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Nondiscriminarea, respectarea drepturilor omului, incluziunea și 

egalitatea trebuie să fie valori edificatoare ale unui stat de drept modern. 

Scopul statului de drept este promovarea și asigurarea drepturilor omului 

pentru toate persoanele, fără nicio discriminare bazată pe oarecare criterii 

care ar putea limita aceste drepturi.  

Obiective: 

1. A demonstra necesitatea principiului nondiscriminării într-un stat 

de drept. 

2. Analiza provocărilor la punerea în practică a principiilor nondiscri-

minării în RM. 

3. Formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea situației privind 

nondiscriminarea în statul de drept Republica Moldova. 

Încălcarea drepturilor la nondiscriminare și egalitate vor duce automat 

la încalcarea altor drepturi și se contrazice cu ideea fundamentală a unui 

stat de drept în care demnitatea umană trebuie să reprezinte o valoare 

supremă. Aceste principii pot avea un aspect formal, de exemplu, în ceea 

ce privește tratamentul tuturor numai pe baza legii și a aspectului material, 

de exemplu, privind distribuirea egală a drepturilor și privilegiilor într-o 

societate dată. În ambele aspecte, legea face distincție între cei care se 

bucură de aceste drepturi: întrebarea importantă – unde este granița 

dincolo de care aceste diferențe devin discriminări interzise [1, p.112]. 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului în art. 14 stabilește 

interzicerea discriminării și asigurarea egalității prin o listă deschisă de 

criterii. Constituția nu reglementează în mod distinct dreptul de a nu 

fi discriminat, acesta fiind inclus în protecția mai largă oferită de 

dreptul la egalitate – articolul 16: ,,Toţi cetăţenii Republicii Moldova 

sunt egali în fața legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă 
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politică, avere sau de origine socială”. Legea care oferă o protecție mai 

largă împotriva discriminării și are scopul de a o preveni și combate este 

Legea nr.121 din 25-05-2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Aceasta 

definește mai multe forme ale discriminării, precum și sferele în care 

discriminarea este interzisă (politică, economică, socială, culturală și 

altele). Legea interzice orice formă de discriminare prin intermediul art. 6: 

,,Orice formă de discriminare este interzisă. Promovarea unei politici sau 

efectuarea unor acţiuni sau inacţiuni care încalcă egalitatea în drepturi a 

persoanelor trebuie să fie înlăturată de autorităţile publice competente şi 

sancţionată conform legislaţiei”. 
Abordarea practică a acestui principiu edificator al statului de 

drept are loc în Republica Moldova prin activitatea Consiliului pentru 
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Din 
totalul celor 257 de plângeri examinate în anul 2019, 33% au fost de 
constatare. Domeniile cel mai des raportate sunt accesul la bunuri și 
servicii disponibile publicului, câmpul muncii, lezarea demnității 
umane, accesul la justiție și educational [2]. 

În jurisprudența CtEDO, în cazul MUNTEANU contra R.M, 
reclamanta s-a plâns, de asemenea, în temeiul articolului 14 din convenție 
coroborat cu articolele 3 și 8, că autoritățile nu au aplicat legislația internă 
menită să asigure protecția împotriva violenței domestice, ca urmare a 
ideilor preconcepute cu privire la rolul femeilor în familie. Curtea susține 
că a existat o încălcare a articolului 14 din convenție, coroborat cu 
articolul 3. Situație similară poate fi observată în cazul T.M. and C.M. vs. 
the Republic of Moldova, Curtea subliniază concluzia sa că eşecul statului 
de a proteja femeile împotriva violenţei domestice încalcă dreptul lor la 
protecţia egală a legii, chiar dacă această omisiune nu este intenţionată. 

În statul unde nu există mecanisme și legi care să asigure principiul 
nondiscriminarii, putem afirma cu siguranță că nu există nici drepturile 
omului de facto.  

Recomandări: 
1. Ratificarea Protocolului adițional nr.12 la Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 
2. Ratificarea Convenției de la Istanbul. 
3. Completarea listei de criterii protejate din Legea nr. 121 pentru a 

reflecta standardele internaționale. 
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4.  Adoptarea proiectului de lege nr. 301/2016 din pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative privind reglementarea infracțiunilor 

motivate de prejudecată, în conformitate cu standardele internaționale. 

5. Stabilirea la nivelul instituției Avocatului Poporului a unui 

departament cu atribuții de asigurare a asistenței juridice pentru victimele 

discriminării  
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