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Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  

(revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității) 

 

Nr. Autoritatea emitentă Obiecțiile și propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiției 

1.  Consiliul pentru 

Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și 

Asigurarea Egalității 

1. Referitor la modificarea Legii cu privire la asigurarea 

egalității nr. 121 din 25.12.2012 

Preambulul indică că scopul Legii este acela de a stabili cadrul 

legal necesar pentru aplicarea Directivei Consiliului 200/43/CE 

din 29 iunie 2000 și a Directivei Consiliului 2000/78/CE din 27 

noiembrie 2000. În contextul domeniului limitat de aplicare al 

directivelor și având în vedere obligațiile internaționale asumate 

de Republica Moldova este important ca preambulul să reafirme 

supremația actelor internaționale în domeniul drepturilor 

omului ratificate de Republica Moldova, facilitând o mai bună 

înțelegere a domeniului de aplicare al Legii și favorizând 

interpretarea acesteia în conformitate cu drepturile omului. Ca 

urmare a celor expuse venim cu propunerea de a expune 

preambulul Legii în următoarea redacție:  

„Dreptul fiecărei persoane la egalitate în fața legii și la protecție 

împotriva discriminării constituie un drept universal recunoscut 

prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin Pactele 

internaționale cu privire la drepturile civile și politice și, 

respectiv, drepturile economice, sociale și culturale, Convenția 

Organizației Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor 

de discriminare față de femei, de Convenția internațională 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, de 

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, de 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale, de Directivele 2000/43/CE, 

2000/78/CE, 2006/54/CE precum și de alte acte juridice 

internaționale.”. 

 

Nu se acceptă 

1. La momentul elaborării Legii 121/2012 

aceasta a fost armonizată cu prevederile 

directivelor europene. Referitor la Directiva 

2006/54/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea 

în aplicare a principiului egalității de șanse și 

al egalității de tratament între bărbați și femei 

în materie de încadrare în muncă și de muncă 

(reformă) aceasta abrogă fosta Directivă 

97/80/CE. 

Prin proiectul de modificare a Legii 

121/2012 nu se propune transpunerea 

directivelor europene, acest lucru a fost 

confirmat prin scrisoarea nr. 39/03 din 2 mai 

2018 a Centrului de Armonizare a 

Legislației. 

2. Dat fiind faptul că uneori faptele de discriminare sub forma 

instigării la discriminare pot fi comise de cetățenii Republicii 

Moldova în afara teritoriului Republicii Moldova, dar avînd 

influență sau impact asupra persoanelor de pe teritoriul acesteia 

Se acceptă 

2. Articolul 1 alin. (1) va avea următorul 

cuprins: 
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(a se vedea Decizia Consiliului nr. 01/17 din 30.03.2017 ). De 

asemenea Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale la articolul 1 prevede că 

Părţile Contractante recunosc oricărei persoane aflate sub 

jurisdicția lor drepturile şi libertăţile definite în Titlul I al 

Convenției. Reieșind din cele expuse mai sus, Consiliul vine cu 

propunerea de a substitui în art. 1 alin. (1) din Legea cu privire 

la asigurarea egalității cuvintele „pe teritoriul” cu cuvintele „sub 

jurisdicția”. 

„(1) Scopul prezentei legi este prevenirea şi 

combaterea discriminării, precum şi 

asigurarea egalităţii tuturor persoanelor 

aflate sub jurisdicția Republicii Moldova în 

sferele politică, economică, socială, culturală 

şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, 

culoare, naţionalitate, origine etnică, socială, 

națională și statut social, limbă, religie sau 

convingeri, sex, vîrstă, statut matrimonial, 

dizabilitate, sănătate și statut HIV, opinii 

politice sau orice alte opinii, avere, naștere, 

sau orice alt criteriu.” 

 

3. Consiliu salută intenția de a completa lista criteriilor de 

discriminare, asigurând o protecție efectivă victimelor 

discriminării, dar totodată vine cu propunerea de a include la 

alin. (1) art.1 și criteriile de orientare sexuală, statut HIV, statut 

matrimonial. Includerea acestora derivă din jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului  și Recomandările Comitetului 

pentru drepturile omului  și Comitetului privind drepturile 

economice, sociale și culturale . Mai mult decât atât în legislația 

națională, de exemplu, în Codul muncii (art.8 și 128), se 

regăsesc criteriile statut HIV și statut matrimonial.  

Examinând modificarea propusă la alin. (1) art. 1, constatăm 

prezența unor greșeli de redactare. Astfel, completarea după 

cuvântul „origine” cu cuvintele „națională și etnică, și statut 

social”, va duce la prezența dublă a cuvântului „etnică„ în textul 

legii după efectuarea modificării, dat fiind faptul că la moment 

el este deja în textul legii. De asemenea, nu își are explicație 

prezenta sintagmei „va avea următorul cuprins” la finalul pct.1, 

art. III din proiectul de lege. Ca urmare a celor expuse la punctul 

2, 3 și 4, Consiliul vine cu propunerea de a expune modificarea 

art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la asigurarea egalității în 

următoarea redacție: 

„La articolul 1 alin (1), cuvintele „pe teritoriul” se substituie cu 

cuvintele „sub jurisdicția”, după cuvântul „etnică„ se 

completează cu cuvintele „națională și socială, și statut social”, 

Se acceptă  

3. Vezi argumentele de la pct. 2 din tabel. 
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după cuvântul „sex” se completează cu cuvintele „identitate de 

gen și orientare sexuală”, după cuvântul „dizabilitate” se 

completează cu cuvintele „stare de sănătate și statut HIV”, iar 

cuvintele „opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu 

similar” se substituie cu cuvintele „ opinii politice sau orice alte 

opinii, avere, naștere, statut matrimonial sau orice alt criteriu.” 

”. 

 

4. Formularea folosită în art. 1 alin.(2) lit. a) din Legea cu privire 

la asigurarea egalității precum că prevederile acesteia nu se 

extind asupra şi nu pot fi interpretate ca aducând atingere 

„familiei care se întemeiază pe căsătoria liber consimțită dintre 

bărbat şi femeie” ridică o serie de probleme. Una dintre care este 

legată de folosirea cuvântului „familie”. Având în vedere că 

intenția legiuitorului a fost, evident, aceea de a exclude 

căsătoriile între persoane heterosexuale  (textul conține referiri 

explicite în acest sens), atunci ar fi trebuit folosit acel termen, și 

nu termenul „familie”. Folosirea noțiunii de familie pare să 

sugereze că alte domenii corelate, de exemplu, exercitarea 

autorității parentale, custodia copiilor, aspecte legate de filiație, 

de asemenea, excluse de la aplicarea principiului 

nediscriminării. Drept urmare venim cu propunerea de modifica 

prevederile art.1 alin. (2) lit. a) prin substituirea cu următorul 

text: 

„a) încheierii căsătoriei în partea ce ține de genul sau sexul 

părților;”. 

 

Nu se acceptă 

4. Prevederea actuală de la art. 1 alin.(2) lit. 

a) este în deplină concordanță cu art. 12 

(dreptul la căsătorie) din Convenția 

europeană a drepturilor omului, care 

stabilește că dreptul la încheierea unei 

căsătorii este recunoscut persoanelor care au 

sex biologic diferit. În acest sens este 

garantată căsătoria tradițională în calitatea ei 

de fundament al familiei. 

5. La articolul 2, pentru a clarifica scopul măsurilor pozitive, 

venim cu propunerea de a completa definiția „măsurilor 

pozitive„ din proiectul de lege, astfel, cuvântul „legate” să fie 

substituit cu cuvintele „în favoarea unui grup de persoane sau a 

unei comunități determinate”. 

Se acceptă 

5. Definiția măsurilor pozitive va avea 

următorul cuprins: 

„măsuri pozitive -acțiuni speciale provizorii 

luate pînă la asigurarea efectivă a egalități 

care au menirea să prevină sau să 

compenseze dezavantajele legate de criterii 

protejate;” 
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6. Conform art.5 al Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități pentru a promova egalitatea şi a 

elimina discriminarea, Statele Părţi sunt obligate să efectueze 

toate măsurile adecvate pentru a se asigura adaptarea rezonabilă. 

Astfel, acomodarea rezonabilă este o obligație generală și este 

limitată doar de faptul că modificările şi ajustările trebuie să fie 

necesare şi adecvate și să nu impună un efort disproporționat 

(art. 2 din Convenție). În această ordine de idei venim cu 

propunerea de a exclude din definiția „acomodării rezonabile” 

prevăzută la articolul 2 cuvintele „în cazurile stabilite de lege”, 

pentru a o pune în concordanță cu definiția prevăzută la art. 2 al 

Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 

Nu se acceptă 

6. Definiția acomădării rezonabile se 

regăsește în Legea nr. 60 din 30 martie 2012 

privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, astfel încît includerea acestei 

noțiuni și în Legea 121/2012 ar dubla 

prevederile legale. 

8. Dat fiind faptul că legislația penală și contravențională 

definesc noțiunile de persoană cu funcție de răspundere, 

persoană publică și persoană cu funcție de demnitate publică în 

mod diferit și nu acoperă toate persoanele care ar putea comite 

fapte de discriminare, venim cu propunerea de a completa art. 2 

cu noțiunea de persoană publică în sensul Legii cu privire la 

asigurarea egalității. Această necesitate este determinată de 

faptul că art. 4 al Legii cu privire la asigurarea egalității indică 

ca formă gravă promovarea sau practicarea discriminării de 

către autoritățile publice: 

„persoană publică – persoană care exercită atribuțiile puterii 

publice (legislative, executive ori judecătorești)  sau o altă 

persoană care, datorită statutului, poziţiei sociale sau altor 

circumstanţe, trezeşte interesul public;”. 

 

Nu se acceptă 

8. Noțiunea de persoană publică deja se 

regăsește în Legea 64 din 23 aprilie 2010 cu 

privire la libertatea de exprimare care are 

următorul cuprins: 

„persoană publică – persoană care exercită 

funcţii publice sau o altă persoană care, 

datorită statutului, poziţiei sociale sau altor 

circumstanţe, trezeşte interesul public;” 

 

 

 

 

 

  9. Unul din mijloacele de probă utilizate mai recent pentru a 

stabili sau verifica discriminarea, constituie testarea 

situațională, care are menirea de a crește gradul de 

conștientizare și advocacy. Dat fiind faptul că legea nu prevede 

posibilitatea „testării situaționale” și a folosirii rezultatelor 

testelor ca dovadă, venim cu propunerea de a completa art. 2 cu 

noțiunea de „testare situațională” în următoarea redacție: 

„testare situațională - metodă experimentală folosită pentru a 

evidenția existența unei practici discriminatorii;” 

Se acceptă parțial 

9. Punctul 60 se modifică și va avea 

următorul cuprins:„60. Consiliului îi pot fi 

prezentate, pînă la încheierea audierilor, 

orice mijloace de probă, inclusiv proba 

tratamentului diferențiat, înregistrări audio, 

video sau date statistice. Dacă proba se face 

prin înscrisuri, se anexează copii ale 
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acestora. La solicitare pot fi invitaţi martori, 

specialişti sau experţi.” 

Pentru a evita eventualele situații de 

instigare/provocare a tratamentului 

discriminatoriu, și pentru a nu denatura în 

mod intenționat rezultatul testării 

situaționale se propune ca această tehnică să 

fie înlocuită cu proba tratamentului 

diferențiat. 

10. Articolul 13 alin. (2) prevede că plângerea poate fi depusă 

la Consiliu în termen de un an de la data săvârșirii faptei sau de 

la data la care se putea lua cunoștință de săvârșirea ei. Pentru a 

clarifica momentul începerii curgerii termenului de prescripție 

în cazurile în care fapta de discriminare este comisă prin mai 

multe acțiuni, venim cu propunerea de a completa art. 2 cu 

noțiunile de „discriminare continuă” și „discriminare 

prelungită”. Mai mult decât atât în proiectul de lege la art. 4 lit. 

f) , precum și art. 13 alin. (2) sunt utilizate aceste noțiuni. 

Consiliu propune expunerea în următoarea redacție: 

„discriminare continuă – orice faptă de discriminare care se 

caracterizează prin săvârșirea neîntreruptă, timp nedeterminat a 

faptei și se consumă în momentul încetării acțiunii sau inacțiunii 

discriminatorii sau al survenirii unor evenimente care împiedică 

această faptă; 

discriminare prelungită – orice faptă  de discriminare 

caracterizată prin două sau mai multe acțiuni și/sau inacțiuni 

identice comise cu un singur scop, alcătuind un ansamblu.” 

Se acceptă parțial 

10. Articolul 2 a fost completat cu 

următoarele definiții; 

„discriminare continuă – orice faptă de 

discriminare care se caracterizează prin 

săvîrșirea neîntreruptă, timp nedeterminat al 

faptei și se consumă în momentul încetării 

acțiunii sau inacțiunii discriminatorii sau al 

survenirii unor evenimente care împiedică 

această faptă; 

discriminare prelungită – orice faptă de 

discriminare caracterizată prin două sau mai 

multe acțiuni și/sau inacțiuni identice comise 

cu un singur scop, alcătuind un ansamblu.” 

11.Conform Recomandării de politică generală nr. 15 a 

Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței 

referitoare la discursul urii o responsabilitate majoră o au nu 

doar reprezentanții autorităților publice, dar și politicienii, 

liderii religioși, liderii comunității și alții datorită capacității 

acestora de a exercita influență asupra unui public larg. Din 

aceste considerente venim cu propunerea de a substitui la art. 4 

lit a) din proiectul de lege cuvintele „persoana cu funcție de 

răspundere, persoana publică sau persoana cu funcție de 

demnitate publică” cu cuvintele „persoane publice”, acceptând-

Se acceptă 

11. Articolul 4 litera a) va avea următorul 

cuprins: 

„a) promovarea sau practicarea discriminării 

de către persoane publice;” 
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se definiția „persoanei publice” propusă la pct. 8 al prezentului 

aviz. 

12. Pentru a da claritate modificărilor operate la art. 7 alin.(2) 

lit.a1) propunem completarea după cuvântul „organizație” cu 

cuvântul „profesională”, astfel, precizând faptul că articolul se 

referă la organizații profesionale precum Uniunea Avocaților, 

Uniunea Executorilor etc.). 

Se acceptă 

12. Articolul 7 alin. (2) se completează cu 

litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) stabilirea condiţiilor şi criteriilor care 

exclud sau favorizează anumite persoane la 

afilierea sau accederea într-o organizație 

profesională sau profesie;” 

13.Una din problemele identificate în cadrul Strategiei pentru 

asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova 

pe anii 2017-2021 reprezintă lipsa prevederilor legale cu privire 

la asigurarea plății egale pentru muncă egală sau de valoare 

egală. În vederea realizării Obiectivului specific 1.2: 

Armonizarea legislaţiei naționale la standardele europene 

privind plățile egale pentru muncă de valoare egală, al cărui 

indicator de performanță este prevederi legislative cu privire la 

asigurarea principiului plății egale pentru muncă egală și de 

valoare egală, venim cu propunerea de a substitui la art. 7 

alin.(2) lit. d) cuvintele „același tip şi/sau volum de muncă” cu 

cuvintele „muncă egală sau de valoare egală.” 

Se acceptă 

13. Articolul 7 alin.(2) litera d) va avea 

următorul cuprins: 

 „d) remunerarea inegală pentru muncă egală 

sau de valoare egală;” 

14. Interzicerea discriminării își are aplicare nu doar în acces la 

un drept, dar și în procesul de exercitare a acestuia. Drept 

urmare, Consiliul vine cu propunerea de a completa titlul 

articolului 8 la final cu cuvintele „și furnizarea acestora” și la 

alineatul (1) în partea introductivă cuvintele „persoanelor la” se 

substituie cu cuvintele „și furnizarea”. 

Se acceptă  

14. Articolul 8 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Articolul 8. Interzicerea discriminării 

privind accesul la serviciile şi bunurile 

disponibile publicului și furnizarea acestora 

 (1) Este interzisă orice formă de 

discriminare privind accesul și furnizarea: 

a)  serviciilor oferite de autorităţile publice; 

b) serviciilor de asistenţă medicală şi alte 

servicii de sănătate; 

c) serviciilor de protecţie socială; 

d) serviciilor bancare şi financiare; 

e) serviciilor de transport; 

f) serviciilor culturale şi de agrement; 

 g)  altor servicii disponibile publicului. 
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  (2) Este interzisă orice formă de 

discriminare privind refuzul de a vinde sau 

închiria bunuri mobile sau imobile, precum 

și alte bunuri disponibile publicului.”. 

15. Pentru a preveni și combate toate formele de discriminare în 

domeniul educației, recomandăm expunerea unei liste deschise 

de acțiuni, deoarece Consiliul, de exemplu, în procesul de 

activitatea a constat discriminare prin victimizare în domeniul 

educației . Drept urmare propunem completarea la final a 

alin.(2) art. 9 cu următoarele: 

„ e) segregarea rasială; 

f) orice altă acțiune care contravine prevederilor legale. ” 

Se acceptă 

15. Articolul 9 alineatul (2) va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Se consideră discriminatorii acțiunile 

săvîrșite în baza criteriilor protejate 

precum: 

a) limitarea accesului la educație în 

instituțiile de învățămînt de orice tip și nivel; 

b) limitarea sau subminarea egalității în 

procesul educațional, inclusiv la evaluarea 

cunoștințelor; 

c) limitarea sau subminarea egalității în 

activitatea științifico-didactică; 

d) hărțuirea; 

e) segregarea rasială; 

f) orice altă acțiune care contravine 

prevederilor legale.” 

16. La art. 9 alin. (21) lit. a) este strecurată o greșeală de 

expunere, deoarece nu poate fi asigurată accesibilitatea 

persoanelor la educație, dar urmează a fi asigurată 

accesibilitatea mediului fizic, a curriculei și a altor materiale 

educaționale. Drept urmare venim cu propunerea de a expune 

prevederea întru-un format general:  

„ a) prin asigurarea accesibilității;”. Pentru a integra principiul 

nediscriminării și asigurării egalității în domeniul educației, 

propunem completarea alin.(21) art.9 cu lit. d) cu următorul 

cuprins:  

„d) prin includerea în regulamentele interne a prevederilor 

privind interzicerea discriminării și asigurarea egalității. 

Se acceptă  

16. Articolul 9 alineatul (21) a fost completat 

cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) prin includerea în regulamentele interne 

a prevederilor privind interzicerea 

discriminării și asigurarea egalității.” 
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17. În rezultatul auditului comunicațional realizat de către 

compania Action Global, s-a constatat că denumirea autorității 

publice: Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării 

și asigurarea egalității, este una prea lungă și este greu de reținut 

atât de beneficiari, cât și de autoritățile publice, organizațiile 

societății civile ș.a. Mai mult decât atât însuși Ministerul 

Justiției în Agenda Dialogul RM –UE-ONU- OSCE-CoE în 

domeniul drepturilor omului, utilizează o formă prescurtată, 

cum ar fi Consiliul Antidiscrimiare, iar în informaţia prezentată 

suplimentar privind subiectele ce urmează a fi puse în discuție 

utilizează, deja, sintagma Consiliul pentru egalitate. Reieșind 

din cele expuse și pentru a nu lăsa la mâna fiecăruia 

schimonosirea denumirii unei autorități publice, Consiliul vine 

cu propunerea de a modifica art. 10 lit. a), prin expunerea în 

următoarea redacție: 

„a) Consiliul pentru egalitate;”. De asemenea propunem 

substituirea în textul legii a sintagmei „Consiliul pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității” cu 

sintagma „Consiliul pentru egalitate”. Denumirea propusă are o 

conotație pozitivă, este mult mai scurtă și ușor de reținut și nu 

produce confuzii cu alte entități de drept public sau privat. 

Se acceptă 

În tot textul Legii 121/2012, Legii nr. 

298/2012, precum și în cadrul conex, 

cuvintele „Consiliul pentru prevenirea și 

eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității” se propun a fi substituie cu 

cuvintele „Consiliul pentru egalitate”.   

18.Reieșind din atribuțiile Consiliului prevăzute de art. 12 din 

Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2017, 

scopul creării acestuia este mult mai larg decât asigurarea 

protecției împotriva discriminării şi al asigurării egalității 

tuturor persoanelor care se consideră a fi victime ale 

discriminării. Din aceste considerente, propunem ca 

modificarea propusă la art.11 alin. (1) să fie expusă în 

următoarea redacție:  

„cuvintele „ este un organ colegial cu statut de persoană juridică 

de drept public, instituit în scopul asigurării protecției împotriva 

discriminării şi al asigurării egalităţii tuturor persoanelor care se 

consideră a fi victime ale discriminării” se substituie cu 

cuvintele „ este o autoritate publică autonomă, organ colegial, 

instituit în scopul prevenirii și combaterii discriminării și 

asigurării egalității.”, iar cuvintele „față de autoritățile publice” 

se substituie cu cuvintele „organizațională, funcțională, 

Se acceptă 

18. Articolul 11 alin. (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„(1) Consiliul pentru egalitatea (în 

continuare- Consiliu) este o autoritate 

publică autonomă, instituită în scopul 

prevenirii și combaterii discriminării și 

asigurării egalității. Consiliul acționează în 

condiții de imparțialitate și independență 

organizațională, funcțională, operațională și 

financiară față de orice autoritate publică, 

persoană fizică sau juridică, indiferent de 

tipul de proprietate și forma juridică de 

organizare și față de orice persoană cu 

funcție de răspundere de toate nivelurile.”. 



9 

 

operațională și financiară faţă de orice autoritate publică, 

persoană fizică sau juridică, indiferent de tipul de proprietate şi 

forma juridică de organizare, şi faţă de orice persoană cu funcție 

de răspundere de toate nivelurile.”. 

19.Examinând propunerea de modificare la art. 11 alin. (9) și 

anume, completarea după cuvântul „revocat” cu cuvintele 

”demisionat sau decizionat”, Consiliul constată că s-a comis o 

greșeală gramaticală și, anume, inexistența în Dicționarul 

explicativ al limbii române a cuvântului „decizionat”. Luând în 

considerație sensul modificării, propunem substituirea 

cuvântului „decizionat” cu cuvântul „decedat”. 

Se acceptă 

19. Articolul 11 alineatul (9) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

„(9) Calitatea de membru al Consiliului 

încetează la expirarea mandatului, ca urmare 

a depunerii cererii de demisie, revocare sau 

în caz de deces. Un membru al Consiliului 

poate fi revocat din funcţie de organul care l-

a numit în circumstanţe care exclud 

posibilitatea executării mandatului său ori la 

cererea Consiliului, adoptată cu votul 

majorităţii membrilor acestuia, în cazul 

neîndeplinirii sau al îndeplinirii 

necorespunzătoare a atribuţiilor. Noul 

membru al Consiliului îşi exercită funcţia 

pînă la expirarea mandatului membrului 

revocat, demisionat sau decedat.” 

20. Reieșind din faptul că domeniul Dreptului nediscriminării și 

al promovării egalității, în general, este unul foarte special, care 

necesită multă specializare atât în ceea ce privește cunoașterea 

materiei, cât și în ceea ce privește atitudinile, abordarea lucrului 

cu grupuri vulnerabile, considerăm că limitarea la deținerea de 

către membrii Consiliului doar a două mandate va fi în 

detrimentul stabilității și profesionalismului instituției. Drept 

urmare, venim cu propunerea de a exclude din proiectul de 

modificare la articolul 11 alineatul (101). 

Se acceptă 

20. Propunerea înaintată de autor se acceptă 

nu din considerentele enunțate pe care, de 

altfel, le considerăm neconvingătoare. 

  

21. Dat fiind faptul că membrii Consiliului nu sunt permanenți 

și pentru ca aceștia să-și exercite atribuțiile cu responsabilitate, 

venim cu propunerea de a substitui la art. 11 alin.(11) textul ” 

Ceilalți membri ai Consiliului sunt convocați de preşedinte în 

şedinţe. În caz de necesitate, Consiliul poate fi convocat la 

solicitarea a cel puţin 2 membri.” cu cuvintele „Ceilalți membri 

ai Consiliului activează cel puțin 1/3 din durata săptămânală a 

Se acceptă parțial 

21. Articolul 11 alin.(11) va avea următorul 

cuprins: 

„(11) Preşedintele Consiliului este ales cu 

majoritatea voturilor din numărul total al 

membrilor acestuia. Preşedintele Consiliului 

activează permanent. Ceilalți membri ai 
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timpului de muncă.” Mandatul vast al Consiliului în domeniul 

prevenirii și combaterii discriminării și promovării 

oportunităților egale determină necesitatea instituirii unui 

cabinet al președintelui Consiliului. Astfel, propunem 

completarea la final a alin.(11) art. 11 cu următorul text: „În 

activitatea sa, Președintele poate fi asistat de personal încadrat 

în propriul cabinet, conform prevederilor Legii nr. 80 din 7 mai 

2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor 

cu funcții de demnitate publică.” 

Consiliului activează cel puțin 1/3 din durata 

săptămânală a timpului de muncă.  

Referitor la cabinetul Președintelui 

Consiliului,  prin propunerea de modificare a 

Legii nr. 80  din 7 mai 2010 cu privire la 

statutul personalului din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 

nu poate fi acceptată din considerentul 

avizului negativ al Ministerului Finanțelor. 

Vezi pct. 122-123 din tabel. 

 

Mai mult, constituirea unui cabinet care îl va 

asista pe Președintele Consiliului, din 

efectivul personalului deja încadrat în funcție 

va afecta capacitatea  Consiliului de a 

desfășura activitățiile pentru care a fost 

constituit.  

22. Experiența demonstrează că multe legi conțin reglementări 

discriminatorii, care trebuie eliminate din sistemul juridic. 

Acest lucru se poate face exclusiv de către Curtea 

Constituțională și, din acest motiv, este necesar să se dea 

Consiliului prerogativa de a sesiza Curtea Constituțională în 

vederea evaluării caracterului constituțional sau legal al legilor 

care cuprind reglementări discriminatorii. Acest lucru va 

contribui la asumarea unui rol proactiv în asigurarea 

standardelor cu privire la nediscriminare din cadrul legislației 

naționale. Drept urmare, Consiliul vine cu propunerea de a 

completa art. 12 alin.(1) cu lit.) b1, cu următorul cuprins: 

„b1) sesizează Curtea Constituţională;” 

Se acceptă 

22. Art. 12 alin.(1) cu lit. b1) va avea 

următorul cuprins: 

„b1) sesizează Curtea Constituţională;” 

Referitor la argumentul înaintat de autorul 

propunerii privind existența multor legi care 

conțin reglementări discriminatorii care 

trebuie eliminate din sistemul juridic, 

menționăm că o astfel de obiecție nu este 

argumentată, or din jurisprudența Curții 

Constituționale nu reiese acest fapt.  
 

Mai mult, un subiect cu drept de sesizare a  

Curții Constituționale este Avocatul 

Poporului a cărui mandat ține de protecția 

drepturilor omului, inclusiv împotriva 

discriminării. Pînă în prezent nu au fost 

constatate multe cauze cu elemente 

discriminatorii care au format obiectul 

sesizării  Curții Constituționale.  
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23. În conformitate cu art. 13 alin. (1) din Legea cu privire la 

asigurarea egalității plângeri la Consiliu pot fi depuse nu doar 

de persoanele care se consideră a fi victime ale discriminării, 

dar și de alte persoane interesate. Astfel, venim cu propunerea 

de a substitui la art. 12 alin.(1) lit. i) cuvintele „persoanelor care 

se consideră a fi victime ale discriminării” cu cuvintele „privind 

discriminarea”. 

 

  Se acceptă 

23. Articolul 12 aliniatul (1) litera i) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

„i) examinează plîngerile privind 

discriminarea;”. 

24. Pentru a crește gradul de conștientizare și responsabilitate 

venim cu propunerea de a include în lista persoanelor care au 

dreptul de a sesiza Consiliul și persoanele care au participat la 

testarea situațională. Astfel, propunem de a completa 

modificările propuse la art. 13 alin. (1) după cuvântul „obștești” 

cu cuvintele „persoanelor care au participat la procesul de 

testare situațională, precum”. 

 

Nu se acceptă 

24. Vezi argumentele de la punctul 9 din 

tabel. 

25.Pentru a nu supune unei sarcini disproporționate persoanele 

care au depus plângere la Consiliu, venim cu propunerea de a 

substitui în textul proiectului de modificare la art. 13 alin.(2) 

cuvintele „de identificare ale” cu cuvintele „care permit 

identificarea”. 

Se acceptă 

25. Articolul 13 alineatul (2) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

„(2) Plîngerea trebuie să conţină o descriere 

a încălcării dreptului persoanei, momentul 

în care a avut loc această încălcare, faptele 

şi eventualele dovezi care permit prezumția 

existenței unui fapt de discriminare, numele 

şi adresa persoanei care o depune, precum și 

datele care permit identificarea persoanei 

despre care se presupune că a comis fapta 

discriminatorie. Plîngerea poate fi depusă la 

Consiliu în termen de un an de la data 

săvîrşirii faptei sau de la data la care putea 

sau trebuia să cunoască despre săvîrşirea ei. 

În cazul unei fapte continue sau prelungite 

termenul curge de la data săvîrșirii ultimei 

acțiuni sau inacțiuni.” 

26.Statutul nepermanent al membrilor, complexitatea cauzelor, 

solicitarea suplimentară a informațiilor și investigarea calitativă 

a cauzelor determină modificarea termenului de examinare a 

Se acceptă 

26. Articolul 15 alin.(1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
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plângerilor în fața Consiliului. Astfel, venim cu propunerea de 

a modifica prevederile alin. (1) art. 15 din Legea cu privire la 

asigurarea egalității, prin expunerea în următoarea redacție: 

„(1) Plângerea se examinează în termen de 90 de zile, iar în 

cazul în care plângerea se referă la un volum complex de 

informații sau sunt necesare consultări suplimentare, 

examinarea acesteia poate fi prelungită cu cel mult 60 de zile, 

cu informarea părților. La examinarea plângerii, Consiliul are 

dreptul să solicite date şi informaţii relevante de la orice 

persoană în legătură cu faptele care formează obiectul plângerii. 

Sarcina de a proba că fapta în cauză nu constituie o discriminare 

revine persoanelor despre care se presupune că au comis fapta 

discriminatorie.” 

„(1) Plîngerea se examinează în termen de 

90 de zile, iar în cazul în care plîngerea se 

referă la un volum complex de informații sau 

sunt necesare consultări suplimentare, 

examinarea acesteia poate fi prelungită cu 

cel mult 60 de zile, cu informarea părților. 

La examinarea plîngerii, Consiliul are 

dreptul să solicite date şi informaţii 

relevante de la orice persoană în legătură cu 

faptele care formează obiectul plângerii. 

Sarcina de a proba că fapta în cauză nu 

constituie o discriminare revine persoanelor 

despre care se presupune că au comis 

fapta.” 

27.După adoptarea deciziei de către membri în ședința de 

deliberare, aceasta, până a fi expediată părților, este supusă 

verificării din perspectiva greșelilor gramaticale sau de 

redactare și apoi este semnată de către membrii Consiliului, care 

sunt nepermanenți. Drept urmare, întregul proces prezentat 

durează mai mult decât 5 zile și ca continuitate propunem 

substituirea la art. 15 alin. (5) din Legea cu privire la asigurarea 

egalității cuvintele „5 zile” cu cuvintele „15 zile de la adoptare”. 

Pe parcursul a cinci ani de activitate, Consiliul a constatat că 

termenul de 10 zile acordat pentru comunicarea  măsurilor 

întreprinse în vederea executării deciziei este unul prea restrâns. 

Din aceste considerente venim cu propunerea de a substitui la 

art. 15 alin. (5) din Legea cu privire la asigurarea egalității 

cuvintele „10 zile” cu cuvintele „30 de zile”. 

 

Se acceptă  

27. Articolul 15 alineatul (5) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

„(5) Decizia se aduce la cunoştinţa persoanei 

care a comis fapta discriminatorie şi a 

persoanei care a depus plîngerea în termen de 

15 zile de la adoptare. Consiliul este 

informat în termen de 30 zile despre măsurile 

întreprinse cu prezentarea eventualelor 

dovezi în acest sens.”. 

28. Constatarea că faptele invocate conțin elementele unei 

infracțiuni poate avea loc doar după examinarea acestora și 

emiterea deciziei în acest sens. Drept urmare, Consiliul vine cu 

propunerea de a exclude din alin.(9) art. 15 din Legea cu privire 

la asigurarea egalității cuvântul ”imediat”. 

Se acceptă parțial 

28. Articolul  15 alin. (9) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„(9) În cazul în care faptele constatate conţin 

elemente ale infracţiunii, Consiliul 

expediază materialele organelor de urmărire 

penală.” 
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29. Pentru a exclude greșelile gramaticale în art. 16 strecurate la 

adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalității, propunem 

substituirea cuvintelor „cu competenţele lor” cu cuvîntul 

„competențelor”. De asemenea propunem de a expune lit. a) art. 

16, în următoarea redacție: 

„a) integrează principiul egalității, nediscriminării și a 

respectării diversității în activitatea desfășurată;”, deoarece 

autoritățile publice nu au capacitatea și cunoștințele necesare de 

a examina plângerile persoanelor care se consideră a fi victime 

ale discriminării, această funcție fiind atribuită Consiliului și 

instanțelor de judecată. 

Se acceptă  parțial 

29. Partea introductivă a articolului 16 va 

avea următorul cuprins: 

 „În scopul prevenirii faptelor 

discriminatorii, autorităţile publice, conform 

competenţelelor funcţionale, exercită 

următoarele atribuţii.” 

 

Litera a) va avea urnătorul cuprins: 

„a) implementează principiul egalității, 

nediscriminării și a respectării diversității în 

activitatea desfășurată;”. 

 

30.Având în vedere că în cadrul practicii de combatere a 

discriminării, „testarea situațională” a fost validată ca o metodă 

adecvată de dovedire a discriminării, se recomandă ca Legea să 

reglementeze „testarea situațională” și folosirea rezultatelor 

testului în cadrul procedurii judiciare. Persoanele care au 

participat la procesul de testare („testatorii”) trebuie să 

beneficieze și de locus standi. Trebuie să se prevadă că o 

persoană care s-a expus în mod deliberat unui tratament 

discriminatoriu cu intenția de a verifica în mod direct aplicarea 

reglementărilor legate de interzicerea discriminării într-un 

anumit caz particular poate iniția un proces în instanța de 

judecată. Drept urmare, venim cu propunerea de a expune alin. 

(2) art. 18 în următoarea redacție: 

„(2) Acţiuni în instanţa de judecată pot înainta şi sindicatele, 

asociaţiile obşteşti și persoanele care au participat la procesul de 

testare situațională.” 

 

Nu se acceptă. 

30. Vezi argumentele de la punctul 9 din 

tabel. 

31.Datele statistice sunt foarte importante mai ales în ceea ce 

privește acuzațiile de discriminare indirectă întrucât în aceste 

cazuri, regulile sau practicile respective sunt neutre la prima 

vedere. Statisticile pot arăta că efectele regulilor sau practicilor 

sunt nefavorabile în mod disproporționat în raport cu anumite 

grupuri specifice de persoane în comparație cu altele aflate într-

o situație similară. Furnizarea de date statistice este legată de 

Se acceptă parțial 

31. Articolul 19 alin. (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

    „(1) Persoana care înaintează o acţiune în 

instanţa de judecată trebuie să prezinte fapte 

și date statistice după caz, care permit 
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inversarea sarcinii probei: atunci când datele indică, de 

exemplu, că un anumit grup este dezavantajat cu precădere, 

statul are datoria să ofere o explicație alternativă convingătoare 

a cifrelor. A se vedea în acest sens, jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului, de exemplu, Hoogendijk c. 

Olandei și D.H. c. Republicii Cehe. Reieșind din aceasta, 

Consiliul vine cu propunerea de a completa art. 19 alin. (1) după 

cuvintele „să prezinte fapte” cu cuvintele „inclusiv date 

statistice”. 

 

prezumţia existenţei unei fapte de 

discriminare.”. 

Utilizarea cuvintelor „inclusiv date 

statistice”, ar presupune prezentarea datelor 

statistice în momentul depunerii plîngerii de 

către o persoană, fapt ce va îngreuna 

modalitatea de probare a unei prezumții de 

discriminare. 

32. Propunerea din proiectul de modificare de a introduce la art. 

22 alin. (31) vine în contradicție cu principiul autonomiei și 

independenței instituțiilor naționale în domeniul drepturilor 

omului, prevăzut de Principiile de la Paris , care menționează că 

INDO trebuie să dispună de o finanțare adecvată care să asigure 

independența față de Guvern. Drept urmare, propunem 

excluderea din proiectul de modificare a alin. (31) art. 22 și 

expunerea alin. (2) art. 22 în următoarea redacție: 

„(2) Activitatea Consiliului este finanţată din mijloace 

financiare alocate de bugetul de stat și din alte surse neinterzise 

de lege, care vor acoperi costul estimativ al tuturor activităților, 

astfel încât acesta să-și exercite efectiv, eficient și plenar 

activitățile. Bugetul Consiliului se aprobă de Parlament, care 

remite Guvernului bugetul aprobat al Consiliului pentru a fi 

inclus în proiectul legii bugetului de stat pentru anul următor.” 

 

 

Nu se acceptă 

32. Vezi argumentele Ministerului 

Finanțelor de la pct. 122-123 din tabel. 

33.Pe parcursul activității Consiliul a întâmpinat dificultăți în 

aplicarea noțiunii de instigare la discriminare, în special, în 

procesul de condamnare a discursurilor discriminatorii. Astfel, 

a aduce mai multă claritate, propunem substituirea la art. 2 din 

Legea cu privire la asigurarea egalității a noțiunii de „instigare 

la disciminare” cu  noțiunile „ordinul de a discrimina” și 

„discurs discriminator”, cu următorul cuprins: 

„ordinul de a discrimina – fapta de încurajare sau ordinul dat de 

o persoană unei alte persoane în scopul discriminării unei terțe 

persoane pe baza criteriilor protejate; 

Nu se acceptă 

33.Substituirea noțiunii „instigare la 

discriminare” cu noțiunea „ordin de a 

discrimina” ar presupune acoperirea doar a 

situațiilor când există un caracter de 

subordonare ierarhică. Noțiunea de instigare 

are o acoperire mai vastă deoarece, implică 

mai multe situații fără a fi neapărat prezent 

un raport de subordonare.  
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discurs discriminator – discurs sau comportament care se 

caracterizează prin separare, distanțare, accentuare a 

diferențelor și susține lezarea demnității umane, a unui drept sau 

libertăți fundamentale pe baza criteriilor protejate sau care 

promovează stereotipuri și/sau prejudecăți față de un grup care 

poate fi identificat cu unul din criteriile protejate;”. 

 

 

34.Referitor la atribuția Consiliului de a sancționa faptele de 

discriminare, în procesul consultărilor au parvenit mai multe 

propuneri, astfel, pentru a asigura o protecție efectivă împotriva 

discriminării venim cu propunerea de a identifica în comun 

soluții privind această atribuție. 

Se acceptă parțial 

34. În proiect, lit. k) alin.(1) din art.12 al 

Legii nr.121/2012 și litera d) din punctul 32 

al Legii nr. 298/2012 vor avea următorul 

cuprins: 

„constată și examinează contravenții în 

conformitate cu prevederile Codului 

contravenţional;”. 

 

Posibilitatea Consiliului de a aplica sancțiuni 

contravenționale va fi posibilă pentru 

contravențiile ce implică împiedicarea 

activității desfășurate de Consiliu, cum ar fi 

neprezentarea în termenul prevăzut de lege a 

informaţiilor relevante solicitate pentru 

examinarea plîngerilor, ignorarea 

intenţionată şi neexecutarea recomandărilor 

date de consiliu, împiedicarea sub orice altă 

formă a activităţii acestuia. Acest lucru fiind 

posibil urmare a modificării art. 4235 din 

Codul contravențional. 

În partea ce ține de alte fapte discriminatorii 

competența de sancționare contravențională 

aparține instanței de judecată, pentru a se 

oferi garanții unui proces contravențional. 

Modificările propuse la Codul 

contravențional vor fi promovate printr-un 

proiect separat. 
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35.Referitor la modificarea Legii cu privire la activitatea 

Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012.  Unul din principiile 

de bază care guvernează activitatea instituțiilor naționale în 

domeniul drepturilor omului este principiul autonomiei, care 

este proclamat atât la nivel internațional, cât și regional.  

Astfel, Principiile de la Paris, menționează că „Instituția 

națională are o infrastructură care este adecvată (potrivită) 

pentru buna desfășurare a activităților sale, în special în ceea ce 

privește o finanțare corespunzătoare. Scopul acestei finanțări 

trebuie să fie acela de a-i permite Consiliului să dispună de 

personal și sediu propriu, pentru a-și asigura independența față 

de Guvern și pentru a nu fi supus controlului financiar, ceea ce 

i-ar afecta independența”. De asemenea, Standardele 

Consiliului Europei  identifică independența și eficacitatea ca 

fiind cei doi indicatori de bază pentru evaluarea organismelor 

din domeniul egalității. Independența este definită ca fiind 

„posibilitatea de a aloca resurse după cum se consideră adecvat, 

de a lua decizii cu privire la personalul propriu, de a stabili 

propriile priorități și a exercita prerogativele așa cum se 

consideră necesar și la momentul potrivit.” Eficacitatea este 

definită ca fiind posibilitatea „de exercitare a tuturor funcțiilor 

și prerogativelor într - o anumită măsură și conform unui 

standard care asigură impactul și valorificarea deplină a 

potențialului”. Nivelul de resurse, competențele și funcțiile, 

capacitatea strategică, accesibilitatea, implicarea părților 

interesate și relaționarea sunt identificate ca factorii cheie care 

asigură eficacitatea. Standarde similare se conțin și în 

Directivele UE. În revizuirea Directivei privind egalitatea 

rasială și a Directivei - cadru privind ocuparea forței de muncă, 

Comisia Europeană a subliniat eficacitatea ca un criteriu pentru 

organismele de promovare a egalității și cerința „să se asigure 

că organismele de promovare a egalității dispun de 

competențele și resursele necesare pentru a - și îndeplini eficient 

sarcinile, inclusiv pentru a - și asuma rolul lor fundamental, 

acela de a acorda asistență victimelor discriminării”.Revizuirea 

Directivei privind egalitatea de tratament în materie de 

Nu se acceptă 
35. Vezi argumentele Ministerului 

Finanțelor de la pct. 122-123 din tabel. 
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încadrare în muncă oferă unele detalii suplimentare cu privire la 

independență, subliniind că „organismele de promovare a 

egalității își pot desfășura activitatea în mod independent numai 

dacă au, de asemenea, o anumită independență în ceea ce 

privește organizarea și resursele umane și financiare”.   

Drept urmare, propunem substituirea la articolul 1 litera b) 

cifra„20” cu cifra „40”. 

 

 

 

36. În titlul și în cuprinsul legii sintagma „Consiliului pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității” se 

substituie cu sintagma „Consiliului pentru egalitate”.  

Consiliul salută preluarea la punctul 2 a formulării revizuite a 

misiunii Consiliului.  

La punctul 4:  

pentru a aduce claritate în definițiile noțiunilor de „petiționar” 

și ”persoană interesată”, prin excluderea textului care se repetă 

și a acorda noțiunii de ”petiționar” caracter generic propunem 

substituirea cuvântului „discriminată” din noțiunea „petiționar” 

cu cuvintele „victimă a discriminării sau persoană fizică sau 

juridică interesată” și expunerea noțiunii de „persoană 

interesată” în următoarea redacție: 

„persoană interesată – sindicat sau asociaţie obştească, persoană 

care a participat la procesul de testare situațională sau orice altă 

persoană care are un interes legitim în combaterea discriminării 

şi reprezintă o persoană, un grup de persoane sau o comunitate 

împotriva căreia s-au comis fapte discriminatorii.”  

 

•deoarece Consiliul poate fi sesizat privind comiterea unei fapte 

de discriminare atât prin plângere, cât și prin nota de 

autosesizare propunem la noțiunea „reclamat” după cuvintele 

„s-a formulat plângerea” să se introducă cuvintele „sau nota de 

autosesizare” și la final să se completeze cu cuvintele „, precum 

și purtătorul de obligații legale în prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității;” 

Se acceptă parțial 

36. În titlul și în cuprinsul legii cuvintele 

„Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității” se  

substituie cu cuvintele „Consiliul pentru 

egalitate”. 

 

La noțiunea de persoană interesată cuvintele 

„persoană care se consideră discriminată” se 

exclud, iar în partea ce ține de persoana care 

a participat la testarea situațională a se vedea 

argumentele de la punctul 9 din tabel. 

 

Nota de autosesizare nu poate fi atribuită 

categoriei de plângeri, dat fiind faptul că 

reprezintă două categorii distincte. Nota de 

autosesizare presupune autosesizarea de 

către un membru al Consiliului privind 

existența unei fapte de discriminare. Or, 

confundarea acestei noțiuni cu cea de 

plângere este una greșită. Mai mult 

explicarea acesteia ar fi una inoportună, fiind 

pe deplin accesibilă. 
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•Capitolului IV Secțiunea a 5-a Examinarea plângerilor și 

autosesizărilor este destinat procesului de examinare atât a 

plângerilor, cât și a notelor de autosesizare, dar pe tot parcursul 

acesteia, de exemplu la pct. 51, 50, 54, 61 ș.a. este utilizat doar 

cuvântul „plângere”, creând o situație incertă referitor la 

procesul de examinare a notei de autosesizare. Pentru a înlătura 

aceste neclarități propunem introducerea noțiunii de „plângere”, 

cu următorul cuprins: 

„plângere – orice act de sesizare cu privire la săvârșirea unei 

fapte de discriminare, inclusiv nota de autosesizare. ” 

 

 

 

 

 

37. La punctul 7: 

•salutăm acceptarea expunerii literei d) într-o nouă formulare, 

precum și completarea cu lit. d1), dar atragem atenția asupra 

următoarelor: 

•în procesul de activitate în cadrul Consiliului pot fi organizate 

mai multe tipuri de ședințe: de deliberare, de audieri, operative 

ș.a. În procesul de examinare a plângerilor sunt organizate 

ședințe de audieri, care sunt prezidate de membrul raportor pe 

caz, dar nu de președintele Consiliului, ca consecință, propunem 

substituirea la litera c)  a cuvintelor „ , prezidează ședințele 

Consiliului” cu cuvintele „ de deliberare și le prezidează”;  

•conform pct. 21 lit. e) aprobarea reglementărilor privind 

procedurile interne de realizare a atribuțiilor Consiliului este 

atribuită perfecționării legislației în domeniul prevenirii și 

combaterii discriminării. Aceste reglementării însă țin de 

organizarea activității Consiliului, atribuție acordată 

președintelui Consiliului în conformitate cu pct.7 lit. a). Drept 

urmare propunem completarea cu litera d2), cu următorul 

cuprins: 

 

d2) aprobă reglementări privind procedurile interne de realizare 

a atribuțiilor Consiliului;”  

Se acceptă 

37. Punctul 7 se modifică prin reformularea 

literei d) și prin completarea cu literele d1)-

d3), cu următorul cuprins: 

„d) semnează deciziile și celelalte acte ale 

Consiliului;”; 

 „d1) poate delega exercitarea atribuțiilor 

sale, cu excepția celor menționate la lit. e) și 

g), unui membru al Consiliului sau șefului 

aparatului administrativ, cu acordul 

acestora; 

d2) aprobă reglementări privind procedurile 

interne de realizare a atribuțiilor 

Consiliului; 

d3) dispune, prin rezoluție, documentarea 

modului de executare a 

prescripțiilor/recomandărilor;” 
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•conform pct.7 lit. e) președintele Consiliului are atribuția de a 

numi în funcție funcţionarii publici ai aparatului administrativ 

al  Consiliului, modifica, suspenda şi înceta, în condițiile legii, 

raporturile de serviciu ale acestora, angaja, pe bază de contract, 

personalul auxiliar, modifica, suspenda şi înceta raporturile de 

muncă ale acestuia, totodată membrii Consiliului nu 

interacționează cu toți angajații Consiliului, ca să poată să 

aprecieze activitatea acestora, decât cu funcționarii care îi asistă 

în procesul de examinare a cauzelor. Drept urmare propunem 

excluderea la litera f) a cuvintelor „ ,în consultare cu membrii 

Consiliului”. 

 

 

Se acceptă 

Punctul 7 litera f) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„f) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni 

disciplinare şi stimulează funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului administrativ al Consiliului;”. 

38. După cum am menționat mai sus, tipul ședințelor organizate 

în cadrul Consiliului nu ține de caracterul ordinar sau 

extraordinar al acestora, dar de modul de desfășurare. Drept 

urmare, propunem expunerea punctului 9, în următoarea 

redacție: 

„9. Consiliul se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar, 

dar nu mai rar de 2 ori pe lună.  Membrii  Consiliului sunt 

convocați de președinte în şedinţe, cu excepția celor de audieri. 

În caz de necesitate, Consiliul poate fi convocat la solicitarea a 

cel puţin 2 membri.” și completarea Regulamentului cu punctul 

91, cu următorul cuprins: 

„91.Ședințele Consiliului pot fi de audieri, de deliberare, 

precum și altele.” 

Nu se acceptă 

38. Specificarea tipurilor de ședințe în cele 

de audieri, de deliberare, dar și alte tipuri de 

ședințe nu oferă mai multă claritate modului 

de funcționare a Consiliului. Mai mult 

posibilitatea efectuării ședințelor de audieri 

aparține și unui singur membru raportor care 

poate audia persoanele implicate în 

soluționarea cauzei cu care a fost sesizat 

Consiliul. În acest sens nu putem cataloga 

acest tipt de audieri ca fiind o ședință. Iar 

conform Dicționarului explicativ al limbii 

române cuvîntul ședință are următorul sens: 

„sedința s.f.  1. Adunare organizată a 

membrilor unui corp constituit, a unui 

colectiv, a personalului unei întreprinderi, al 

unei instituții, pentru a discuta, pentru a 

dezbate și a hotărî ceva. 2. Dezbatere a unei 

cauze în fața unei instanțe judecătorești.” 

 

 

39. Pentru a face claritate între modul de desfășurare a ședințelor 

de audieri, care sunt publice și a ședințelor de deliberare, care 

au caracter închis, precum și faptul că ședințele de audieri sunt 

Se acceptă parțial 

39. Punctul 10 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
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prezidate de membrul raportor desemnat, venim cu propunerea 

de a substitui prima propoziție din punctul 10 ”Şedinţele 

Consiliului sunt publice” cu cuvintele ”Ședințele de audieri ale 

Consiliului sunt publice. Ședințele de audieri sunt prezidate de 

membrul-raportor.” 

„10. Audierile Consiliului sînt publice. 

Audierile sunt prezidate de membrul 

raportor. Pot avea loc audieri închise numai 

în scopul protejării informaţiei ce constituie 

secret de stat, secret comercial ori a altei 

informaţii a cărei divulgare este interzisă 

prin lege. La cererea părților, examinarea 

plîngerii poate avea loc în şedinţă închisă 

pentru a preveni divulgarea unor informaţii 

care se referă la aspectele intime ale vieții, 

care lezează onoarea, demnitatea și 

atentează la ordinea publică.”. 

 

 

40. Examinarea pct. 12 a Regulamentului de activitate denotă 

faptul că acesta se referă la procesele verbale întocmite în 

rezultatul desfășurării ședințelor de deliberare. Caracterul secret 

al acestora interzice prezența altor participanţi la sedință. 

Actuala redactare a pct. 12, însă, creează confuzie prin indicarea 

faptului că procesul verbal trebuie să conțină informații privind 

prezența altor participanţi la ședință. Pentru a da un caracter 

general pct. 12, având aplicabilitate atât în privința proceselor 

verbale întocmite ca urmare a ședințelor de deliberare, cât și a 

ședințelor de audieri, propunem expunerea punctului 12, în 

următoarea redacție:  

„12. Lucrările şedinţelor Consiliului sunt consemnate în 

procese-verbale. Procesul-verbal se întocmește în termen de 5 

zile de la desfăşurarea şedinţei şi este semnat de preşedintele şi 

de secretarul ședinței.”  

 

 

 

 

Se acceptă 

40. Punctul 12 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„12. Lucrările ședinţelor Consiliului sunt 

consemnate în procese-verbale și pot fi 

înregistrate audio. Procesul-verbal se 

întocmeşte în termen de 5 zile de la 

desfăşurarea şedinţei şi este semnat de 

preşedintele şi de secretarul ședinței.”. 
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  41. Acțiunile menționate la punctele 13 și 14 nu pot fi executate 

de angajații din cadrul Secretariatului Consiliului, deoarece 

acestea țin de procesul de examinare a plângerii și sunt 

efectuate de funcționarii care examinează plângerea. Mai mult 

decât atât personalul din cadrul Secretariatului este atribuit la 

personal tehnic și nivelul salariului este unul foarte scăzut și 

drept urmare în cadrul acestuia activează doar o persoană, care 

este în imposibilitatea de a efectua totalitatea acțiunilor 

menționate. Totodată ținem să menționăm că garanțiile 

acordate părților la punctul 14 lit. c) și f) sunt incluse în 

modificare propusă la pct. 54 din Regulament și, respectiv, la 

art. 15 alin.(5) din Legea cu privire la asigurarea egalității din 

25.05.2012. se abrogă. Drept urmare propunem excluderea 

punctelor 13 și 14. 

Nu se acceptă 

41. Abrogarea punctelor 13 și 14 va crea un 

vid legislativ, astfel încît nu se vor putea 

realiza lucrări de ordin tehnic imperios 

necesare bunei desfășurări a ședinței 

Consiliului. Mai mult ca atît în punctele 13 și 

14 nu este prevăzută atribuția secretarului 

ședinței de a examina plângerea. 

 

 

 

 

 

 

42. Pentru a da claritate caracterului ședinței desfășurate 

propunem la punctul 16 litera e) cuvântul „Consiliului” să se 

substituie cu cuvintele „de audieri”. 

Se acceptă 

42. Punctul 16 litera e)  se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„e) să invite la audieri orice persoană dacă 

subiectul discutat prezintă interes pentru 

aceasta sau vizează drepturile şi interesele ei 

legitime;”. 

43. Examinând propunerea de modificare a punctului 19, 

observăm că sintagma ”încetează procedura în urma 

acordurilor de conciliere” nu este formulată ca rezultat al unui 

proces adoptat de către Consiliu, precum deciziile, avizele 

consultative, actele de constatare etc. Drept urmare, propunem 

substituirea în proiectul de modificare a punctului 19 a 

cuvintelor ”încetează procedura în urma acordurilor de 

conciliere” cu cuvintele „acorduri de conciliere și alte acte,”, 

pentru a da caracter obligatoriu acordurilor de conciliere 

încheiate ca urmare a soluționării amiabile a cauzelor, iar 

sintagma ”alte acte” se referă, de exemplu, la recomandările de 

ordin general, rezoluțiile de investigare la fața locului sau 

conexare a plângerilor. 

Se acceptă 

43. Punctul 19 se modifică și va avea 

următorul curpins: 

„19. În exercitarea atribuţiilor de prevenire şi 

eliminare a discriminării şi de asigurare a 

egalităţii tuturor persoanelor care se consideră 

victime ale discriminării, Consiliul adoptă 

decizii, emite avize consultative, acte de 

constatare, acorduri de conciliere și alte acte, 

întocmeşte demersuri şi sesizări, elaborează 

studii şi rapoarte, prezintă informaţii şi 

depune solicitări.”. 

44. Consiliul salută preluarea modificărilor la punctul 21, dar 

atrage atenția la formularea propusă la litera e) din proiectul de 

modificare, în care s-a strecurat o greșeală de redactare, fiind 

Se acceptă 

44. În contextul modificării întregului punct 

21, acesta a fost dat într-o nouă redacție, astfel 
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utilizat de două ori cuvântul aprobă. Pentru a înlătura greșeala 

strecurată și a păstra stilul prezent la literele anterioare, 

propunem expunerea literei e) în următoarea redacție: 

„e) elaborează și adoptă recomandări de ordin general în 

vederea prevenirii și combaterii discriminării și asigurării 

egalității.” 

încît propunerea de la litera e), se regăsește la 

litera d). 

 

Punctul 21 litera d) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„d) elaborează și adoptă recomandări de 

ordin general în vederea prevenirii și 

combaterii discriminării și asigurării 

egalității.”. 

 

45. Consiliul salută faptul introducerii Secțiunii 21, care să 

reglementeze procesul de monitorizare a modului de 

implementare a legislației din perspectiva standardelor privind 

nediscriminarea, dar atrage atenția că aceasta urmează a fi 

integrată după punctul 25 din Regulament, dat fiind faptul că 

punctele 26-30 din Regulament, de asemenea, țin de procesul 

de monitorizare. Drept urmare propunem introducerea  

Secțiunii 21 după punctul 25, cu următorul cuprins:  

„Secțiunea 21 

Monitorizarea modului de implementare a legislaţiei din 

perspectiva standardelor privind nediscriminarea 

251. În vederea monitorizării modului de implementare a 

legislaţiei din perspectiva standardelor privind 

nediscriminarea, Consiliul: 

a)acordă suport metodologic persoanelor fizice și juridice din 

domeniul public și privat în procesul de implementare a 

legislației în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și 

asigurării egalității; 

b)supraveghează modul de implementare de către persoanele 

fizice și juridice din domeniul public și privat a legislației în 

domeniul prevenirii și combaterii discriminării și asigurării 

egalității; 

c)colectează  informații despre dimensiunile, starea şi 

tendinţele fenomenului discriminării la nivel naţional; 

d)elaborează studii şi rapoarte tematice și generale. 

Se acceptă parțial 

45. Partea introductivă a punctului 251 și litera 

a) a fost modificată față de propunerea 

înaintată pentru clarificarea normei. 

Propunerea a fost inserată în textul proiectului 

și va avea următorul cuprins: 

„Secțiunea a 21-a  

Monitorizarea modului de implementare a 

legislaţiei din perspectiva standardelor 

privind nediscriminarea 

251. Din perspectiva standardelor privind 

nediscriminarea, Consiliul: 

a) monitorizează modul de implementare de 

către persoanele fizice și juridice din 

domeniul public și privat a legislației în 

domeniul prevenirii și combaterii 

discriminării și asigurării egalității; 

b) acordă suport metodologic persoanelor 

fizice și juridice din domeniul public și privat 

în procesul de implementare a legislației în 

domeniul prevenirii și combaterii 

discriminării și asigurării egalității; 

c) colectează informații despre dimensiunile, 

starea şi tendinţele fenomenului discriminării 

la nivel naţional; 

d) elaborează studii şi rapoarte tematice și 

generale. 
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252. Neprezentarea informației solicitate de Consiliu în 

procesul de monitorizare va fi calificată ca împiedicare a 

activității și va atrage răspunderea contravențională.”; 

 

252. Neprezentarea informației solicitate de 

Consiliu în procesul de monitorizare se 

califică ca împiedicare a activității și atrage 

răspunderea contravențională.”. 

46. Dat fiind faptul că nu toate studiile ar putea necesita 

analizarea experienței și practicii altor state, a jurisprudenței 

naționale și internaționale, având obiect și conținut diferit, 

propunem substituirea la punctul 26 a cuvântului „analizează” 

cu cuvintele „poate analiza” și la final se completează cu 

cuvintele „ , după caz”. 

Se acceptă 

46. Punctul 26 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„26. În studiile efectuate, Consiliul analizează 

după caz experienţa şi practica altor state, 

jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti 

naţionale şi internaţionale, practicile proprii şi 

cele ale altor subiecţi cu atribuţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii discriminării şi 

asigurării egalităţii, prezintă date statistice, 

după caz.”. 

47.Referitor la propunerea de modificare a punctului 27, 

Consiliul atrage atenția, în primul rând, că situația privind 

raportul general este reglementată de punctul 28 și nu necesită 

dublată. În al doilea rând, Consiliul fiind o autoritate publică 

creată de Parlament și care raportează Parlamentului, în firea 

lucrurilor este ca rapoartele tematice elaborate de către 

Consiliu să fie remise acestuia. Drept urmare, propunem 

completarea la final a punctului 27 cu următorul text:„ 

Rapoartele tematice se prezintă Parlamentului și se publică pe 

pagina web a Consiliului.”. 

Se acceptă  

47. Punctul 27 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„27. Rapoartele tematice au ca obiect orice 

criteriu de discriminare raportat la orice sferă 

a vieţii: politică, economică, socială, 

culturală. Rapoartele tematice se prezintă 

Parlamentului și autorităților vizate, și se 

publică pe pagina web-oficială a 

Consiliului.” 

48. Prin introducerea în proiectul de modificare la punctul 25 a 

literei b1) se impune excluderea la punctul 31 a literei e), 

deoarece au același conținut. 

Se acceptă 

48. La punctul 31, litera e) se abrogă. 

 

49. La punctul 45 propunem utilizarea termenului de 

„renunțare”, care este, de asemenea, utilizat și în procedura 

civilă. Totodată este necesar de a clarifica statutul ședinței în 

cadrul căreia se solicită renunțarea. Astfel, venim cu 

propunerea de a expune punctul 45 în următoarea redacție:  

„45. Petiţionarul poate oricând renunţa la plângere. Renunţarea 

la plângere se întocmeşte în formă scrisă sau se expune verbal 

în cadrul şedinţei de audieri, acest fapt consemnându-se în 

procesul-verbal al acesteia. Renunțarea la plângere constituie 

Nu se acceptă 

49. Renunțarea și retragerea plîngerii sunt 

două instituții diferite. Retragerea plîngerii se 

referă la perioada de pînă la începerea 

dezbaterilor pe cauza examinată, iar instituția 

renunțării în cazul dat ar fi nepotrivită. 

Punctul 45 va avea următorul cuprins: 
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temei de încetare a examinării. În cazul identificării unei 

probleme cu impact colectiv, renunțarea la plângere, nu va 

împiedica Consiliul să adopte decizia.” 

„45. Petiţionarul care a depus plîngerea 

poate oricînd să o retragă. Retragerea 

plîngerii se solicită prin cerere în scris sau se 

expune verbal în cadrul audierii, acest fapt 

consemnîndu-se în procesul-verbal al 

acesteia. Retragerea  plîngerii constituie 

temei de încetare a examinării. În cazul în 

care plîngerea vizează o problemă cu impact 

asupra unui grup de persoane sau a unei 

comunități, retragerea plîngerii nu  împiedică 

Consiliul să examineze cauza.”. 

50. Dat fiind faptul că conform procedurii de examinare, 

plângerile, după desemnarea membrului raportor, sunt 

transmise Direcției protecție împotriva discriminării, care 

gestionează nemijlocit procesul de examinare a acestora, care 

la rândul ei informează membrul raportor. Din aceste 

considerente venim cu propunerea de a expune punctul 48 în 

următoarea redacție:  

48. Plângerea se va transmite în aceeași zi sau în ziua următoare 

spre examinare.”. 

Se acceptă 

50. Punctul 48 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„48. Plîngerea se  transmite în aceeași zi sau 

în ziua imediat următoare spre examinare.” 

51. La punctul 52 atragem atenția că funcția de secretar nu se 

regăsește în Capitolul I Organe ale autorităților publice 

Secțiunea II Autoritățile publice autonome din Clasificatorul 

unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 

iulie 2011 și nici în Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. Drept urmare, 

propunem expunerea punctului 52 în următoarea redacție:  

„52. Asistentul membrului întocmeşte un raport asupra 

plângerii, pe care îl prezintă membrului raportor. La indicația 

acestuia raportul se remite spre examinare celorlalți membri ai 

Consiliului.”. 

Nu se acceptă 

51. Întocmirea raportului asupra unei plîngeri 

ține de competența membrului raportor. Mai 

mult întocmirea unui raport asupra plîngerii 

necesită efectuarea, după caz, a unei audieri a 

persoanelor vizate în proces, lucru pe care îl 

face membrul Consiliului și nu asistentul. 

  52.Integrarea accesibilității în viața publică a fost recomandată 

atât de Raportorul special privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități referitor la misiunea sa în Republica Moldova din 

2015, precum și de Comitetul privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități în Observațiile finale privind raportul inițial al 

Se acceptă 

52. Punctul 53 se completează cu litera g) cu 

următorul cuprins: 

„g) accesibilitate.” 
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Republicii Moldova din 18 mai 2017. Drept consecință venim 

cu propunerea de a completa punctul 53 cu litera g) cu 

următorul cuprins: „g) accesibilitate.” 

  53. Consiliul salută preluarea prevederilor privind exercitarea 

funcției de investigare și completarea cu punctele 531- 536, dar 

atrage atenția asupra următoarelor:  

•dat fiind faptul că mandatul membrilor Consiliului este limitat 

în timp și este posibil ca la etapa de monitorizare a executării 

recomandărilor, să expire mandatul membrului raportor, venim 

cu propunerea de a expune punctul 531 în următoarea redacție: 

„ 531. La necesitate, președintele poate dispune prin rezoluție 

acțiunea de investigare la fața locului a faptelor care formează 

obiectul plîngerii, precum și a modului de executare a 

recomandărilor formulate.” 

•ca consecință a celor expuse mai sus, propunem substituirea 

la punctul 533  din proiectul de modificare a cuvintelor 

„membrului raportor” cu cuvântul „președintelui”. 

Se acceptă parțial  

53. La punctul 531 și 533 cuvintele „membrul 

raportor” a fost substituit cu cuvîntul 

„președintele”, având următorul cuprins: 

„531. La necesitate, președintele sau membrul 

raportor poate dispune prin rezoluție, 

documentarea faptelor care formează 

obiectul plîngerii, precum și a modului de 

executare a prescripțiilor/recomandărilor 

formulate și monitorizate de Consiliu. 

533. Documentarea se poate realiza: 

a) cu înștiințarea prealabilă a 

persoanei/persoanelor ce urmează a fi 

verificată/verificate; 

b) inopinat.”. 

Vezi argumentele din Raportul de expertiză 

anticorupție nr. ELO18/5078 din 28 mai 

2018. 

  54.Referitor la propunerea de modificare a punctului 54 în ceea 

ce privește utilizarea denumirii de „secretar” s-a menționat mai 

sus. Acest punct urmează a fi completat cu prevederi care 

obligă citarea celor care au formulat amicus. Drept urmare, 

propunem expunerea punctului 54 în următoarea redacție:  

„54. La examinarea plângerii în cadrul ședinței de audieri se 

citează părţile precum și cei care au formulat opinii juridice. 

Data şi ora ședinței de audieri se coordonează cu membrul 

raportor. Asistentul membrului comunică cu cel puţin 10 zile 

calendaristice înainte, data, ora, locul şedinţei de audieri şi 

publică informaţia respectivă pe pagina web a Consiliului. 

Neprezentarea părţilor nu împiedică examinarea plângerii.” 

Se acceptă  

54. Punctul 54 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„54. La audieri se invită părţile și persoana 

care a formulat opinii juridice. Data şi ora 

invitaţiei se coordonează cu membrul 

raportor și se comunică părților cu cel puţin 

10 zile înainte. Locul ședinței, data și ora se 

publică pe pagina web-oficială a Consiliului. 

Neprezentarea părţilor nu împiedică 

examinarea plîngerii.”. 

55. Referitor la propunerea de modificare a punctului 55, 

atragem atenția că în conformitate cu pct. 61 din Regulament, 

soluționarea unei plângeri are loc doar prin emiterea unei 

decizii, pe când prin adoptarea acordului de conciliere, va avea 

Se acceptă 

55. Punctul 55 se modifică și va avea 

următorul curpins: 
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loc încetarea examinării plângerii. Astfel, venim cu propunerea 

de a expune punctul 55 în următoarea redacție:  

„55. În procesul de examinare a plângerii, Consiliul propune 

părţilor soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma 

săvârșirii faptelor discriminatorii prin concilierea  părţilor şi 

căutarea unei soluţii reciproc acceptabile. Acordul de 

conciliere are caracter obligatoriu pentru părți și încetează 

examinarea plângerii.” 

„55. În procesul de examinare a plîngerii, 

Consiliul propune părţilor soluţionarea 

amiabilă a conflictelor apărute în urma 

săvîrşirii faptelor discriminatorii. Acordul de 

conciliere are caracter obligatoriu pentru 

părți și are drept efect încetarea procedurii de 

examinare a plîngerii.”. 

56. .Referitor la propunerea de modificarea a punctului 57 în 

lumina celor expuse mai sus privind funcția de secretar, 

propunem substituirea în proiectul de modificare a punctului 

57 a cuvintelor „ secretarul din cadrul aparatului administrativ” 

cu cuvintele „Asistentul membrului”. 

Se acceptă parțial 

56. Punctul 57 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„57. Cu cel puțin 15 zile calendaristice 

înainte de data audierii copia notei de 

autosesizare sau copia plîngerii și materialele 

care o însoțesc se expediază reclamatului. 

Reclamatul este obligat, în termen de 10 zile 

de la recepționarea plîngerii, să  prezinte 

opinia și probele care ar dovedi că fapta 

invocată în plîngere sau autosesizare nu 

constituie discriminare și informaţiile 

solicitate în legătură cu faptele care formează 

obiectul plîngerii. Neprezentarea 

nejustificată a informaţiilor solicitate de 

Consiliu se sancţionează conform legislaţiei 

şi poate fi interpretată de Consiliu în 

defavoarea reclamatului.” 

 

Suplimentar a se vedea argumentele de la 

punctul 51 din tabel. 

57. Având în vedere că în cadrul practicii de combatere a 

discriminării, „testarea situațională” a fost validată ca o metodă 

adecvată de dovedire a discriminării, se recomandă ca 

Regulamentul să prevadă în calitate de probe rezultatele testării 

situaționale. Astfel, propunem substituirea la punctul 60 a 

cuvintelor „sau date statistice” cu cuvintele „ , date statistice 

sau rezultatele testării situaționale.” 

Se acceptă parțial 

57. Punctul 60 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„60. Consiliului îi pot fi prezentate, pînă la 

încheierea audierilor, orice mijloace de probă, 

inclusiv proba tratamentului diferențiat, 

înregistrări audio, video sau date statistice. 

Dacă proba se face prin înscrisuri, se anexează 
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copii ale acestora. La solicitare pot fi invitaţi 

martori, specialişti sau experţi.”. 

 

Suplimentar a se veadea argumentele de la 

punctul 9 din tabel. 

58. Dat fiind faptul că în rezultatul examinării plângerii se 

poate adopta fie o decizie care constată faptul discriminării, fie 

lipsa acestuia, fie o decizie de inadmisibilitate. De asemenea, 

este necesar de a include în conținutul deciziei și opiniile 

juridice formulate în procesul de examinare. Drept consecință 

propunem expunerea punctului 61 în următoarea redacție:  

„61. Decizia este actul prin care Consiliul soluţionează 

plângerea. Decizia trebuie să cuprindă: data şi locul adoptării; 

denumirea organului care a adoptat-o; numele şi prenumele 

membrilor participanţi la şedinţa de deliberare; menţiunea 

despre caracterul public sau închis al şedinţei de audieri; datele 

de identificare ale petiţionarului, reclamatului sau, după caz, 

ale persoanei interesate, explicaţiile şi obiecţiile acestora; 

dovezile prezentate; numele, prenumele persoanelor care 

reprezintă petiţionarul sau reclamatul, explicaţiile şi obiecţiile 

acestora; numele și prenumele sau denumirea, în cazul 

persoanelor juridice, care au prezentat opinii juridice și 

argumentele acestora; descrierea faptelor constatate; concluzia 

Consiliului şi argumentele ce stau la baza acesteia; 

recomandările formulate în vederea asigurării repunerii în 

drepturi a victimei discriminării şi a prevenirii faptelor similare 

pe viitor. 

Se acceptă 

58. Punctul 61 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„61. Decizia este actul prin care Consiliul 

soluţionează plîngerea. Decizia trebuie să 

cuprindă: data şi locul adoptării; denumirea 

organului care a adoptat-o; numele şi 

prenumele membrilor participanţi la 

deliberare; menţiunea despre caracterul 

public sau închis al audierii; datele de 

identificare ale părților, explicaţiile şi 

obiecţiile acestora; probele prezentate; 

numele, prenumele persoanelor care 

reprezintă petiţionarul sau reclamatul, 

explicaţiile şi obiecţiile acestora; numele și 

prenumele sau denumirea, persoanelor, care 

au prezentat opinii juridice și argumentele 

acestora; descrierea faptelor constatate; 

concluzia Consiliului şi argumentele ce stau 

la baza acesteia; prescripțiile formulate în 

vederea asigurării repunerii în drepturi a 

victimei discriminării şi recomandările 

pentru prevenirea faptelor similare în 

viitor.”. 

59. Referitor la propunerea de modificare a punctului 62 în 

ceea ce privește utilizarea denumirii ”secretar” s-a menționat 

mai sus. De asemenea constatăm prezența unei sintagme 

„membrul raportor trebuie să întocmească raportul”, care 

creează o situație de incertitudine, căci deja etapa de întocmire 

a raportului a fost depășită. În lumina celor expuse propunem, 

expunerea punctului 62 în următoarea redacție: 

Se acceptă parțial 

59. Punctul 62 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„62. După încheierea audierilor și 

examinării tuturor probelor anexate la dosar, 

membrul raportor întocmeşte proiectul 

deciziei pe care îl prezintă spre examinare 

celorlalţi membri ai Consiliului cu cel puţin 5 
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„62. După încheierea audierilor și examinării tuturor probelor 

anexate la dosar, asistentul membrului întocmeşte un proiect de 

decizie conform indicațiilor membrului raportor. Proiectul de 

decizie se prezintă de către membrul raportor spre examinare 

celorlalţi membri ai Consiliului cu cel puţin 5 zile până la data 

stabilită pentru şedinţa de deliberare.” 

zile pînă la data stabilită pentru  deliberare. 

Consiliul deliberează în şedinţă închisă.” 

  60. Norma prevăzută de punctul 63 a Regulamentului ridică 

mai multe semne de întrebare privind caracterul ședinței de la 

care se calculează termenul de desfășurare a ședinței de 

deliberare, de asemenea, imposibilitatea desfășurării ședinței 

de deliberare în termeni atât de restrânși, deoarece timpul 

acordat este insuficient pentru elaborarea unui proiect de 

decizie. Drept urmare, venim cu propunerea de a expune 

punctul 63 în următoarea redacție:  

„63. Consiliul deliberează în şedinţă închisă. Şedinţa de 

deliberare se convoacă în conformitate cu pct. 9.” 

Se acceptă parțial 

60. Punctul 63 se abrogă. 

Propunerea indicată a fost inclusă la punctul 

62, a se veadea în acest sens argumentele de 

la punctul 59 din tabel. 

61. Caracterul nepermanent al membrilor poate duce la 

tărăgănarea semnării deciziilor de către toți membrii 

participanți la adoptarea acestora. Mai mult decât atât la 

punctul 7 litera d) din proiectul de modificare se prevede ca 

deciziile Consiliului să fie semnate de președinte. Drept 

urmare, venim cu propunerea excluderii la punctul 64 a 

cuvintelor „şi este semnată de membrii care au participat la 

adoptarea acesteia”. 

Se acceptă 

61. Punctul 64 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„64. Decizia se adoptă cu votul a 3 membri ai 

Consiliului. În caz de paritate a voturilor, se 

consideră că decizia nu a fost adoptată, iar 

examinarea cauzei se amînă.”. 

 

Referitor la semnarea deciziilor, competența 

îi revine potrivit pct. 7 din 

Regulamentpreședintelui Consiliului și 

secretarului 

62. Consiliul salută preluarea modificării punctului 65, dar vine 

cu propunerea de a completa după cuvântul „contestată” cu 

cuvântul „nemijlocit”, pentru a da precizie normei propuse.   

Se acceptă parțial 

62. Punctul 65 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„65. Decizia este un act oficial și produce 

efecte juridice de la data comunicării ei. 

Decizia Consiliului poate fi contestată 

nemijlocit în instanţa de contencios 

administrativ fără o procedură prealabilă.”. 
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63. Pentru a nu dubla prevederile legale, propunem abrogarea 

punctului 66, căci acestea se regăsesc în art. 15 alin.(5) din 

Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012. 

Nu se acceptă 

63.Abrogarea punctului 66 ar crea 

incertitudinea în vederea momentului din care 

va produce efecte decizia Consiliului, dat 

fiind faptul că acest lucru nu este reflectat în 

art. 15 alin. (5) din Legea 121/2012. 

64..Pentru a detalia prevederile Legii cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008, 

propunem completarea punctului 69 la final cu textul „Nu se 

vor afla în situaţie de incompatibilitate, președintele și angajații 

Consiliului care vor desfășura activități remunerate în cadrul 

proiectelor finanțate din surse externe, cu excepția cazului când 

acestea vor genera situații de conflict de interese.” 

Nu se acceptă 

64. Punctul 69 din actuala reglementare  face 

referire la aplicabilitatea Legii nr. 158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public la ocuparea 

funcţiei publice în aparatul administrativ al 

Consiliului. La art. 25 alin. (23) din Legea 

158/2008 sunt stabilite excepțiile de la starea 

de incompatibilitate. În acest context, 

propunerea înaintată dublează actuala 

reglementare din Legea 158/2008.  

65. Referitor la Codul contravențional al Republicii Moldova 

nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

1.Pentru o protecție efectivă a victimelor discriminării și luând 

în considerație Directivele UE privind egalitatea de tratament 

care impun ca sancțiunile să fie „eficace, proporționale și cu 

efect de descurajare”, venim cu propunerea de a modifica și 

completa după cum urmează: 

2.La articolul 542 alineatul (2) se abrogă; 

3.Codul se completează cu articolele 701, 702 cu următorul 

cuprins: 

„Articolul 701. Hărțuirea 

Orice comportament nedorit care conduce la crearea unui 

mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, 

având drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe 

baza criteriilor de rasă, culoare, naţionalitate, origine națională 

și etnică, origine și statut social, limbă, religie sau convingeri, 

sex, identitate de gen, vîrstă, dizabilitate, statut HIV, stare de 

sănătate, opinii politice sau orice alte opinii, avere, naștere, 

orientare sexuală, statut matrimonial sau orice altă situație 

65. Modificările propuse la Codul 

contravențional vor fi promovate printr-un 

proiect separat. 
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se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 

210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 210 la 270 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

Articolul 702. Victimizarea 

Orice acţiune sau inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca 

urmare a depunerii unei plîngeri în scopul asigurării aplicării 

prevederilor Legii cu privire la asigurarea egalității sau în 

scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii care 

se referă la plîngerea înaintată de către o altă persoană 

se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 

210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 210 la 270 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.” 

66. Ca consecință a propunerilor de modificare expuse mai sus, 

venim propunerea de a modifica următoarele acte legislative: 

Articolul 25 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu 

privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările 

ulterioare, se modifică și se completează  cu litera k) cu 

următorul cuprins: 

„k) Consiliul pentru egalitate.”. 

Se acceptă 

66. Art.25 lit. k) din Legea nr. 317-XIII din 13 

decembrie 1994 cu privire la Curtea 

Constituțională, va avea următorul cuprins: 

„k) Consiliul pentru egalitate.” 

67. La articolul 38 din Codul jurisdicției constituționale nr. 

502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, 

alineatul (1) se modifică și se completează cu litera k) cu 

următorul cuprins: 

„k) Consiliul pentru egalitate.” 

Se acceptă 

67. Art. 38 alin.(1) lit. k) din Codul jurisdicției 

constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995,  

va avea următorul cuprins: 

„k) Consiliul pentru egalitate.” 

68. La articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 80 din 7 mai 2010 

cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu 

funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările 

ulterioare, după cuvintele „Avocatul Poporului” se 

completează cu cuvintele „ ,Consiliul pentru egalitate”. 

Nu se acceptă 

Vezi argumentele de la pct. 21 și 122 din 

tabel. 
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69. Articolul 31 alineatul (2) din Legea nr. 273-XIII din 9 

noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul 

național de pașapoarte (Monitorul oficial al Republicii 

Moldova, 1995, nr.9, art.89) cu modificările și completările 

ulterioare, se completează cu litera j1) cu următorul cuprins: 

„ j1) președintelui Consiliului pentru egalitate;”. 

 

Nu se acceptă 

69. Vezi argumentele Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene de la pct. 121 

din tabel. 

 

70. Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

a)la articolul 8 alin (22) după cuvintele „în cadrul” se 

completează cu cuvintele „autorităților publice autonomie”, 

pentru a elimina discriminarea persoanelor care dețin funcții de 

demnitate publică în dependență de statutul autorității publice, 

deși Legea la art. 2 menționează că toate persoanelor care dețin 

funcții de demnitate publică pot beneficia de plăți de stimulare.   

b)la articolul 81 alin. (11) după cuvintele „în cadrul” se 

completează cu cuvintele „autorităților publice autonomie”.  

c)la articolul 111 se completează după cuvintele „asigură 

funcționarea” se completează cu cuvintele „autorităților 

publice autonomie”. 

d)în Anexa nr.3 compartimentul „Consiliul pentru prevenirea 

și eliminarea discriminării și asigurarea egalității” se substituie 

cu următorul compartiment:  

Consiliul pentru egalitate 

Președinte  11880 lei 

Sau  

Consiliul pentru egalitate 

Președinte  4,5 salarii medii pe economie 

 

e) la Anexa 31 prima propoziție se completează după cuvintele 

„din cadrul” cu cuvintele „autorităților publice autonomie”. 

f) la anexa nr. 12, după textul „Avocatul Poporului”, se 

introduce textul „președintele Consiliului pentru egalitate”.   

Nu se acceptă 

70. Popunerea de majorare a salariului 

președintelui Consiliului nu poate fi acceptată 

deoarece în Legea nr. 289 din 15 decembrie 

2017 cu privire la bugetul de stat pentru anul 

2018 nu au fost preconizate surse financiare 

pentru acest fapt. Totodată, în conformitate cu 

punctul 6 sbp. 8 din Regulamentul cu privire 

la organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Finanțelor aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 696 din 30 august 2017 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor salarizarea în sectorul bugetar este 

domeniul de activitate exclusivă a 

Ministerului Finanțelor.  

În prezent, autoritatea competentă elaborează 

o nouă politică în domeniul salarizării în 

sectorul bugetar. Din considerentele 

elucidate, aspectele privind sporirea salariului 

Președintelui și personalului Consiliului nu 

pot forma obiectul de reglementare a 

proiectului de lege propus. 

 

 Capitolul I secțiunea a II-a punctul 3 „Funcții publice de 

execuție” din anexa la Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru 
Nu se acceptă 

 Vezi argumentele de la pct. 41 și 51 din tabel. 
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aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu 

modificările ulterioare, se completează cu poziția „C 23”, cu 

următorul cuprins: 

C2

3 

Asistent 

al 

membrul

ui 

   

   

   

- realizează sarcini de 

complexitate înaltă în 

domeniul nediscriminării și 

asigurării egalității;  

- manifestă abilităţi de analiză 

şi sinteză a datelor complexe, 

a fenomenelor şi a proceselor, 

de soluţionare a problemelor 

în domeniul dreptului;  

- dispune de autonomie în 

exercitarea sarcinilor 

- 3 ani de 

experienţă 

profesională 

în domeniu ;  

- abilităţi de 

utilizare a 

computerulu

i 

 

 

71. Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de 

salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

La anexa nr. 2: din denumirea compartimentului „Serviciul de 

Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal, Comisia Electorală Centrală, 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii”, 

textul „Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării 

şi asigurarea egalităţii” se exclude și după acest acesta se 

instituie compartimentul: 

 

Consiliul pentru egalitate 

B07 Șef al Aparatului Consiliului 

pentru egalitate 

19 - 

B08 Șef direcție 18 - 

B10 Șef secție 17 - 

B11 Șef secție în cadrul direcției 16 - 

B12 Șef serviciu 16 - 

C10 Consultant principal 14 - 

Nu se acceptă 

71. Vezi argumentele de la punctul 70 din 

tabel. 
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C11 Consultant superior 13 - 

C12 Consultant 12 - 

C16 Contabil-șef 16 - 

C20 Specialist principal 8 - 

C 

23 

Asistent al membrului 14  

 

2. Centrul de Resurse 

Juridice 

72. Completarea referitoare la convențiile ONU ratificate este 

necesară pentru a include totalitatea documentelor 

internaționale relevante pentru Republica Moldova în 

domeniul egalității și nediscriminării. 

Menținerea trimiterii referitoare la normele relevante ale 

Uniunii Europene și completarea acestora cu menționarea 

Directivei 2006/54/EC este recomandată dat fiind 

angajamentul Republicii Moldova de a adopta și aplica în mod 

eficient instrumente reale de combatere a discriminării și 

asigurare a egalității ca parte a procesului de apropiere de 

instituțiile UE și armonizare a legislației cu dreptul comunitar. 

Propunerea: Dreptul fiecărei persoane la egalitate în fața legii 

și la protecție împotriva discriminării constituie un drept 

universal recunoscut prin Declarația Universală a Drepturilor 

Omului, prin Pactele internaționale cu privire la drepturile 

civile și politice și, respectiv, drepturile economice, sociale și 

culturale, Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra 

eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, de 

Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor 

de discriminare rasială, Convenția ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități, Convenția ONU privind drepturile 

copilului, de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, de Directivele 

2000/43/CE, 2000/78/CE, 2006/54/CE  precum și de alte acte 

juridice internaționale. 

Nu se acceptă 

72. Vezi argumentele de la punctul 1 din tabel. 

73. Propunem reordonarea criteriilor protejate și gruparea lor 

logic. Propunem și includerea criteriilor ”gen” și respectiv 

”orientare sexuală” este recomandată pentru a reflecta 

jurisprudența CtEDO. Termenul ”gen” implică dimensiunea 

socială, de roluri atașate cultural, în timp ce termenul ”sex” 

Se acceptă parțial 

73. Criteriul „gen” se regăsește în proiect sub 

forma identitate de gen. 
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reflectă componenta biologică. Criteriul orientare sexuală 

necesită menționarea explicită și protecția ca atare rezultând 

din jurisprudența CtEDO dar și din standardele de protecție a 

drepturilor omului articulate in dreptul comunitar – a se vedea 

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene sau Directiva Cadru privind Egalitatea 78/2000/CE. 

Recomandăm includerea cuvântului „similar” la sfârșitul alin. 

(1) pentru a asigura mai multă claritate și previzibilitate a legii. 

Nu orice caracteristică a ființei umane urmează a fi protejată  

prin normele cu privire la nediscriminare, ci doar acele 

caracteristici intrinseci ființei umane, care o definesc ca atare. 

Similaritatea cu tipurile criteriilor incluse expres va asigura și 

aplicabilitatea normelor față de alte criterii care pot apărea 

ulterior și vor necesita o justificare a aplicabilității normelor cu 

privire la egalitate și nediscriminare. 

Modificarea alin. (1) după cum urmează:  

(1) Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea 

discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor 

persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele 

politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, 

fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine națională 

și etnică, origine și statut social, limbă, religie sau convingeri, 

sex, gen, orientare sexuală și identitate de gen, vîrstă, 

dizabilitate, stare de sănătate, opinii politice sau orice alte 

opinii, avere, naștere, statut matrimonial, statut HIV sau orice 

alt criteriu similar. 

În privința crieteriului „orientare sexuală” 

vezi argumentele de la punctul 3 din tabel. 

În textul proiectului a fost inclusă propunerea 

referitoare la includerea cuvântului „similar” 

la sfârșitul alin.(1) art.1. 

 

74. Clarificarea definiției ”victimizării” este necesară pentru a 

asigura protecția atât a persoanei discriminate, cât și a 

eventualilor martori împotriva cărora sunt luate măsuri de 

răzbunare ca urmare a inițierii unei petiții în baza legii. A se 

corela și cu Art.702 din Codul contravențional. 

Completarea Art. 2 cu / modificarea următoarelor definiții:  

victimizare – orice acţiune sau inacţiune soldată cu consecinţe 

adverse ca urmare a depunerii unei plângeri sau înaintării unei 

acţiuni în instanţa de judecată în scopul asigurării aplicării 

prevederilor prezentei legi sau ca urmare a furnizării unor 

Se acceptă 

74. Vezi argumentele de la punctul 65 din 

tabel. 
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informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea 

sau acţiunea înaintată de către o altă persoană; 

75. Reformularea propusă este necesară pentru a clarifica 

scopul măsurilor pozitive. 

Propunerea: măsuri pozitive -acțiuni speciale provizorii luate 

până la asigurarea efectivă a egalității care au menirea să 

prevină sau să compenseze dezavantajele în favoarea unui grup 

de persoane sau a unei comunități determinate în baza 

criteriilor protejate; 

75. Vezi argumentele de la punctul 5 din tabel. 

76. Recomandare propusă pentru a asigura respectarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități, așa cum sunt ele 

garantate prin Convenția ONU, inclusiv prin recunoașterea 

eșecului accesibilizării ca formă de discriminare. Se asigură 

astfel și corelarea cu Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. 

Propunerea: accesibilizare – măsuri și lucrări de adaptare a 

mediului fizic, transporturilor, precum și a mediului 

informațional și comunicațional, incluzând tehnologiile și 

sistemele informaționale și comunicațiile, conform 

necesităților persoanelor cu dizabilități, ca obligație pentru 

realizarea exercitării efective a  drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi; 

Nu se acceptă 

76. Vezi argumenetele de la punctul 6 din 

tabel. 

 

77. Este recomandată introducerea conceptelor de  ”intenţii 

anunţate de discriminare”, ”instruirea altei persoane să 

discrimineze”, ”ajutarea altei persoane să discrimineze” pentru 

o mai bună aplicare a legii și în conformitate cu Recomandarea 

de Politică Generală nr . 7 privind legislaţia naţională 

referitoare la combaterea rasismului şi a discriminării rasiale 

din 2003, Comisia Europeană împotriva Rasismului și 

Intoleranței (ECRI). 

Propunerea: instruirea altei persoane de a discrimina – fapta de 

încurajare sau ordinul dat de o persoană aflată în o poziție 

superioară unei persoane în scopul discriminării unei terțe 

persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege;  

intenție anunțată de a discrimina – fapta de a anunța public 

intenția de a discrimina pe baza criteriilor stipulate de prezenta 

lege; 

Nu se acceptă 

77. Propunerile menționate se înglobează în 

noțiunea generică  a instigării la discriminare, 

fiind irațional aglomerarea Legii 121/2012 cu 

asemenea noțiuni. 
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ajutor acordat pentru a discrimina – orice comportament prin 

care o persoană ajută în mod direct la fapte de discriminare; 

78. Definiția discriminării intersecționale este recomandată 

pentru a răspunde cazurilor în care sinergia dintre elemente 

definitorii a mai multor criterii protejate duce la 

vulnerabilizarea victimei. De exemplu, în cazul refuzării 

serviciilor medicale pentru o femeie de etnie romă care este 

sero-pozitivă, spitalul poate demonstra că a oferit servicii 

medicale altor femei, sau altor persoane de etnie romă sau altor 

persoane sero-pozitive, lipsind astfel de comparabilitate testul 

tratamentului diferențiat. Persoana respectivă e discriminată nu 

datorită sexului său, sau datorită etniei ori a bolii ci datorită 

suprapunerii elementelor diferite. A se vedea studiul tematic 

Intersectional discrimination  in EU gender equality and non-

discrimination law realizat de European Equality Law Network 

pentru Comisia Europeană disponibil la:  

http://www.equineteurope.org/Intersectional-discrimination-

in-EU-gender-equality-and-non-discrimination-law.   

Propunerea: discriminare intersecțională - suprapunerea 

simultană a unor elemente identitare rezultând din diferitele 

criterii protejate ce determină tratamentul diferit al victimei. 

Nu se acceptă 

78. Noțiunea  discrimare intersecțională  este 

mai mult un concept teoretic decît unul 

juridic, acesta fiind cunoscut  și abordat mai 

mult în doctrină decât în lege. 

79. Definiția discriminării structurale se recomandă pentru a 

oferi posibilitatea constatării acesteia de către CPPEDAE, 

având în vedere diferitele măsuri ce urmează a fi luate în cazul 

discriminării structurale comparativ cu discriminarea într-un 

caz individual. 

Propunerea: discriminare structurală – situația în care un întreg 

set de reguli și de practici dezavantajează anumite grupuri 

vulnerabile în timp ce favorizează în același timp grupul 

dominant. 

Nu se acceptă 

79. Vezi argumentele de la punctul 78 din 

tabel. 
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  80. Definiția distinctă a cerințelor ocupaționale determinante a 

fost introdusă în completarea definiției discriminării spre 

clarificare a excepției. 

Propunerea: cerințe ocupaționale determinante - diferența de 

tratament bazată pe caracteristici legate de un criteriu protejat 

nu constituie discriminare, atunci când, datorită naturii 

activităților ocupaționale determinante sau a contextului în care 

se manifestă, o asemenea caracteristică constituie un caz 

special dacă obiectivul este legitim iar cerința este 

proporțională. 

 Nu se acceptă 

80. Vezi argumentele de la punctul 78 din 

tabel. 

 

81. Orice persoană care se află în exercițiul unei funcții publice 

are obligația de  a nu discrimina. Nu numai  persoana cu funcție 

de răspundere, persoana publică sau persoana cu funcție de 

demnitate publică are o astfel de obligație, ci orice reprezentant 

al autorităților publice. 

Modificarea propusă în ceea ce privește reformularea ca 

discriminare ”continuă și prelungită” ar sugera existența unei 

singure fapte de discriminare cu continuitate. O astfel de faptă, 

deși gravă, este diferită de discriminarea repetată ce include 

mai multe fapte de discriminare având același făptuitor și 

aceeași victimă. Considerăm că este necesară clarificarea. 

Modificarea lit. a) și f) după cum urmează:  

a) promovarea sau practicarea discriminării de către autorităţile 

publice sau de reprezentanții acestora; 

f) actele repetate de discriminare; 

Nu se acceptă 

81. Vezi argumentele de la punctul 10 din 

tabel. 

82. Recomandăm completarea cu cuvântul „profesională” 

pentru a asigura claritate că acest articol se referă la organizații 

profesionale (spre ex. Baroul, Uniunea Executorilor etc.) 

Propunerea: 

Art.7(2)  a1) stabilirea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau 

favorizează anumite persoane la afilierea sau accederea într-o 

organizație profesională sau profesie; 

Se acceptă 

82. Vezi argumentele de la punctul 12 din 

tabel. 
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  83. Stabilirea unei obligații explicite de adoptare a unor 

regulamente școlare care să includă norme anti-discriminare 

discutate și asumate la început de an și aplicabile cadrelor 

didactice, părinților și elevilor este necesară ca măsură pro-

activă de conștientizare și educare. 

Completarea Art. 9 alin. (3) cu lit. d) cu următorul conținut:  

d) adoptarea de regulamente interne privind prevenirea și 

combaterea discriminării. 

 

Se acceptă parțial 

83. Vezi argumentele de la punctul 16 din 

tabel. 

 

84. Este recomandată includerea și a persoanelor fizice pentru 

completare în alin. (1), pentru a se asigura independența 

Consiliului și față de persoane fizice.  

Recomandăm specificarea în alin. (9) că membrul Consiliului 

poate fi revocat din funcție de Parlament, deoarece aceasta este 

instituția care-i numește în funcție.  

Considerăm că propunerea de a introduce alin. (101) referitoare 

la limitarea mandatului membrilor Consiliului pentru egalitate 

este foarte periculoasă. Deși este de dorit mobilitatea în 

funcțiile publice în general, în cazul Consiliului ca instituție 

specializată pentru egalitate o astfel de prevedere e dăunătoare 

ducând la de-profesionalizarea instituției. Domeniul Dreptului 

nediscriminării, al promovării egalității în general, este un 

domeniu foarte special, care necesită multă specializare atât în 

ceea ce privește cunoașterea materiei, cât și în ceea ce privește 

atitudinile, abordarea lucrului cu grupuri vulnerabile. 

Considerăm a fi extrem de dăunătoare pentru stabilitatea și 

profesionalismul instituției limitarea mandatului, în condițiile 

în care acesta nu este oricum foarte lung prin comparație cu 

durata mandatelor membrilor altor instituții naționale pentru 

egalitate. Spre comparație pentru membrii Colegiului director 

al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, 

instituția similară din România, nu există o astfel de limitare în 

ceea ce privește numărul de mandate. Respectiv, recomandăm 

excluderea alin. (101). 

Completarea art. 11 alin. (1), (9) și excluderea lin. (101), după 

cum urmează:  

Se acceptă parțial 

84. Alineatul (101)  a fost exclus din proiect. 

Vezi argumentele de la punctul 18 din tabel. 

Includerea în art. 11 alin.(9) a propunerii 

potrivit căreia membrul Consiliului poate fi 

revocat din funcție de Parlament, deoarece 

aceasta este instituția care îl numește în 

funcție, nu este necesară întrucât formula 

actuală corespunde propunerii înaintate. 



39 

 

 (1) Consiliul pentru  prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii  (în continuare – Consiliul pentru egalitate) 

este o autoritate publică autonomă, un organ colegial, instituit 

în scopul prevenirii și combaterii discriminării și asigurării 

egalităţii. Consiliul acţionează în condiţii de imparţialitate şi 

independenţă faţă de orice autoritate publică, persoană fizică 

sau juridică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică 

de organizare, şi faţă de orice persoană cu funcţie de 

răspundere de toate nivelurile.  

(9) Calitatea de membru al Consiliului pentru egalitate 

încetează la expirarea mandatului, ca urmare a depunerii cererii 

de demisie, în caz de deces sau revocare.  Noul membru al 

Consiliului îşi exercită funcţia până la expirarea mandatului 

membrului revocat, demisionat sau decedat. Un membru al 

Consiliului poate fi revocat din funcţie de Parlament în 

circumstanţe care exclud posibilitatea executării mandatului 

său ori la cererea Consiliului, adoptată cu votul majorităţii 

membrilor acestuia, în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii 

necorespunzătoare a atribuţiilor. 

 

85. Este recomandată introducerea punctului b1) pentru a 

permite Consiliului să solicite controlul de constituționalitate 

în cazurile în care constată că anumite prevederi legislative 

sunt discriminatorii. Fără o asemenea atribuție, Consiliul nu va 

putea efectiv să-și exercite mandatul, constatând prevederi 

legislative care ridică probleme de constituționalitate dar 

neavând o cale legală pentru a acționa în acea privință. Această 

atribuție este în special importantă pentru a oferi Consiliului 

competențe legale suficiente de a combate discriminarea 

structurală.  

Fără o asemenea atribuție, va rămâne riscul perpetuării unei 

practici contestabile a Consiliului și anume examinarea 

compatibilității legislației naționale cu principiul egalității și 

nediscriminării prin intermediul examinării plângerilor 

individuale. În asemenea situații, Consiliul stabilește prin 

decizie că o anumită normă nu este conformă principiului 

respectiv și recomandă autorității emitente să modifice norma 

Se acceptă 

85. Vezi argumentele de la punctul 22 din 

tabel. 
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legislativă. O atare abordare nu este recomandabilă deoarece 

nu oferă nici victimei un remediu efectiv, nici autorității vizate 

nu-i poate fi impusă o recomandare de modificare a legislației 

în condițiile în care unica autoritate cu dreptul de a examina 

constituționalitatea legislației este Curtea Constituțională.   

Din aceste considerente, recomandăm insistent atribuirea 

Consiliului a competenței de a sesiza Curtea Constituțională în 

cazurile în care prevederile legislației ridică probleme de 

compatibilitate cu principiul egalității și nediscriminării.    

Completarea Art.12 (1) lit. b1) după cum urmează:  

b1) sesizează Curtea Constituţională în cazul identificării unor 

prevederi legislative discriminatorii; 

 

86.Se recomandă completarea mandatului Consiliului în ceea 

ce privește constatarea și sancționarea contravențiilor pentru a 

asigura eficacitatea mecanismului de aplicare a legii. Lipsa 

unei atribuții clare a Consiliului în ceea ce privește 

sancționarea discriminării după contestarea acesteia duce la 

erodarea imaginii publice a instituției și la limitarea mandatului 

și a intervenției eficiente a Consiliului. 

Această recomandare se bazează în primul rând pe necesitatea 

acordării unui remediu efectiv victimelor discriminării.  

Competența actuală a Consiliului cu privire la examinarea 

plângerilor individuale este prea restrânsă, iar mecanismul 

prevăzut de legislator nu oferă victimei discriminării un 

remediu efectiv prin intermediul Consiliului. Și anume, 

Consiliul poate examina plângeri individuale, dar nu poate 

aplica sancțiuni. Consiliul are doar două opțiuni: fie constată 

faptul discriminării și formulează recomandări, fie constată 

faptul discriminării și o încadrează drept contravenție, pentru 

confirmarea căreia urmează să meargă în instanța de judecată 

ca agent constatator, cu sau fără formularea recomandărilor. 

Dacă victima dorește să obțină o sancționare a persoanei 

vinovate, aceasta trebuie să se adreseze Consiliului care este 

agentul constatator pentru fapte contravenționale de 

discriminare și care urmează să trimită cauza în instanța de 

judecată pentru aplicarea sancțiunii. În cazul în care victima 

Se acceptă parțial 

86. Vezi argumentele de la punctul 34 din 

tabel. 
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faptei de discriminare vrea să obțină constatarea faptei de 

discriminare și sancțiune contravențională și daune morale, 

aceasta trebuie să depună atât cerere la Consiliu, cât și în 

instanța de judecată. Legislația nu prevede nici ordinea, nici 

impactul unei hotărâri/proceduri asupra alteia. Iar victima 

discriminării este pusă în fața unui mecanism greoi și 

complicat, greu accesibil unor persoane care nu beneficiază de 

reprezentare juridică. 

Cât privește sancțiunile contravenționale, practica Consiliului 

de până acum arată că acesta și-a redus practica de constatare 

a contravențiilor din cauza incoerenței legislației cu privire la 

modalitatea de examinare de către instanțe a deciziilor 

Consiliului în cazul întocmirii proceselor-verbale de  

constatare a faptei de discriminare. Spre exemplu, între 2013 și 

2016, Consiliul a întocmit 32 de procese-verbale, dintre care 

doar 2 au fost menținute de instanțele de judecată, restul fiind 

anulate în special din motive de procedură. Chiar și în acele 

cazuri sancțiunile contravenționale (amenda) nu au fost 

aplicate din cauza expirării termenului de prescripție. 

Instanțele de judecată tratează deciziile Consiliului, adoptate 

conform Legii speciale (nr. 121 și 298) strict din perspectiva 

cerințelor cu privire la procesele-verbale de constatare a 

contravențiilor, prevăzute de Codul Contravențional. Nici 

ultimul, nici legile 121 și 298 nu prevăd expres aplicabilitatea 

procedurii speciale. În lipsa acestor prevederi, instanțele nu pot 

confirma procesele-verbale pe fapte de discriminare, iar 

Consiliul nu se poate conforma cerințelor din Codul 

Contravențional. Stabilirea competenței de sancționare la 

Consiliu, cu posibilitatea contestării deciziei acestuia în 

instanțele de judecată, ar clarifica cadrul legal și oferi 

victimelor un remediu efectiv.  

Un alt argument pentru atribuirea funcției de examinare și 

sancționare în cazurile de discriminare Consiliului ține de 

însăși raționamentul creării acestuia și volumul mare de lucru 

al judecătorilor. Consiliul are o procedură mai simplă de 

depunere și examinare a plângerilor de discriminare decât 

instanțele. Acest lucru este esențial pentru a oferi victimelor de 
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discriminare o șansă reală de a adresa plângeri, cu respectarea 

în același timp a garanțiilor de contradictorialitate și 

independență pe durat procedurii. Instanțele de judecată ar 

examina doar contestațiile depuse cu privire la deciziile 

Consiliului.  

Nu în ultimul rând, acquis-ul comunitar solicită stabilirea unor 

mecanisme de sancționare efective, proporționale și disuasive 

în cazurile de discriminare. A se vedea paragraful 64 din 

hotărârea C-81/12 a Curții de Justiție a Uniunii Europene care 

specifică:  ”În orice caz, o sancțiune pur simbolică nu poate fi 

considerată compatibilă cu punerea corectă și eficientă în 

aplicare a Directivei 2000/78.” Această cerință nu este 

asigurată de cadrul actual legislativ și nici de proiectul de lege 

în forma curentă.  

Propunerea: 

k) constată și sancționează contravenţiile cu elemente 

discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului 

contravenţional; 

 

87. Pentru a asigura interpretarea corectă în baza căreia o 

asociațiile, sindicatele pot depune plîngerile fie în numele 

victimei cu aprobarea acesteia, fie în nume propriu, fără o 

aprobare prealabilă a unei victime identificate atunci cînd 

discriminarea vizează o comunitate. 

Recomandăm renunțarea la propunerea de includere ca element 

obligatoriu în conținutul petiției a  ”datelor de identificare ale 

persoanei despre care se presupune că a comis fapta 

discriminatorie” deoarece o astfel de condiție ar genera o 

sarcină imposibil de îndeplinit de victimă. Victimele 

discriminării nu sunt nici servicii de evidența populației, nici 

operatori de date cu caracter privat pentru a putea identifica și 

utiliza datele de identificare ale presupusului făptuitor. 

Instituțiile statului nici nu ar avea un temei juridic pentru a oferi 

sau completa astfel de date la solicitarea unei persoane fizice. 

Consiliul însă se află în o poziție privilegiată și în exercitarea 

mandatului său pro-activ de investigare, poate solicita, obține 

și utiliza astfel de date personale. 

Se acceptă parțial 

87. Vezi argumentele de la punctul 25 din 

tabel. 
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Modificarea art. 13 alin. (1), (11) și (2) după cum urmează:  

(1) Constatarea existenţei sau inexistenţei faptei de 

discriminare se iniţiază de Consiliu din oficiu, la cererea 

victimei, precum și  la cererea sindicatelor, asociaţiilor obşteşti 

și altor persoane care are un interes legitim în combaterea 

discriminării şi care reprezintă o persoană cu acordul acesteia 

sau în nume propriu atunci cînd discriminarea vizează un grup 

de persoane sau o comunitate. 

(11) Plîngerea se depune în nume propriu, în interesul altei 

persoane doar cu acordul acesteia. Plîngerea poate fi depusă și 

în interesul unui grup de persoane sau al unei comunităţi. 

Plîngerea se depune personal ori prin reprezentant.   

(2) Plîngerea cu privire la fapta de discriminare se prezintă 

Consiliului. Plîngerea trebuie să conţină o descriere a încălcării 

dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această 

încălcare, faptele şi eventualele dovezi care permit prezumția 

existenței unui fapt de discriminare, numele şi adresa persoanei 

care o depune,  precum. Plîngerea poate fi depusă la Consiliu 

în termen de un an de la data săvîrşirii faptei sau de la data la 

care se putea lua cunoştinţă de săvîrşirea ei. În cazul unei fapte 

continue sau repetate termenul curge de la data săvîrșirii 

ultimei acțiuni sau inacțiuni. 

88. Pentru claritate.  

Completarea art. 14 alin. (2) și art. 141 lit. a) după cum 

urmează:  

Articolul 14  

(2)  Respingerea plîngerii în temeiurile stabilite la alin (1) lit. 

a), lit. b) și  lit.c) nu exclude posibilitatea depunerii unei noi 

plîngeri după completarea omisiunilor.  

Articolul 141.  Inadmisibilitatea plîngerii 

Consiliul va declara plîngerea inadmisibilă dacă aceasta: 

a) nu conține fapte  care permit stabilirea prezumției existenței 

unui fapt de discriminare; 

Se acceptă parțial 

88. Articolul 14 alin. (2) va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Restituirea plîngerii în temeiurile 

stabilite la alin (1) lit. a), b) și c) nu exclude 

posibilitatea depunerii unei noi plîngeri după 

completarea omisiunilor.” 

 

Articolul 141 alin.(1) lit.a) va avea următorul 

cuprins: 

„a) nu conține fapte care permit stabilirea 

prezumției existenței unui fapt de 

discriminare;”. 
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89. Propunem renunțarea la teza finală a noii formulări pentru 

Art. 18 (2) deoarece limitează în mod nejustificat mandatul 

judecătorului de a decide oportunitatea și cuantumul daunelor 

morale și materiale. O astfel de limitare este incorectă deoarece 

și sindicatele, și asociațiile obștești și persoanele care au 

participat la testare pot suferi daune materiale în cazuri de 

discriminare. În plus, în cazul persoanelor care participă la 

testarea situațională studiile realizate în alte state unde această 

metodă este utilizată indică posibilitatea apariției unor traume 

care pot necesita acordarea de daune morale. 

Pentru a clarifica calitatea procesuală a Consiliului în cauzele 

în instanță. 

Modificarea art. 18 alin. (2) după cum urmează:  

(2) Acţiuni în instanţa de judecată pot înainta şi sindicatele, 

asociaţiile obşteşti și persoanele care au participat la procesul 

de testare situațională.  

(21) Pe parcursul examinării pricinii în care se invocă o faptă 

de discriminare instanța de judecată din oficiu introduce în 

proces Consiliul pentru a depune concluzii în calitate de expert. 

Se acceptă parțial 

89.  Articolul 18 se completează cu alineatul 

(21) cu următorul cuprins: 

„(21) La examinarea pricinii în care se invocă 

o faptă de discriminare, instanța de judecată 

din oficiu introduce în proces Consiliul 

pentru a depune concluzii.”. 

Alineatul este redactat în  conformitate cu 

prevederile  art. 74 alin. (2) din Codul de 

procedură civilă. 

 

90. Pentru a recunoaște rolul Consiliului în constatarea și 

sancționarea discriminării.  Reamintim că în hotărârea Curții 

de Justiție a UE C-81/12 ACCEPT c. CNCD, Curtea a subliniat 

că simpla constatare a discriminării, constituie un remediu 

simbolic care nu este în sine un remediu adecvat, disuasiv și 

proporțional pentru cazurile de discriminare. 

Modificarea lit. d) p. 32 după cum urmează : 

d) constată și sancționează contravenţiile cu elemente 

discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului 

contravenţional; 

 

Se acceptă parțial 

90. Vezi argumentele de la punctul 34 din 

tabel. 

 

91. Recomandăm completarea p. 54 cu invitarea și celor care 

au depus amicus curiae, opinii juridice în baza Art.15. 32. 

Completarea p. 54 după cum urmează:  

54. La examinarea plîngerii se invită părţile (petiţionarul, 

reclamatul şi, după caz, persoana interesată) precum și cei care 

au formulat opinii juridice. Data şi ora invitaţiei se 

Se acceptă 

91. Vezi argumentele de la punctul 54 din 

tabel. 
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coordonează cu membrul raportor. Neprezentarea părţilor nu 

împiedică examinarea plîngerii.  

 

92. Pentru corectitudine lingvistică, recomandăm înlocuirea 

termenului „posedă” cu termenul „vorbesc”. 

Modificarea p. 59 după cum urmează:  

59. Părţile implicate în soluţionarea plîngerii care nu vorbesc 

limba de stat sau care au deficiențe senzoriale sînt în drept să 

beneficieze de serviciile unui interpret achitate de Consiliu. 

Despre acest fapt Consiliul este anunțat cu 7 zile înainte de 

ședința de audieri.”; 

Se acceptă 

92. Punctul 59 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„59. Părţile implicate în soluţionarea 

plîngerii care nu posedă limba română sau 

care au deficiențe senzoriale sînt în drept să 

beneficieze de serviciile unui interpret 

achitate de Consiliu. Despre acest fapt, 

Consiliul este anunțat cu 7 zile înainte de 

audieri.”. 

93. Pentru a asigura caracterul complet al informațiilor 

reținute, recomandăm includerea și a informației cu privire la 

opinii scrise în decizia Consiliului. 

Completarea p. 61 după cum urmează:  

61. Decizia este actul prin care Consiliul soluţionează 

plîngerea. Decizia trebuie să cuprindă: data şi locul adoptării; 

denumirea organului care a adoptat-o; numele şi prenumele 

membrilor participanţi la şedinţa de deliberare; menţiunea 

despre caracterul public sau închis al şedinţei de audieri; datele 

de identificare ale petiţionarului, reclamatului sau, după caz, 

ale persoanei interesate, explicaţiile şi obiecţiile acestora; 

dovezile prezentate; numele, prenumele persoanelor care 

reprezintă petiţionarul sau reclamatul, explicaţiile şi obiecţiile 

acestora; numele și prenumele sau denumirea în cazul 

persoanelor juridice a participanților care au prezentat opinii 

scrise și argumentele prezentate de aceștia;  descrierea faptelor 

constatate; concluzia Consiliului şi argumentele ce stau la baza 

acesteia; recomandările formulate în vederea asigurării 

repunerii în drepturi a victimei discriminării şi a prevenirii 

faptelor similare pe viitor. 

Se acceptă 

93. Vezi argumentele de la punctul 58 din 

tabel. 

 

94. Recomandăm completarea p. 69 cu membrii Consiliului, 

care ca și președintele acestuia și angajații săi trebuie să 

beneficieze de această posibilitate. 

Completarea p. 69 după cum urmează:  

Nu se acceptă 

94. Vezi argumentele de la punctul 64 din 

tabel. 
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punctul 69 se completează la final cu textul „Nu se vor afla în 

situaţie de incompatibilitate, președintele, membrii și angajații 

Consiliului care vor desfășura activități remunerate în cadrul 

proiectelor finanțate din surse externe, cu excepția cazului cînd 

acestea vor genera situații de conflict de interese.”.   

3. Procuratura Generală 95. Cu referire la Articolul I din Proiectul de lege: 

La pct.2, considerăm că abrogarea literelor a), d), e) din 

aliniatul (1) al articolului 176 Cod penal va duce la 

dezincriminarea unor fapte social periculoase care aduc 

atingere criteriilor egalităţii în drepturi. În context, acceptăm 

de a exclude aceste litere din articolul menţionat supra, însă 

propunem ca acestea să fie prevăzute ca agravante în aliniatul 

(3) al articolului 176 Cod penal, care va avea următorul 

cuprins: 

„ (3) Acţiunile specificate la alin.(l) şi (2): 

a) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei ori 

sinuciderea acesteia; 

b) de o persoană cu funcţie de răspundere; 

c) în baza a două sau mai multe criterii; 

d) de două sau de mai multe persoane . " 

95. Modificările propuse la Codul penal vor fi 

promovate printr-un proiect separat. 

 

96. Cu referire la Articolul II din Proiectul de lege: 

Considerăm că completarea cu un aliniat nou a art. 4235 Cod 

contravenţional este inoportună, deoarece contravenţia 

prevăzută de art. 712 Cod Contravenţional se referă la 

împiedicarea activităţii Consiliului, adică acţiunile 

contravenţionale sînt îndreptate împotriva acestui organ. 

În context, pentru respectarea principiului legalităţii la 

soluţionarea cauzelor contravenţionale, prevăzut de art. 5 din 

Codul Contravenţional, şi a criteriilor de imparţialitate la 

emiterea deciziilor, considerăm necesară menţinerea în 

competenta instanţelor de judecată examinarea contravenţiei 

prevăzute la art. 712 Cod Contravenţional conform redacţiei 

actuale a legii. 

96. Modificările propuse la Codul 

contravențional vor fi promovate printr-un 

proiect separat. 

4. 

 
Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

97. Nu considerăm oportună completarea art. 4235 cu alineatul 

(l1) din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008, or, 

reieşind din alin. (1) al aceluiaşi articol, contravenţia 

specificată la art. 71 este deja examinată de către Consiliul 

97. Modificările propuse la Codul 

contravențional vor fi promovate printr-un 

proiect separat. 
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pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii conform redacţiei actuale a codului. 

Totodată, modalitatea de examinare şi de adoptare a unei 

deciziei de către Consiliu este prevăzută în art. 15 alin. (4) din 

Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii. 

98. Nu susţinem propunerile ce se referă la efectuarea vizitelor 

pentru investigarea la faţa locului a faptelor care formează 

obiectul plângerii şi a modului de executare a recomandărilor 

de către Consiliu, or, acesta din urmă nu reprezintă un organ de 

control abilitat cu funcţia de efectuare a controlului la faţa 

locului, ci organul colegial instituit în scopul asigurării 

protecţiei împotriva discriminării şi asigurării egalităţii 

persoanelor, care examinează plângerile cetăţenilor şi 

înaintează propuneri de modificare a legislaţiei. 

 

Se acceptă parțial 

98. În procesul examinării anumitor cauze, 

Consiliul poate realiza o documentare pentru 

a determina cum au fost implementate 

recomandările Consiliului, dar și pentru a-și 

fundamenta decizia, a examina toate aspectele 

relevante cazului care se află pe rol.  

 

Modificările privind documentarea faptelor 

care formează obiectul plîngerii, precum și a 

modului de executare a 

prescripțiilor/recomandărilor formulate și 

monitorizate de Consiliu au fost inserate în 

proiect.  

 

Vezi argumentele de la punctul 53 din tabel. 

99. Nu susţinem completarea lit. k) alin. (1) art. 12 din Legea 

nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, or, 

potrivit prevederilor alin. (3) art. 4235 din Codul 

contravenţional, contravenţiile se examinează de către instanţa 

de judecată, în baza constatărilor din procesele-verbale 

încheiate de membrii Consiliului. 

Se acceptă 

99. Vezi argumentele de la punctul 34 din 

tabel. 

100.Cât priveşte modificările de la alin. (5) art. 15 din Legea 

nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, care 

stabileşte că decizia se aduce la cunoştinţa persoanei care a 

comis fapta discriminatorie şi a persoanei care a depus 

plângerea în termen de 5 zile, urmează a se ţine cont de faptul 

că acesta se află în contradicţie cu pct. 66 din Regulamentul de 

activitate al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii, aprobat prin Legea nr. 298 

din 21.12.2012, care stabileşte că decizia Consiliului se 

comunică părţilor în termen de 10 zile de la adoptare. 

Se acceptă 

100. Vezi argumentele de la punctul 27 din 

tabel. 
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101. Atragem atenţia asupra faptul că, în cazul operării 

modificărilor la alin. (1) art. 11 din Legea nr. 121 din 

25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, şi anume a 

statutului Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii, urmează a fi efectuate 

modificările de rigoare şi la pct. 1 din Regulamentul de 

activitate al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii, aprobat prin Legea nr. 298 

din 21.12.2012. 

Se acceptă 

101. Punctul 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„1. Consiliul pentru egalitate (denumit în 

continuare Consiliu) este este o autoritate 

publică autonomă, cu statut de persoană 

juridică de drept public, dispune de ştampilă 

şi de antet cu imaginea Stemei de Stat a 

Republicii Moldova. Sediul Consiliului este 

situat în municipiul Chişinău.”. 

Suplimentar a se vedea argumentele de la 

punctul 84 din tabel. 

102. Nu considerăm oportună modificarea pct. 11 din 

Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, aprobat prin 

Legea nr. 298 din 21.12.2012, şi anume desfăşurarea şedinţei 

Consiliului prin mijloace de comunicare la distanţă, în situaţia 

în care un membru al Consiliului nu poate participa din motive 

obiective, or, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 121 din 

25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii stabileşte că 

plângerea se examinează în termen de 30 de zile de la data 

depunerii, cu posibilitatea prelungirii termenului, care nu va 

depăşi 90 de zile. Astfel, considerăm că acest termen este mai 

mult decât deajuns pentru examinarea unei plângeri şi 

participarea la şedinţă a tuturor membrilor Consiliului. 

Nu se acceptă 

102. Dat fiind faptul, că membrii Consiliului 

nu sunt permanenți și pentru ca aceștia să-și 

exercite atribuțiile cu responsabilitate și într-

un termen cât mai rezonabil,  se propune 

desfășurarea ședințelor Consiliului prin 

mijloace de comunicare la distanţă, în scopul 

facilitării activității acestuia, mai ales în 

situaţia în care un membru al Consiliului nu 

poate participa la ședințe din motive 

obiective. 

Vezi argumentele Consiliului de la pct. 26 din 

tabel. 

103. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

consideră oportună indicarea în pct. 65 din Regulamentul de 

activitate al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii, aprobat prin Legea nr. 298 

din 21.12.2012 a faptului dacă la contestarea deciziei 

Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii este sau nu necesară depunerea unei cereri 

prealabile în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 

793-XIV din 10.02.2000, or, în practică, la înaintarea unei 

acţiuni în instanţa de judecată în contenciosul administrativ cu 

respectarea art. 14 alin. (1) - depunerea cererii prealabile către 

Consiliu, în instanţă acesta din urmă invocă prevederile art. 17 

Se acceptă 

Punctul 65 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„65. Decizia este un act oficial și produce 

efecte juridice de la data comunicării ei. 

Decizia Consiliului poate fi contestată 

nemijlocit în instanţa de contencios 

administrativ fără o procedură prealabilă.”. 
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alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ, şi anume 

faptul că a fost depăşit termenul de adresare în instanţa de 

judecată, nefiind necesară depunerea cererii prealabile. 

5. Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova 

104. În privinţa aspectelor de tehnică legislativă, atragem 

atenţie asupra faptului că, date fiind modificările propuse 

pentru art. 4235 al Codului contravenţional, este oportun, în 

contextul abrogării art. 260 al Codului contravenţional, prin 

Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016, în vigoare din 16 martie 

2017, a exclude sintagma „şi 260” din textul alin. (1). 

La pct. 1 al art. II din proiect, sintagma „va avea următorul 

cuprins” urmează a fi exclusă. 

104. Modificările propuse la Codul 

contravențional vor fi promovate printr-un 

proiect separat. 

105. În tot textul legii, înlocuirea sintagmei „stabilite/stipulate 

de prezenta lege" cu sintagma „protejate reale sau presupuse" 

va genera incertitudine nu doar în aplicarea practică a actului, 

dar şi în perceperea sensului noţiunii „criteriu protejat", care 

poartă un caracter vag, nedeterminat. 

Nu se acceptă 

106. Substituirea cuvintelor „stabilite/ 

stipulate de prezenta lege” cu cuvintele  

„protejate reale sau presupuse” are drept scop 

racordarea prevederilor legale, cu 

reglementările internaționale din domeniu. 

Criteriu protejat este o caracteristică a unei 

persoane care nu ar trebui considerată 

relevantă pentru aplicarea unui tratament 

diferențiat, acordarea sau privarea de un 

anumit beneficiu indiferent dacă criteriile cu 

care se identifică o persoană sunt reale sau 

percepute ca fiind reale. 

 

Această abordare a fost susținută și de experții 

OSCE ODIHR care au expertizat proiectul 

Legii pentru modificarea unor acte legislative 

(privind incriminarea crimelor bazate pe 

prejudecată, dispreț sau ură), înregistrat în 

Parlament cu nr. 301 din 1.07.2016 și adoptat 

în I-a lectură la 8.12.2016. 

  107. In modificările propuse pentru art. 11 alin. (9), sintagma 

„decizionat" comportă caracter neclar întrucît nu există în uzul 

limbii de stat, neavînd explicaţie în dicţionarele specializate 

Se acceptă 

107. Vezi argumentele de la punctul 19 din 

tabel. 
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108. În modificările propuse pentru art. 15 alin. (3 ), sintagma 

„activităţii de investigare" poartă un caracter hiperbolic, de 

moment ce pe de o parte investigaţia propriu-zisă este o noţiune 

Se acceptă parțial 

108.  

Articolul 15 alin. (31) are următorul cuprins: 

„(31) În procesul examinării plîngerii, 

Consiliul are dreptul să efectueze vizite de 

documentare a faptelor care formează 

obiectului plîngerii. Împiedicarea activității 

de documentare se sancţionează conform 

legislaţiei. 

Vezi argumentele din Raportul de expertiză 

anticorupție nr. ELO18/5078 din 28 mai 

2018. 

 improprie activităţii consiliului, iar pe de altă parte 

„împiedicarea activităţii de investigaţie", inclusiv a 

Consiliului, nu are acoperire juridică în jurisprudenţa naţională. 

în acest sens, este oportună utilizarea sintagmei „împiedicarea 

activităţii Consiliului". 

109. La modificările propuse pentru Regulamentul de activitate 

al Consiliului, în special Secţiunea 21 art.301, este inexplicabilă 

procedura „implementării de către persoanele fizice a 

legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi 

asigurării egalităţii". Or, apriori implementarea legislaţiei este 

o sarcină improprie persoanelor fizice, în calitatea lor de cerc 

nedeterminat de subiecţi. Mai mult ca atît, sarcina 

implementării în ceea ce priveşte crearea unui Consiliu 

consultativ pentru acordarea asistenţei ştiinţifico-analitice, 

considerăm iniţiativa drept nejustificată atît logistic, cît şi 

financiar, pornind de la faptul că, în Republica Moldova, există 

suficiente autorităţi, instituţii, laboratoare şi centre de 

expertizare care permit examinarea complexă a oricărui 

subiect, inclusiv a celor specifice domeniului Consiliului. 

 Nu se acceptă 

109. Excluderea persoanelor fizice din cercul 

subiecților responsabili de implementarea 

legislației în domeniul prevenirii şi combaterii 

discriminării şi asigurării egalităţii, va 

restrânge cadrul subiecților răspunzători, în 

eventualitatea săvârșirii unor acțiuni 

discriminatorii. 

Crearea unui Consiliu consultativ format din 

reprezentanţii societăţii civile, reprezentaţii 

relevanţi ai mediului academic are drept scop 

oferirea suportului Consiliului, oferirea de 

informaţii şi consiliere pentru planurile, 

priorităţile şi activităţile Consiliului, 

monitorizarea standardelor şi asistarea la 

evaluarea activităţilor Consiliului. 

110. În cazul modificărilor propuse la pct.37 al 

Regulamentului, considerăm oportun respectarea limbajului 

statuat de Legea cu privire la petiţionare, care operează cu 

sintagma „formă electronică". Sintagma „on-line" are un 

caracter complex şi va permite abaterea de la cerinţele faţă de 

documentul electronic. 

Se acceptă 

110. Punctul 37 va avea următorul cuprins: 

„37. Plîngerea întocmită în conformitate cu 

prevederile art. 13 alin. (2) din Legea cu 

privire la asigurarea egalităţii poate fi depusă 

prin orice mijloc legal (poştă, fax, e-mail, 

formă electronică) sau expusă verbal în 
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cadrul audienţei. În cazul sesizărilor verbale 

se întocmeşte o notă care conţine elementele 

 plîngerii.” 

111. Abrogarea pct.51 al Regulamentului este nejustificată. Or, 

lipsa unor termeni strict stabiliţi va atrage după sine 

tărăgănarea proceselor. Prin urmare, instituirea unor termeni 

este indubitabilă. 

Nu se acceptă 

111.  Abrogarea punctului 51 este propusă 

pentru a nu crea disonanță între legea cadrul 

Legea 121/2012 (în care se propune 

revizuirea termenilor de examinare a 

plîngerii) și Legea nr. 298/2012. 

112. Cu referire la normele inovatorii propuse la art.534 al 

Regulamentului, susţinem că echipa de investigare nu poate fi 

compusă doar din funcţionarii aparatului Consiliului, funcţiile 

acestora fiind improprii investigării, fapt care va compromite 

legitimitatea procedurii. In acest context, echipa de investigare 

urmează a fi formată din cel puţin un membru al Consiliu, care 

ar putea fi asistat de angajaţii aparatului administrativ. 

Se acceptă parțial 

112. Constituirea unei echipe de documentare  

va crea posibilitatea examinării nemijlocite a 

situației, întru soluționarea efectivă a cauzei. 

Prevederile art. 534  se modifică și vor avea 

avea următorul cuprins: 

„534. Documentarea se efectuează de echipe 

formate din cel puțin două persoane. Echipa 

de documentare poate fi compusă din 

funcționarii aparatului administrativ.” 

Vezi argumentele din Raportul de expertiză 

anticorupție nr. ELO18/5078 din 28 mai 

2018. 

6. Centrul Parteneriat 

pentru Dezvoltare 

113. Cadrul legal naţional defineşte în mod superficial principiul 

plată egală pentru muncă egală sau de valoare egală.  Deşi acest 

principiu se regăseşte în legislaţia naţională , lipseşte o definire clară 

a termenilor ce vizează principiul dat. Aceasta ridică câteva 

probleme importante. Pe de o parte, lipsa unor definiţii clare face 

dificilă compararea funcţiilor sau profesiilor. Dacă în anumite cazuri, 

compararea a două funcţii sau profesii identice sau în cadrul aceleiaşi 

categorii profesionale rezultă în mod direct din enunţul principiului, 

în alte situaţii aceasta nu reiese la nivel intuitiv - de exemplu, 

compararea între angajaţi care efectuează munca egală la momente 

diferite în timp, compararea cu un angajat care face o muncă 

inferioară. Pe de altă parte, devine foarte dificilă examinarea şi 

aprecierea cazurilor de discriminare salarială, în cazul când 

principiul nu este explicat prin noţiuni concrete şi lasă spaţiu pentru 

interpretări. Republica Moldova şi-a asumat obligaţii internaţionale 

Nu se acceptă 

113. Propunerea înaintată în vederea 

includerii  noțiunilor de muncă egală, muncă 

de acceași valoare, plată egală nu ține de 

acest proiect de lege. Mai mult, în cadrul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale a fost inițiat un proiect de modificare 

a Codului Muncii al Republicii Moldova, iar 

propunerea înaintată constituie un subiect de 

referință pentru acel act normativ. 
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de reglementare şi implementare a principiului plată egală. Una 

dintre aceste obligaţii ţine de conformarea legislaţiei naţionale la 

prevederile Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European şi ale 

Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului 

egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în 

materie de încadrare în muncă şi de muncă. În temeiul articolului 4 

din Directivă, legislaţia Republicii Moldova, cât şi cadrul regulator 

naţional trebuie să definească cu exactitate modalitatea, prin care atât 

angajatorul, cât şi organele constatatoare ale faptelor de discriminare 

(Consiliul pentru Prevenirea şi Combaterea Discriminării şi 

Asigurarea Egalităţii, Instanţele de Judecată) pot pune în practică 

principiul plăţii egale pentru muncă egală sau de valoare egală. 

Aceasta este necesar, deoarece examinarea cazurilor de discriminare 

în remunerarea muncii este destul de complicată şi costisitoare 

pentru reclamanţi . În anul 2014, Comisia Europeană a constatat că 

lipsa unei definiţii pentru formula „muncă de aceeaşi valoare", 

inclusiv lipsa unor criterii de evaluare pentru compararea diferitelor 

locuri de muncă, reprezintă un obstacol important pentru victimele 

discriminării în materie de remunerare care au introdus acţiuni în 

instanţă. Pentru a evalua dacă angajaţii prestează o muncă de aceeaşi 

valoare, trebuie luaţi în considerare mai mulţi factori,printre care 

natura muncii, formarea profesională şi condiţiile de muncă. 

Includerea în legislaţiile naţionale a unei astfel de definiţii şi a unor 

criterii de evaluare şi de clasificare a funcţiilor ar ajuta victimele 

discriminării în materie de remunerare să introducă acţiuni în faţa 

instanţelor naţionale. Deşi Directiva 2006/54/CE nu specifică o 

anumită definiţie în acest sens, există mai multe decizii ale Curţii 

Europene de Justiţie , care pot servi drept elemente metodologice în 

definirea principiului muncii egale de valoare egală. Aceste 

specificaţii ale Directivei au fost introduse în legislaţia naţională de 

cel puţin 12 state ale UE. 
În acest context, recomandăm introducerea noţiunilor de "plată 

egală", "muncă egală", "muncă de valoare egală" în Articolul 2. 

Noţiuni generale. La modul practic aceasta ar presupune clarificarea 

a ceea ce un angajator defineşte muncă egală prin următoarele cazuri: 

(i) muncă similară, cu condiţia că diferenţele de muncă nu au o 

semnificaţie practică relevantă - munci asemănătoare, (ii) munci 

diferite prin esenţă, dar considerate munci de egală valoare -munci 

echivalente, (iii) munci diferite, dar egale în valoare prin factori ca 
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efortul depus, capacitatea, nivelul de luare a deciziilor - munci cu 

valoare egală. 
 

 

 

 

 

 

 

 

114. Extinderea principiului plată egală astfel încât să acopere 

ambele dimensiuni - plată egală pentru muncă egală şi pentru 

muncă de valoare egală. Cadrul legal naţional prevede 

reducerea diferenţelor de remunerare, însă acest principiu nu 

este abordat în complexitate. Articolul 7 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii 

prevede interdicţia de discriminare pe criteriul salarial, însă 

abordarea actuală nu reglementează explicit obligaţia 

angajatorilor de a asigura plată egală atât pentru muncă egală, 

cât şi pentru muncă de valoare egală. Atât în formularea 

actuală, cât şi în cea propusă în noul proiect de lege se regăseşte 

doar una din dimensiunile menţionate: fie muncă egală, fie 

muncă de valoare egală. Acestea reprezintă două noţiuni 

separate şi, respectiv, trebuie reflectate ambele dimensiuni. 

Astfel, recomandăm ca în Articolul 7, alin. (2), lit. d) textul 

"acelaşi tip şi/sau volum de muncă" să fie substituit cu "muncă 

egală sau muncă de valoare egală". 

 

Se acceptă 

114. Vezi argumentele de la punctul 113 din 

tabel. 

115. Fortificarea capacităţilor Consiliului pentru Prevenirea şi 

Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii de a investiga 

modul în care angajatorii asigură remunerarea egală pentru 

munca egală. Cadrul legal nu asigură transparenţa sistemului 

de salarizare, fapt ce favorizează apariţia situaţiilor de 

remunerare inechitabilă. Caracterul confidenţial al salariului 

prevăzut de lege apare ca fiind un obstacol major în asigurarea 

Nu se acceptă 

115. Modificarea propusă se regăsește în 

punctul 511  din Regulamentul de activitate al 

Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii aprobat 

prin Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012, 

care constituie o generalizare a activițății de 
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transparentizării plăţii şi implicit a aplicării în practică a 

principiului plată egală. Confidenţialitatea salariului face ca o 

plângere în domeniul plată egală să fie foarte greu de iniţiat, 

deoarece angajaţii nu au, în mod obişnuit, informaţii certe 

despre diferenţa salarială. O astfel de situaţie vulnerabilizează 

mult angajaţii şi descurajează accesul la justiţie în cazurile de 

încălcare a principiului plată egală. Investigaţiile realizate de 

organele competente  abordează mai puţin diferenţele salariale. 

Conform legislaţiei naţionale, Inspectoratul de Stat al Muncii 

este abilitat de a efectua controlul de stat privind respectarea 

legislaţiei muncii de către angajatori fie publici, fie privaţi. În 

cadrul controlului, Inspectoratul poate verifica şi modul de 

retribuire a muncii, plata egală fiind unul dintre principiile 

legale fundamentale privind retribuirea. Experienţa, însă, arată 

că verificările Inspectoratului se rezumă la chestiuni precum 

salariul minim garantat de stat, respectarea prevederilor 

contractelor de muncă şi achitarea la timp a salariului, însă nu 

şi diferenţele salariale. Consiliul pentru Prevenirea şi 

Combaterea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii dispune de 

competenţele minime specificate în Directiva 2006/54/CE. în 

temeiul articolului 20, cu privire la competenţele organismelor 

privind egalitatea de tratament, în cazul Republicii Moldova - 

Consiliul, acesta întruneşte doar o parte dintre prevederile 

stipulate în Directivă, lipsind competenţa de a efectua 

investigaţii ce ţin de discriminarea salarială. Astfel, este 

oportun ca Consiliul să poată solicita asemenea informaţie 

instituţiilor publice şi private în vederea constatării practicilor 

discriminatorii. 

În acest sens, recomandăm ca în Articolul 12, alin. (1), lit. e) să 

fie introduse măsuri prin care Consiliului pentru Prevenirea şi 

Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii să fie abilitat 

să realizeze investigaţii legate de discriminare şi diferenţele 

salariale. Mandatul de a investiga urmează să cuprindă câteva 

elemente cruciale: (i) mandatul de a investiga cauzele şi nivelul 

diferenţelor salariale pentru diferite sectoare ale economiei, 

ocupaţii sau angajatori specifici, (ii) mandatul de investigaţie 

trebuie să fie strict reglementat, pentru ca acesta să nu producă 

documentare, iar detalierea exagerată a 

acestei activități nu ar fi oportună. În procesul 

de examinare a plîngerilor ce se referă la 

munca de valoare egală, Consiliul se poate 

călăuzi de Ghidul practic pentru angajatori - 

prevenirea discriminării în relațiile de 

muncă. 
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costuri exagerate pentru angajatori, (iii) decizia iniţierii unei 

asemenea investigaţii trebuie să fie argumentată temeinic, iar 

nivelul investigaţiei trebuie să fie proporţional cu gradul 

motivat de suspiciune de discriminarea salarială, (iv) 

investigaţiile ar presupune în mare parte solicitarea de la 

angajator a informaţiei cu privire la salariile oferite,   politica   

de   salarizare,   cu   condiţia   că   datele   cu   caracter   personal   

sunt protejate. 

 

7. Oficiul Avocatului 

Poporului 

116. A include la alin. (1) art. 1 şi criteriile de orientare sexuală, 

statut HIV, statut matrimonial. Includerea acestora derivă din 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului  şi 

Recomandările Comitetului pentru drepturile omului  şi 

Comitetului privind drepturile economice, sociale şi culturale . 

Mai mult decât atâtîn legislaţia naţională, de exemplu, în Codul 

muncii (art.8 şi 128), se regăsesc criteriile statut HIV şi statut 

matrimonial. 

Se acceptă 

116. Vezi argumentele de la punctul 3 din 

tabel. 

117. De a substitui la art. 4 lit a) din proiectul de lege cuvintele 

„persoana cu funcţie de răspundere, persoana publică sau 

persoana cu funcţie de demnitate publică" cu cuvintele 

„persoane publice", acceptându-se definiţia „persoanei 

publice", deoarece conform Recomandării de politică generală 

nr. 15 a Comisiei Europene împotriva Rasismului şi 

Intoleranţei referitoare la discursul urii o responsabilitate 

majoră o au nu doar reprezentanţii autorităţilor publice, dar şi 

politicienii, liderii religioşi, liderii comunităţii şi alţii datorită 

capacităţii acestora de a exercita influenţă asupra unui public 

larg. 

 

 

Se acceptă 

117. Vezi argumentele de la puctul 11 din 

tabel. 

118. La alin.(2) al art. 9 recomandăm expunerea unei liste 

deschise de acţiuni pentru a preveni şi combate toate formele 

de discriminare în domeniul educaţiei. 

 

Se acceptă 

118. Vezi argumentele de la punctul 15 din 

tabel. 
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119. De a completa art. 12 alin.(l) cu lit.) b1, cu următorul 

cuprins: b1) sesizează Curtea Constituţională;". Este necesar să 

se dea Consiliului prerogativa de a sesiza Curtea 

Constituţională în vederea evaluării caracterului constituţional 

sau legal al legilor care cuprind reglementări discriminatorii. 

Prin urmare, ar fi oportun completarea articolul 25 din Legea 

nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea 

Constituţională si art 38 din Codul jurisdicţiei constituţionale. 

 

Se acceptă 

119.Vezi argumentele de la punctul 22 din 

tabel. 

120. A completa art. 19 alin. (1) după cuvintele „să prezinte 

fapte" cu cuvintele „inclusiv date statistice". Datele statistice 

sunt foarte importante mai ales atunci cînd se invocă 

discriminarea indirectă. A se vedea în acest sens, jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, de exemplu, 

Hoogendijk c. Olandei şi D.H. c. Republicii Cehe. 

Se acceptă parțial 

120. Vezi argumentele de la punctul 31 din 

tabel. 

8.  Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

121. Autorii proiectului primit pentru avizare propun 

modificarea Legii nr. 273-XII1 din 9 noiembrie 1994 privind 

actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte în 

scopul includerii preşedintelui Consiliului pentru egalitate în 

lista persoanelor ce beneficiază de paşaport diplomatic. 

MAEIE se expune împotriva acestei propuneri. Extinderea 

listei beneficiarilor paşapoartelor diplomatice nu este 

salutabilă, inclusiv prin prisma poziţiei partenerilor europeni, 

care se pronunţă critic pe marginea acestui subiect. 

Lista vastă a deţinătorilor paşapoartelor cu statut special a creat 

dificultăţi atît în contextul negocierii Acordului între Republica 

Moldova şi Comunitatea Europeană cu privire la facilitarea 

eliberării vizelor, cît şi în procesul de liberalizare a regimului 

de vize. A se vedea în acest sens inclusiv Avizul Guvernului la 

amendamentele înaintate la proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 526 din 29 aprilie 2016. 

 

Se acceptă 

121. Modificarea de la articolul 31 alineatul 

(2) din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 

1994 privind actele de identitate din sistemul 

național de pașapoarte, a fost exclusă din 

proiect. 

 

9. Ministerul Finanțelor 122. Prevederile art. IV pct. (2) și X pct. (3) al proiectului de 

lege, ce se referă la constituirea cabinetului persoanelor cu 

funcție de demnitate publică și majorarea efectivului de 

Se acceptă  

122. Modificările de la punctul 2 Art. IV și 

punctul 3 Art. X, au fost excluse din proiect. 
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personal cu 20 unități, implică cheltuieli suplimentare de la 

buget.  

Astfel, reieșind din condițiile constrîngerii resurselor 

disponibile, limita cheltuielilor de personal stabilită pentru anul 

2018, precum și pe termen mediu, este distribuită integral pe 

autorități publice centrale și depășirea acesteia ar duce la 

nerespectarea unor condiționalități agreate cu partenerii de 

dezvoltare. 

 

 
123.Cu referire la art. X pct.4 alin.(3), a fost modificat prin alt proiect 

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care 

a fost deja aprobat în Guvern la 23.05.2018 cu următorul conținut: 
,,Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii aprobat prin Legea 

nr.298/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.48, 

art.148), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 
punctul 3 va avea următorul cuprins: 
„3. Activitatea Consiliului este finanţată din bugetul de stat.” 
Regulamentul se completează cu  punctele 31 – 33 cu următorul 

cuprins: 
„31. Costurile activităţii Consiliului la planificarea bugetului anual se 

estimează pentru cel puţin 2 ani ulteriori.  
32. Bugetul Consiliului pe anul următor, însoţit de avizul Guvernului, 

se prezintă spre examinare şi se aprobă de Parlament în termenele 

stabilite în calendarul bugetar. 
33. Parlamentul trimite la Guvern bugetul aprobat al Consiliului 

pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 

bugetar următor.” 
Concomitent, este necesar să se țină cont de faptul, că conform 

prevederilor art.17 alin.(2) al Legii finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.05.2014 și art.131 alin. 

(6) din Constituție, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 

fără stabilirea sursei de finanțare. 
În contextul celor menționate, prevederile articolelor IV pct. (2) și X 

pct. (3) și pct. (4) alin. (3) urmează a fi excluse din proiect. 

 

 

Se acceptă 
123. Modificările de la punctul 2 Art. IV și 

punctul 3 Art. X, au fost excluse din proiect. 
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10. Cancelaria de Stat 

 

Lipsă de obiecții și/sau propuneri. 
 

 

11. Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Lipsă de obiecții și/sau propuneri. 
 

 

12. Biroul Relații Interetnice Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

 

 

 

Ministru                                                  Victoria IFTODI 

 


