imperativ va întreprinde mai multe acţiuni în 
vederea legiferării unei asemenea instituţii autono-
me, conforme standardelor internaţionale, adoptând 
în acest sens un act legislativ.

Realizând o scurtă incursiune în sistemul legis-
lativ al Republicii Moldova, constatăm prevederi 
inserate în diferite acte legislative care interzic dis-
criminarea pe criteriul de rasă, naţionalitate, etnie, 

limbă, religie, origine socială, opinie, sex, aparte-
nenţă politică, avere sau orice alt criteriu care are 
ca scop întinderea şi exercitarea, în condiţii de 
egalitate, a drepturilor si libertăţilor fundamentale 
ale omului sau a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul politic, economic, social, cultural sau în 
orice alte domenii ale vieţii publice. [10,pag. 223]

În pofida existenţei unor prevederi multiple în 
domeniul nediscriminării, la nivel naţional nu există 
însă nici o lege generalizată în acest domeniu, iar 
practica judiciară în problemele discriminării este 
inexistentă, diferit de unele ţări europene care au 
adoptat legi separate în domeniul prevenirii dis-
criminării: România, Irlanda, Finlanda, Norvegia, 
Grecia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, etc.

În acest sens, Guvernul Republicii Moldova în 
autoritatea Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul 
Legii privind prevenirea şi combaterea discrimină-
rii, care vine să consolideze şi să întărească norme-
le existente în domeniul nediscriminării, precum şi 
înserarea standardelor internaţionale în domeniul 
respectiv. Acest, proiect de lege privind prevenirea 
şi combaterea discriminării este structurat în patru 
capitole, după cum urmează: dispoziţii generale, 
dispoziţii speciale, cadrul instituţional pentru pre-
venirea şi combaterea discriminării, răspunderea 
pentru faptele de discriminare.

Primul capitol al proiectului relevă scopul legii, 
care constă în prevenirea şi combaterea discrimină-
rii după criteriile de rasă, naţionalitate, origine etni-
că, limbă, religie, culoare, sex, vârstă, stare a sănă-
tăţii, dezabilitate, orientare sexuală, opinie politică, 
statut social, apartenenţă la o categorie de persoane 
defavorizate, precum şi pe bază de orice alt criteriu. 
Obiectivul prezentei legii este de a defini noţiunea 
de discriminare, discriminare directă şi indirectă, 
hărţuire, instigare la discriminare, victimizare, mă-
suri afirmative, persoană defavorizată, a căror de-
finire nu se găseşte în actuala legislaţie. Mai mult, 
motivele statuate la art. 1 din proiect, depăşeşte nu-
mărul celor stipulate în art.16 din Constituţie, fiind 
în concordanţă cu standardele art. 14 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului şi Protocolul nr. 12 
semnat de către Republica Moldova la 4 noiembrie 
2000, ratificarea căruia se încadrează printre prio-
rităţile statului nostru în contextul participării sale 
active în procesul de promovare şi garantare a valo-
rilor democratice.

De asemenea, art. 4 din proiect evidenţiază for-
mele grave ale discriminării privind promovarea 
sau practicarea discriminării de către autorităţile 
publice, instigarea la discriminare, săvârşită de o 
persoană care se află pe o poziţie de autoritate faţă 
de cel instigat, susţinerea discriminării prin interme-
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diul mijloacelor de informare în masă, amplasarea 
mesajelor şi simbolurilor discriminatorii în locurile 
publice, discriminarea persoanelor pe baza a două 
sau mai multe criterii, discriminarea săvârşită de 
două şi mai multe persoane. În acelaşi timp, proiec-
tul respectiv la art. 5 reflectă modalităţi de eliminare 
a discriminării prin instituirea unor măsuri speciale, 
inclusiv a unor măsuri afirmative, medierea prin so-
luţionarea pe cale amiabilă şi sancţionarea faptelor 
discriminatorii, care este cea mai drastică modali-
tate dispusă de către autoritatea statală investită cu 
atribuţii în materie. 

Al doilea capitol al proiectului reglementează 
prevenirea şi combaterea discriminării în diferite 
sectoare de activitate. Se interzice orice deosebire, 
excludere sau preferinţă, care au drept efect limita-
rea la angajarea în câmpul muncii, determinând ast-
fel normele existente în Legea nr. 154 din 28 martie 
2003 privind Codul muncii al Republicii Moldova 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 
159-162, art. 648). În acest sens, la art. 8 se stabileş-
te exhaustiv acţiunile discriminatorii ale angajatului 
prin plasarea anunţurilor de angajare cu indicarea 
condiţiilor şi criteriilor care favorizează anumite 
persoane, refuzul neîntemeiat de angajare, refuzul 
neîntemeiat de a admite anumite persoane la cur-
suri de calificare profesională, remunerarea inegală 
pentru acelaşi tip şi/sau volum de lucru, distribuirea 
diferenţiată a sarcinilor de lucru, ce rezultă în acor-
darea unui statut mai puţin favorabil, victimizarea şi 
hărţuirea bazată pe orice criteriu.

De asemenea, angajatorul urmează să coopereze 
cu angajaţii pentru instituirea unei ordini interioare 
care să prevină şi să excludă cazurile de discrimi-
nare în procesul de muncă, poziţie statuată şi în Le-
gea nr. 168 din 09 iulie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Codului muncii al Republicii Moldova 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 
nr. 160-162, art. 586) prin care legislaţia muncii s-a 
completat cu norme nediscriminatorii, astfel obli-
gându-se atât salariaţii cît şi angajatorii să manifes-
te un comportament nediscriminatoriu în relaţiile de 
muncă. [11, art. 586, nr. 160-162, 2010]

Un alt drept ocrotit prin proiectul respectiv, este 
dreptul la educaţie, prin interzicerea discrimină-
rii în materia educaţiei, drept statuat în Convenţia 
UNESCO privind lupta împotriva discriminării în 
domeniul învăţământului şi Recomandarea de poli-
tică generală nr. 7 al Comisiei Europene împotriva 
rasismului si intoleranţei din 13 decembrie 2002. 

Al treilea capitol reglementează cadrul instituţi-
onal, care evidenţiază existenţa unei entităţi care va 
activa în condiţii de imparţialitate şi independenţă 
faţă de autorităţile publice, numit Consiliului pentru 

prevenirea şi combaterea discriminări, fiind un or-
gan colegial cu statut de persoană juridică de drept 
public, instituit în scopul asigurării protecţiei îm-
potriva discriminării şi asigurării egalităţii de şanse 
şi tratament tuturor persoanelor ce se consideră a fi 
victime ale discriminării.

Consiliul respectiv, fiind subordonat Parlamen-
tului Republicii Moldova v-a dispune şi de atribu-
ţii care să-i permită să-şi desfăşoare activitatea în 
mod echidistant prin examinarea corespunderii le-
gislaţiei în vigoare standardelor nediscriminatorii, 
iniţierea propunerilor de modificare a legislaţiei în 
vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii discri-
minării, adoptarea avizelor consultative privitor la 
conformitatea proiectelor de acte normative cu le-
gislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discri-
minării, monitorizarea modului de implementare a 
legislaţiei în domeniu, colectarea informaţiilor des-
pre dimensiunile, starea şi tendinţele discriminării 
la nivel naţional, remiterea autorităţilor publice pro-
punerile de ordin general referitoare la prevenirea 
şi combaterea discriminării, şi la ameliorarea com-
portamentului faţă de persoanele ce cad sub inci-
denţa prezentei legi, contribuirea la sensibilizarea şi 
conştientizarea societăţii în vederea eliminării tutu-
ror formelor de discriminare, reieşind din valorile 
democratice, conlucrarea cu organismele internaţi-
onale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi comba-
terii discriminării, examinarea plângerilor persoa-
nelor ce se consideră a fi victime ale discriminării, 
intervenţia pe lângă organele corespunzătoare cu un 
demers pentru intentarea unui proces disciplinar în 
privinţa persoanei cu funcţie de răspundere care a 
comis în activitatea sa fapte discriminatorii, exami-
narea cauzelor contravenţionale în domeniul discri-
minării şi aplicarea sancţiunilor, sesizarea organelor 
de urmărire penală în cazul săvârşirii faptelor discri-
minatorii care conţin elemente ale infracţiunii, con-
tribuirea la soluţionarea amiabilă a conflictelor apă-
rute în urma săvârşirii faptelor discriminatorii prin 
concilierea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc 
acceptabile, precum şi exercitarea altor atribuţii sta-
bilite de regulamentul său de activitate.

În calitate de măsuri preventive de prevenire a 
discriminării Consiliul va contribui la sensibilizarea 
şi conştientizarea societăţii în vederea eliminării tu-
turor formelor de discriminare, reieşind din valorile 
democratice şi  va remite autorităţilor  publice  cen-
trale şi locale obiecţiile şi propunerile de ordin  ge-
neral referitoare  la prevenirea şi combaterea discri-
minării, precum şi ameliorarea comportamentului 
faţă de persoanele ce cad sub incidenţa normelor 
legale.

Mai mult, în vederea asigurării respectării insti-
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tuţiei nediscriminării, persoana vinovată urmează a 
fi supusă răspunderii penale, administrative, civile 
şi disciplinare, iar persoana care se consideră victi-
mă a discriminării are dreptul să înainteze o acţiune 
în instanţa de judecată şi să solicite stabilirea faptu-
lui încălcării drepturilor sale, interzicerea încălcării 
continue, repararea prejudiciului material şi moral 
cauzat, declarării nulităţii actului care a condus la 
discriminare, potrivit capitolului IV din proiect. 
Protecţia victimei discriminării urmează a fi efectu-
ată prin repartizarea sarcinii probaţiunii, unde per-
soanelor afectate li se cere doar să descrie faptele, 
în baza cărora se poate presupune că a avut loc dis-
criminarea iar sarcina probării lipsei discriminării îi 
revine pârâtului, cu excepţia faptelor care atrag răs-
punderea contravenţională sau penală, potrivit art. 
24 din proiect.[12, justice.gov.md]

Concluzionând, putem menţiona că „discrimina-
rea” reprezintă orice tratament diferit şi inegal pe 
baza unei categorii pe care individul o prezumă a 
fi ordinar injustă. Astfel, totalitatea atitudinilor şi 
comportamentelor prin care anumitor indivizi şi 
grupuri li se refuză drepturile şi oportunităţile exis-
tente pentru alţii indivizi şi grupuri, în cadrul unei şi 
aceeaşi societăţi politice, desemnează sensul princi-
pal al discriminării. 
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