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 „Doar prin asigurarea condiţiilor în care oamenii  
se pot bucura de libertatea neîngrădită  de a fi diferiţi (…) 

poate prospera o societate democratică” 
 Thomas Jefferson (1801) 

 
This article is an approach to multiculturalism as a value of democracy, va-

lue of European community. Multiculturalism is not some kind of tolerance on-
ly, but recognition, acceptance of different minority groups, as equal in rights 
with majority, without discrimination based on ethnic, social origin, sex, religi-
ous, political orientation, color of skin end another criteria. At the same time, 
Non-discrimination Law, is one of most provocative aspect of collaboration bet-
ween Republic of Moldova and European Union, and one of most challenging 
for civil and political society from Moldova. 

 
Teoria politică, dar şi filosofia, sociologia sunt ştiinţele care pe parcursul 

evoluţiei lor au încercat de cele mai dese ori să afle un punct de tangenţă în mo-
dul de abordare, de relatare şi explicare a fenomenelor şi proceselor socio-
politice, culturale care influenţează parcursul istorico-politic al oricărei socie-
tăţi. În agenda teoreticienilor au fost probleme congruente cu imperativele peri-
oadelor de evoluţie ale comunităţii umane, specifice necesităţilor şi gradului de 
dezvoltare a societăţii într-o perioada anume. Dacă anii ‘70 reliefaseră subiecte 
precum problema dreptăţii echitabile sau distributive, anii ’80 îndelungatele dis-
cuţii doctrinale caută să coreleze noţiunea libertăţii şi binelui, primul deceniu al 
sec.XXI aduce în colimatorul teoriei culturii, sociologiei, filosofiei politice noţi-
uni precum dreptate multiculturală, etnoculturală, multiculturalism, diversitate, 
etc. Logomahiile în jurul problemei libertăţii, dreptăţii/echităţii multiculturale se 
datorează complexităţii fenomenelor sociale, politice, culturale care au perturbat 
începutul acestui secol, dar şi faptului că a devenit tot mai problematică menţi-
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nerea stabilităţii şi integrităţii multor societăţi, integrarea minorităţilor etnice, 
care au scos în evidenţă concurenţa dintre identitatea majorităţii şi a minorităţii 
supuse formelor de inechitate. Globalizarea şi procesele aferente ei ne pun în fa-
ţa unui tablou în care observăm tot mai des disensiuni în raportul minoritate / 
majoritate şi doar acceptarea, recunoaşterea şi posibilitatea de afirmare a diver-
sităţii poate evita izbucnirea unor conflicte pe acest fondal. Dinamica transfor-
mărilor socio-politice în care trăim dictează indirect necesitatea unei deplasări a 
accentelor pe o alta abordare decît cea premergătoare, o abordare din perspecti-
va interferenţelor dintre valori, culturi, abordare fundamentată pe colaborare, in-
teracţiune, recunoaştere reciprocă şi pe acceptarea diferenţelor. Celălalt nu mai 
poate rămîne cunoscut şi admirat, sau nu doar, pentru unicitatea lui. Devine in-
dispensabilă recunoaşterea şi acceptarea lui ca fiind celălalt, diferit, pentru a 
evita momentele în care indivizii sunt trataţi ca şi „traume” sociale, culturale, 
morale sau intelectuale din motiv că, fiind deposedaţi de reperele lor originare, 
se pomenesc neînţeleşi şi neînţelegînd pe alţii.  

În asemenea situaţii statul - un garant al dreptăţii sociale, ar veni să promo-
veze politici de acomodare culturală, idee vehiculată des de culturalişti precum 
Ch.Taylor, W.Kymlicka, B.Parekh, şi nu doar o politică de asimilare considera-
tă contrară dreptăţii sociale. Idea este argumentată, făcîndu-se trimitere la tole-
ranţă ca şi valoare centrală a liberalismului, dar şi la principiul respectului egal 
al persoanelor, fundalul teoriilor liberal – egalitariene şi o exigenţă a democraţi-
ei. Deci, statul cu regim democratic sau mai puţin democratic, unde liberalismul 
fie este prezent, sau mai puţin prezent, cum este cazul Republicii Moldova, ur-
mează sa promoveze asemenea politici de adaptare culturală, politica culturală 
fiind un mecanism de prevenire a violenţei politice, sociale, de prevenire a umi-
lirii instituţionale a minorităţilor, statul trebuie să recunoască dreptul la diferen-
ţa, să promoveze politici de recunoaştere a diferenţelor culturale [3]. 

În literatura de specialitate ultimii ani apar tot mai frecvent întrebări despre 
gradul în care democraţia parlamentară este capabilă să asigure egalitatea depli-
nă a tuturor cetăţenilor indiferent de identitatea lor, apartenenţa lor la diferite 
comunităţi culturale, etc. Adică mai sunt oare în stare instituţiile statului să asi-
gure respectarea drepturilor fundamentale ale individului (precum libera expri-
mare, libertatea conştiinţei, dreptul la asociere, accesul la sănătate, muncă, învă-
ţămînt, servicii publice, egalitatea şanselor economice) fără a ţine cont de parti-
cularităţile lor culturale sau de altă natură, ştiind că generalmente voinţa majori-
tăţii predomină sau chiar este impusă, iar între tendinţa minorităţii de a cere res-
pectarea drepturilor fundamentale şi predispunerea majorităţii de a accepta, re-
cunoaşte şi respecta aceste drepturi sunt discrepanţe mari. Făcînd cîteva referin-
ţe teoretice la aceste valenţe socio-politice, ar trebui să menţionăm că ele nu 
sunt funcţionabile decît conexate la sistemul democratic. Or, multiculturalismul, 
diversitatea sunt concepte indisolubil legate de cadrul teoretic şi praxiologic al 
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liberalismului, iar premisele liberale ale multiculturalismului presupun bună-
credinţă a celorlalţi indivizi, acceptare şi respectarea normelor statului, accepta-
rea democraţiei, ca fiind cel mai eficient instrument de soluţionare a conflictelor 
interetnice, a conflictelor apărute în urma diferenţelor culturale. Sunt multiple 
noţiuni ale multiculturalismului, dintre toate putem reitera cîteva momente im-
portante precum accentuarea recunoaşterii diversităţii şi sprijinirea protecţiei 
drepturilor pentru toate grupurile minoritare, promovarea diferenţelor etnice şi 
culturale, rezistenţa faţă de universalismul tradiţional, promovînd recunoaşterea  
pluralităţii culturale a societăţii. Fiind o ideologie a diversităţii, multiculturalis-
mul tinde să creeze spaţiu liber pentru afirmarea identităţii grupului, exprimînd 
o modalitate a entităţilor naţionale de a lupta pentru recunoaştere.  

Multiculturalismul la fel ca şi ideea echităţii, dreptăţii distributive, diversită-
ţii este o sintagmă controversată a filosofiei politice şi a ştiinţelor sociale. Deşi, 
este considerat de majoritatea ca fiind o trăsătură a societăţii americane, multi-
culturalismul s-a infiltrat în vocabularul europenilor, de curînd devenind prezent 
şi în discursul politic din Europa de Sud-Est. Noţiunea este mult mai complexă 
decît pare şi nu presupune doar acceptarea altor culturi sub aspect etnic, rasial, 
dar semnifică şi un nou pluralism moral, acceptarea şi recunoaşterea autentici-
tăţii noilor / altor modele de viaţă. Fiind abordat ca un principiu al liberalismu-
lui, al priorităţii drepturilor individului şi independenţei lor faţă de  orice altă 
concepţie particulară a binelui, multiculturalismul deschide o nouă eră a libertă-
ţilor individului. Minorităţile cer respectarea drepturilor în componenţa majori-
tăţii şi limitarea pretenţiilor abuzive ale acesteia. Astfel, multiculturalismul, se 
focusează atît pe interacţiunea şi comunicarea între diferite culturi, fapt ce-i fa-
cilitează dezvoltarea, cît şi pe diversitatea şi unicitatea fiecărei culturi naţionale 
aparte [4].  

Ca fenomen, multiculturalismul nu tinde să estompeze culturile naţionale ci 
să găsească o modalitate de conlocuire, acceptare şi recunoaştere reciprocă între 
aceste, cultura nefiind o noţiune care se bazează eminamente pe rasă, religie, li-
mbă dar în mare parte este rezultatul unei colaborări dintre mai mulţi factori pa-
sibili schimbărilor contemporane [5].  

Multiculturalismului este angrenat diversităţii, un principiu fondator al Uni-
unii Europene - unitatea prin diversitate - semnificînd diversitatea culturilor, 
obiceiurilor, credinţelor şi limbilor, ceea ce transformă spaţiul UE într-un spaţiu 
al diversităţii, sursa de bogăţie a europenilor. Diversitatea culturală este o valoa-
re ce cuprinde mai multe componente: multiculturalitatea, etnodiversitatea, dre-
pturile culturale, diversitatea religiilor, credinţelor şi obiceiurilor, modului de 
viaţă, iar abordarea diversităţii culturale presupune inclusiv o abordare integra-
toare din perspectivă politică, economică, socială şi juridică. Deci, diversitatea 
se înfăţişează ca o prezenţă importantă în societate, este o punte dintre diferen-
ţele existente între indivizi care aparţin diferitor grupuri cu diferite tradiţii, mo-
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duri de viaţă, abordări ale educaţiei, viziuni sociale, dintre diferite identităţi. În 
contextul unui stat multietnic comunicarea interculturală este element intrinsec 
diversităţii culturale, devenind un mod de existenţa al societăţii.  

Pluralitatea lingvistică, etnoculturală, proprie multiculturalismului presupu-
ne recunoaşterea coexistenţei culturilor şi legitimitatea pluralităţii, elucidează 
gradul de influenţă a altor culturi asupra patrimoniilor naţionale socioculturale. 
Este eminamente necesar să facem deosebire între multiculturalism ca teorie po-
litică normativă şi multiculturalism ca şi pluralism cultural (etnic, religios, naţi-
onal). Între ele desigur există o legătură – acceptarea diversităţii, dar ca teorie 
politică, multiculturalismul, este un răspuns la cererile venite din partea minori-
tăţilor culturale, de acomodare, recunoaştere şi apreciere a diferenţei / diversită-
ţii. Şi aici vorbim nu doar de minorităţi etnice sau religioase, ci şi de orice altă 
natură, cele ce împărtăşesc alte stiluri de viaţă neconvenţională, persoane cu de-
zabilităţi, etc. [3].  

Schimbarea tablei de valori, specialmente în spaţiul postsovietic este un pro-
ces foarte complex şi profund, ea vizează nu doar schimbări ale spectrului de 
valori politice, economice, sociale, etc., dar şi morale. Se cer adoptate valori co-
ngruente cu cadrul cronologic şi nivelul de modernizare a ţării, modernizarea în-
semnînd industrializare, raţionalizare, urbanizare, birocratizare şi individualiza-
re. În acest context regulile tradiţionale ale respectului ierarhic şi obligaţiunilor 
comunitar-religioase pierd teren în faţa noilor valori, inovaţiei şi individualis-
mului. Generalmente, dezvoltarea ştiinţei, informatizarea, investiţiile făcute în 
domeniul inovaţiei, creşterea economică, demografică, tendinţa de raţionalizare 
a majorităţii sferelor de activitate, globalizarea, presupun schimbări nu doar a 
modurilor de producţie, dar şi la nivelul ideilor şi sentimentelor. Societatea 
secolului XXI, definită drept una post-modernă, se caracterizează printr-o orien-
tare a indivizilor către nevoi superioare, printr-o necesitate crescută de toleranţă 
şi o acceptare a diversităţii stilurilor de viaţă. Are loc o deschidere spre noi ex-
perienţe, se renunţă la autoritatea tradiţiei, accentul cade  pe afirmarea identităţii 
şi pe realizarea propriului stil de viaţă. Anume multitudinea stilurilor de viaţă 
catalizează şi multitudinea comportamentelor umane, toleranţa şi acceptarea di-
ferenţelor fiind singurele care pot garanta exprimarea fiecărui individ fără a afe-
cta dezvoltarea tuturor indivizilor şi a societăţii în ansamblu [1].  

Societatea post-modernă axează pe valori precum echitatea socială, respec-
tarea drepturilor şi libertăţilor omului, acceptarea diferenţelor, a exprimării libe-
re, etc. Bineînţeles, toate aceste nuanţe bulversează comportamentele, mentalită-
ţile, ideile despre ordinea statală, naţiune, tabla axiologică, criteriile justiţiei so-
ciale, pattern-urile despre socializare şi integrare socială, se schimbă modul de 
funcţionare şi rolul unor instituţii sociale, textura socială devine tot mai comple-
xă, felul în care sunt luate deciziile politice, în care sunt rezolvate sau provocate 
conflictele politice, modul în care partidele politice îşi construiesc mesajul, rolul 
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forţelor armate, etc. Se diversifică lumea şi sistemele de valori în care individul 
se mişcă, graniţele devin tot mai latente, ajungînd să nu mai conteze. În aseme-
nea context se schimbă şi rolul religiei, urbanizarea a provocat o pierdere a rolu-
lui parohiei locale ce conferea individului un sistem unitar de semnificaţii, soci-
etatea fiind într-o faza de secularizare inevitabilă [2].  

Zona publică este caracterizată de muncă, producţie, serviciu, obligaţie, do-
minată de raţional, lumea faptelor. Observăm că se estompează rolul şi relevan-
ţa religiei pentru domeniul public, religiozitatea fiind acceptabilă doar în măsura 
în care nu are pretenţia de a depăşi limitele lumii private şi de a invada domeni-
ul public, de a rămîne în sfera individului. Faptul că este orientată spre trecut, 
preocupată obsedant de păstrarea nealterată a tradiţiei, religia riscă să rămînă a 
fi doar o tradiţie contrafăcută, fără o reconstrucţie reflexivă a practicii religioase 
şi irelevantă pentru  omul modern, care nu se poate raporta la mesajul religios, 
chit ca şi practicile sociale sunt supuse constant unor reformări în virtutea infor-
maţiei permanente. De-altfel cum am putea explica că abandonul copiilor, negli-
jarea celor defavorizaţi, reticenţa şi discriminarea unor categorii întregi de po-
pulaţie [9], sunt doar puţine dintre indicii alarmanţi ce nu ar trebui să existe într-
o ţară unde biserica se bucură de cea mai mare încredere din partea populaţiei 
[8].  

Procesul democratizării, lunga perioadă de tranziţie, metamorfozele sociale 
prin care continuă sa treacă ţările post-socialiste este îngreunat nu doar de nece-
sitatea realizării unui şir de reforme de ordin economic, politico-social, ci emi-
namente şi de perturbaţii de ordin identitar, cultural şi valoric. Acceptarea unor 
noi valenţe politice, economice, etice, morale, etc., au devenit inevitabile pentru 
facilitarea procesului de integrare europeana în care s-a angrenat Republica Mo-
ldova după 1991, dar şi pentru crearea unui cadru adecvat şi favorabil funcţio-
nării acelor instrumente internaţionale în materie de drepturile omului, la care a 
aderat Republica Moldova pe parcurs (Declaraţia Universala a Drepturilor 
Omului, Convenţia europeana pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare ra-
sială, Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau 
degradante, etc.). Or, mutarea formelor europene pe un conţinut cultural şi valo-
ric postcomunist transforma aspiraţiile europene ale Republicii Moldova în sim-
ple deziderate şi stipulări electorale ale partidelor politice. Integrarea europeana 
nu poate deveni realitatea Republicii Moldova atîta timp cît, pe lînga lipsa refor-
melor, populaţia continuă să fie prada nostalgiilor post-sovietice, este posesoare 
a unei culturi politice anemice, a unui slab interes politic şi spirit civic [8], îşi 
construieşte viziunile de dezvoltare avînd ca punct de reper vechea tabla axiolo-
gică şi mituri sociale, prejudecăţi şi stereotipuri. Habituarea arealului axiologic 
cu valori neprezente pînă atunci în spaţiul conştiinţei sociale precum libertatea, 
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toleranţa, diversitatea, echitatea, etc. a creat discrepanţe şi confuzie în sînul so-
cietăţii civile dar şi politice.  

Din perspectiva acestei idei sunt tot mai vehiculate ultimul timp atît în spaţi-
ul academic cît şi cel non-guvernamental, politic idei precum diversitatea, mul-
ticulturalitatea, echitatea socială, nediscriminarea, dreptatea distributivă, valori, 
formele cărora pot fi atestate în majoritatea conţinuturilor doctrinale ale formaţi-
unilor politice, dar şi statutul societăţii civile din Republica Moldova. 

Dorinţa şi necesitatea de a corespunde standardelor înaintate de Uniunea Eu-
ropeana spre care se orientează Republica Moldova, de a îmbrăţişa valori ce de-
vin iminente în noile condiţii socio-politice, dorinţa de a estompa prezenţa unor 
idei moştenite din vechiul sistem şi depăşite de imperativele timpului, pe de o 
parte, pe de altă parte reticenţele pe care le manifesta unele categorii de popula-
ţie faţă de aceste noi valori, invocînd tradiţiile cultural-istorice, religioase ale ţă-
rii, incompatibilitatea între valorile occidentale şi cele ale populaţiei autohtone 
pun societatea civilă şi politică în faţa unor provocări. Colapsul URSS şi pătrun-
derea democraţiei într-un spaţiu întins, habitat de o largă diversitate etnocultu-
rală, unde toleranţa şi acceptarea era asigurată prin metode dictatoriale, cît şi co-
nstituirea de formaţiuni statale independente, democratice au catalizat o mobili-
zare etnopolitică şi o tendinţă de a promova  interesele comunitare proprii. S-ar 
părea ca situaţia este de înţeles, trăim într-un spaţiu posttotalitar unde se implan-
tează un sistem antonimic ca şi conţinut precedentului totalitar, cel democratic, 
încercîndu-se o adaptare a lui la contextul istorico-politic al ţării. Cultura şi me-
ntalitatea populaţiei ţării nu sunt destul de pregătite pentru asimilarea unor prin-
cipii şi valori considerate „străine”.  

Exodul de creieri din Republica Moldova a creat nişe serioase în rîndul inte-
lectualităţii ţării. Categoriile sociale cu viziuni mai deschise, sensibile la fluxul 
valorilor, conştiente şi predispuse să înfăptuiască realmente schimbări democra-
tice continuă să invadeze Occidentul, care prezentă o ademenitoare platformă de 
realizare, migraţia atingînd valori îngrijorătoare pînă-n prezent. Metamorfozele 
postsovietice au provocat multiple conflicte societale. Dintr-o societate egalita-
ră, societatea postcomunistă s-a transformat în acest răstimp în una foarte divi-
zată, penetrată de multiple diviziuni societale rezultatul cărora este excluziunea 
socială, discriminarea şi încălcarea flagrantă a drepturilor şi libertăţilor omului. 
Schimbările şi îndelungatele reforme în care s-a antrenat Republica Moldova 
după 1990 au ca scop schimbarea la faţă a ţării, facilitarea negocierilor UE – 
Moldova vis-a-vis de liberalizarea sistemului de vize, integrarea Republicii Mo-
ldova în spaţiul UE. Realizarea acestor aspiraţii este posibilă în cazul unei con-
lucrări constructive dintre societatea civilă şi cea politică, partidelor politice re-
venindu-le rolul de promovare a acestor deziderate în forul legislativ.  

Societatea civilă, în acest context, ar urma să reliefeze încălcările cadrului 
legal, nişele neacoperite de cadrul juridic şi incongruenţele normelor juridice in-
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ternaţionale cu cele naţionale, care în Moldova se manifestă cu pregnanţă la ca-
pitolul respectarea drepturilor şi libertăţilor fiecărui individ. Chiar daca situaţia 
drepturilor omului în general a înregistrat o evoluţie în ultimii ani, asigurarea re-
spectării efective a acestui cadru continuă sa fie o provocare, din cele 186 hotă-
rîri pronunţate din 1997 pînă-n prezent, 168 sunt constatări de încălcări flag-
rante a prevederilor Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale [10].  

O clauză a convenţiilor la care a aderat Republica Moldova este egalitatea 
oportunităţilor absolut pentru toţi cetăţenii statului, drept prevăzut la nivel inter-
naţional de toate standardele în materie de drepturile omului, alături de dreptul 
de a nu fi supus discriminării. Principiul nediscriminării derivă şi din Directiva 
Consiliului Uniunii Europene nr.2000/78/EC, privind stabilirea unui cadru ge-
neral pentru tratament egal în materie de angajare şi ocupaţie, Directiva Consi-
liului Uniunii Europene 97/80/EC din decembrie 1997 cu privire la sarcina pro-
baţiunii în cazurile de discriminare bazată pe criteriul de sex, articolul 13 al tra-
tatului de la Amsterdam din decembrie 1997 care prevede combaterea discrimi-
nării pe criteriu de origine rasială sau etnică, sex, religie, convingeri, orientare 
sexuală, Recomandarea nr.7 a ECRI privind combaterea rasismului şi discrimi-
nării rasiale din decembrie 2002, Convenţia UNESCO împotriva discriminări în 
educaţie cît şi alte standarde prevăzute de dreptul european în materie de dreptu-
rile omului, în prezent Republica Moldova este parte a 72 convenţii ale Consili-
ului Europei [6; 7].  

Aderînd la toate aceste organisme internaţionale Republica Moldova si-a 
asumat obligaţia de a respecta prevederile lor, ce presupun respectarea demnită-
ţii şi drepturilor omului pentru fiecare persoană aflată pe teritoriul său. Principii-
le date sunt stipulate cu acelaşi succes şi de Constituţia ţării (art.16), care asigu-
ră egalitatea cetăţenilor în faţa legii, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială, 
art.19 menţionînd că cetăţenii străini sau apatrizii au aceleaşi drepturi şi respon-
sabilităţi cu excepţiile menţionate de lege.  

Aspecte ale principiului nediscriminării sunt inserate generalmente în varia-
te acte legislative naţionale, la nivel naţional nu există însă o lege în acest do-
meniu, fapt ce complică foarte mult practica judiciară în problemele discrimină-
rii. Chiar dacă Articolul nr.14 al Convenţiei pentru Apărarea drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor Fundamentale prevede că, exercitarea oricărui drept prevăzut de 
lege trebuie să fie asigurat fără nici o discriminare bazată pe rasă, sex, culoare, 
limbă, religie, opinie politică sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, 
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie, în 
lipsa unui mecanism real, a unui instrument juridic în acest domeniu, domeniul 
discriminării nu poate fi acoperit integral în Republica Moldova. Şi aceasta se 
întîmplă în pofida  prevederilor art.4 şi art.8 din Constituţia ţării care spun, că în 
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cazul apariţiei unor neconcordanţe între dreptul internaţional şi cel naţional în 
materie de drepturile omului, inclusiv şi în domeniul prevenirii şi combaterii 
discriminării, au pondere prevederile internaţionale la care Republica Moldova 
este parte.  

Adoptarea unei legi separate în domeniul discriminării nu ar fi fost un caz 
fără precedent, sunt ţări europene care au făcut deja acest lucru (Irlanda, Finlan-
da, Norvegia, Bulgaria, Serbia, Romania, etc.) iar adoptarea proiectului de Lege 
privind prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova, ar fi argu-
mentat tendinţa guvernării dar şi societăţii de a face parte realmente din rîndul 
ţărilor cu veritabile aspiraţii democratice. Proiectul de Lege propus a fost întîm-
pinat însă cu multe rezerve de către guvernarea pro-europeană, partidele politice 
şi parte a societăţii civile. Chiar daca legea avea anumite lacune, lăsa unele as-
pecte neacoperite, este surprinzător felul în care au reacţionat la acest proiect or-
ganizaţii ale societăţii civile care promovează toleranţa, la fel ca şi partide poli-
tice promotoare ale valorilor democratice şi pro-europene. Noul proiect de lege 
conţine îmbunătăţiri semnificative comparativ cu cel din 2008, multe organizaţii 
ale societăţii civile s-au pronunţat şi au contribuit la îmbunătăţirea conţinutului 
legii, organisme internaţionale au salutat elaborarea acestui proiect de lege şi au 
încurajat adoptare lui. Legea definea noţiunea discriminării, felurile acesteia, 
domeniile asupra cărora se răsfrîngea fiind: accesul la servicii sociale / sănătate, 
educaţie, angajare în cîmpul muncii, servicii publice.  

Reacţia multor lideri ai partidelor politice, a unor organizaţii creştine, ai bi-
sericii ortodoxe au fost foarte negative, chiar instigatoare la ură şi discriminato-
rii. Reţelele sociale au abundat în comentarii ce demonstrau clar necunoaşterea 
şi neacceptarea, liderii unor partide politice au făcut declaraţii ce contraveneau 
vădit prevederilor convenţiilor internaţionale, demonstrînd un joc de conjunctu-
ră politică şi motivînd că Republica Moldova ar avea alte priorităţi la moment - 
alegerile locale. Or, respectarea drepturilor omului, a indivizilor de care fusese-
ră delegaţi să le reprezinte şi apere interesele în forul legislativ se dovedise a că 
nu era o problemă pe agenda zilei. Retragerea proiectului de lege cu privire la 
prevenirea şi combaterea discriminării a demonstrat încă o data oportunismul 
clasei politice şi lipsa de curaj politic. Deşi legea cuprindea mai multe categorii 
de populaţie (persoanele cu dizabilităţi, femeile, persoanele în vîrstă, persoanele 
HIV infectate, minorităţile etnice, etc) discuţiile s-au axat asupra noţiunii de 
minoritate sexuală, chiar dacă prevederile convenţiilor internaţionale stipulează 
clar că dreptul persoanelor trebuie respectat fără a ţine cont de culoare, sex, 
limbă, convingeri, orientare politică, orientare sexuală, etc., acesta devenind un 
reper comun pentru reprezentanţii bisericii şi reprezentanţilor organizaţiilor de 
extremă [11; 12; 13; 14]. Ultimele două au făcut front comun şi faţă de 
înregistrarea cultului islamic în Moldova, deşi Constituţia ţării, prevede că 
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cetăţenii ţării nu pot fi discriminaţi în virtutea convingerilor şi credinţelor împă-
rtăşite [15].  

Partidele politice s-au dovedit a fi foarte impasibile atît în cazul adoptării 
proiectului de lege nediscriminare, cît şi la promisiunea prim-ministrului V.Filat 
făcută Mitropolitului Vladimir, vis-a-vis de revizuirea modalităţii de înregistrare 
a cultului islamic [16]. Chiar dacă toleranţa, libertatea, egalitate, promovarea 
valorilor democratice sunt piloni doctrinari ai majorităţii partidelor politice din 
Republica Moldova, aprobarea acestui proiect de lege cît şi înregistrare cultului 
islamic au demonstrat mimetismul doctrinar al formaţiunilor politice, interesate 
mai curînd în accederea la guvernare şi nicidecum în ridicarea nivelului de cul-
tură politică a populaţiei, promovarea de facto a valorilor democratice, schimba-
rea mentalităţii populaţiei, atît de des invocată în puţinele dezbateri publice or-
ganizate la acest capitol, la care au participat reprezentanţii partidelor politice, 
ai societăţii civile şi ai bisericii. O analiză sumară a arsenalului doctrinar al prin-
cipalelor formaţiuni politico-sociale din Moldova scoate în evidenţă prezenţa 
principiilor non-discriminării în fiecare program politic. Partidul Democrat din 
Moldova stipulează că formaţiunea „urmăreşte realizarea intereselor şi scopuri-
lor întregii comunităţi de cetăţeni ai Republicii Moldova, indiferent de deo-
sebirile lor de ordin social, etnic, de vîrstă, etc.” [17], Partidul Liberal,  promo-
vează prin Programul său combaterea discriminării, a oricăror forme de extre-
mism, şovinism, antisemitism, egalitatea şanselor, egalitatea în faţa legii [18], 
pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova respectarea drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale cetăţenilor republicii sunt „valori fundamentale care nu 
pot fi îngrădite sub nici o formă, indiferent de circumstanţe” şi partidul „consi-
deră inadmisibilă aplicarea selectivă a legilor şi pledează pentru aplicarea unifo-
rmă a lor fără discriminare“ [19], acelaşi lucru se întrezăreşte şi în programul 
Partidului Comuniştilor din Moldova „noi pledăm pentru egalitate de condiţii, 
pentru echitate socială”, echitatea socială însemnînd „egalitatea tuturor cetăţeni-
lor în faţa legii dar şi responsabilitatea societăţii şi a statului pentru dezvoltarea, 
educarea, instruirea şi ocrotirea sănătăţii fiecărui cetăţean,[…] pentru protecţia 
lui juridică, economică şi socială, care nu depinde de starea lui materială, de sta-
tutul său social, de apartenenţa sa naţională” [20], or exact asta erau domeniile 
asupra cărora se răsfrîngea Legea Nediscriminare.  

Este dificil să ne exprimăm asupra deciziei Ministerului de Justiţie de a ret-
rage legea din Parlament şi declarînd-o încă „mărul discordiei” pentru societatea 
civilă dar şi cea politică din Republica Moldova, lipsa de curaj politic, asumarea 
responsabilităţii politice şi intenţii veritabile de democratizare a ţării fiind deli-
cat ascunse sub o prestaţie ieftină de diplomaţie politică. Bineînţeles că prezenţa 
unei multitudini de opinii politice într-o societate poate crea anumite reţineri în 
procesul decizional, dar asigurarea pluralismului de opinie este menirea unei de-
mocraţii, precum şi reprezentativitatea intereselor fiecărui cetăţean. Or, discri-



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

43 

minarea este un fenomen prezent în Republica Moldova (în luna mai Linia Ne-
discriminare a înregistrat peste 68 de apeluri, sesizări de încălcare a drepturilor 
omului dintre care 15 sunt cazuri relevate de discriminare) [21], iar Legea venea 
să acopere anume acele categorii supuse cel mai frecvent discriminării şi să ape-
re interesele fiecărui cetăţean indiferent de unul dintre criteriile menţionate în 
Lege.  

Legea Nediscriminare este unul dintre punctele stipulate în Planul de acţiuni 
privind liberalizarea regimului de vize şi adoptarea ei este un argument al auten-
ticităţii orientării pro-europene şi democratice a Republicii Moldova. Pe buna 
dreptate însă, tergiversarea adoptării acestei legi poate fi consideră drept mime-
tism doctrinar, lipsă de curaj politic, dar şi prezenţa unei societăţi civile imature 
şi confuze. 
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