
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea a unor acte legislative 

Condiţii ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin  

implementarea noilor prevederi  

Adoptarea Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității a constituit un 

pas important pentru Republica Moldova pe parcursul său european. Aceasta a pus 

bazele protecției împotriva discriminării și instituirii unui mecanism național de prevenire 

și combatere a discriminării și asigurare a egalității.  

În procesul de implementare a prevederilor, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității a întâmpinat un șir de bariere funcționale, ceea ce 

pune în pericol dezideratul de  protejare a victimelor discriminării și de repunere în 

drepturi a acestora.  

În anul 2015, în cadrul proiectului ”Promovarea egalității - Consolidarea agenților 

schimbării” finanțat de Uniunea Europeană a fost elaborat studiul ”Analiza compatibilității  

legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și 

nediscriminării”. Studiul s-a finalizat cu formularea unor recomandări printre care era şi 

necesitatea de a introduce modificări în cadrul normativ de funcționare al Consiliului 

pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în vederea fortificării 

competențelor și valorificării atribuțiilor1.   

Totodată, Consiliul fiind beneficiar al proiectului ”Susținerea eforturilor naționale pentru 

prevenirea și combaterea discriminării în Moldova” din Cadrul de cooperare programatică 

Consiliul Europei – Uniunea Europeană pentru țările Parteneriatului Estic, a considerat 

necesar evaluarea Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25 mai 20122  și 

Legii cu privire la activitatea Consiliului nr. 298 din 21 decembrie 20123. Acestea au fost 

evaluate din perspectiva standardelor nediscriminării de către experții Consiliului 

Europei, care au formulat un șir de recomandări de modificare a cadrului normativ, pentru 

a spori funcționalitatea Consiliului și a crește încrederea persoanelor în mecanismul 

național de prevenire și combatere a discriminării și asigurare a egalității.  

Ținem să menționăm că modificarea cadrului de reglementare al Consiliului pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în vederea eliminării 

barierelor sale funcționale, a fost asumată de stat prin aprobarea planului de acțiuni 

privind Acordul de Asociere RM-UE pentru următoarea perioadă și urmează a fi executat 

până la finele anului 2017.  

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de lege debutează la Articolul I cu propunerea de modificare a Legii nr. 121 

din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității. În continuare fiind formulate un șir de 

                                                           
1 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2017/01/CRJM-Studiu-Compat-legislatie-MD-EU-2015-072.pdf 
2 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Evaluarea-Legii-privind-asigurarea-egalitatii-1.pdf  
3 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Assessment-of-the-Law-298-final_RO.pdf 
 



modificări și completări care vin să concretizeze anumite definiții: discriminare, măsuri 

pozitive, testare situațională, persoană interesată. De asemenea, proiectul stabilește 

acțiunile discriminatorii din domeniul educației și în exercitarea unei profesii.  

O inovație ar fi propunerea de schimbare a denumirii autorității naționale de prevenire şi 

combatere a discriminării din Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 

și asigurarea egalității în Consiliul pentru egalitate, denumire ce este mai practică, 

nu  face confuzii cu alte entități și înglobează în sine atât componentele de prevenire și 

eliminare a discriminării cât și pe cea de promovare a egalității.  

La Articolul II și III se propune modificarea legislației aferente competenței de sesizare 

a Curții Constituționale. Această atribuție a fost sugerată și de experții Consiliului Europei 

în analizele elaborate.  

Totodată, Consiliul vine cu propunerea de modificare a art.176 Cod penal, ce va clarifica 

și delimita faptele ce cad sub incidența legii penale de cele ce fac obiectul contravențiilor 

(Articolul VI)  

La Articolul VII, Consiliul vine cu propunerea de modificare a Codului Contravențional 

în scopul delimitării competențelor funcționale ale Consiliului și propune introducerea 

unor articole noi și anume 701 Hărțuirea și 702 Victimizarea, fapte discriminatorii ce 

anterior nu erau sancționate pentru că nu se încadrau în componentele de contravenție.  

La Articolul VIII, Consiliul vine cu propunerea de modificare și completare a Legii nr. 

298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 

eliminarea discriminării și asigurarea egalității.  În propunerea dată sunt incluse un șir de 

prevederi ce vor îmbunătăți funcționalitatea Consiliului și vor elimina ambiguitățile 

existente la moment. Se aduce un plus de concretizare a atribuțiilor Președintelui 

Consiliului, a procedurii de examinare a plângerilor, a modalității de elaborare a studiilor 

raportate pe domenii, ș.a. 

Toate modificările propuse în proiect survin din barierele identificate de Consiliu în 

practica sa de 4 ani de activitate, au fost raportate şi de experţii Consiliului Europei în 

analiza legislației aferente funcționalității Consiliului, precum și recomandate statului de 

către mecanismele internaționale de protecție a Drepturilor Omului.  

Fundamentarea economico-financiară 

Aprobarea prezentului proiect de lege nu implică cheltuieli suplimentare din partea 

statului.   

Obiecțiile, recomandările și evaluările pe marginea proiectului înaintate de către 

instituțiile interesate și concluziile acestora 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența 

în procesul decizional, proiectul Legii de modificare și completare a Legii nr. 121 din 25 

mai 2012 cu privire la asigurarea egalității va fi plasat pe pagina web oficială a Consiliului 

pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității www.egalitate.md, 

compartimentul Despre Consiliu, directorul Transparență.    

 


