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HOTĂRÎRE
pe marginea audierii Raportului general privind situaţia în
domeniul prevenirii şi combaterii discriminării în Republica
Moldova în anul 2017
în conformitate cu articolele 22 şi 491 din Regulamentul Parlamentului şi
în temeiul art.12 alin.(2) din Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la
asigurarea egalităţii şi al pct. 28 al Legii nr.298 din 12.12.2012 cu privire la
activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi
asigurarea egalităţii
Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice adoptă prezenta hotărîre.
Art.i. - Se ia act de Raportul general privind situaţia în domeniul
prevenirii şi combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2017,
prezentat de către dl Ian FELDMAN, Preşedintele Consiliului pentru
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii şi de opiniile
deputaţilor Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului
Republicii Moldova.
Art.2. - Comisia constată că fenomenul discriminării pe criterii de
sex/gen, origine etnică, dizabilitate, vîrstă, precum şi pe bază de statut social
şi profesional persistă în toate domeniile vieţii cotidiene, inclusiv la angajare
în cîmpul muncii, în acces la bunuri şi servicii disponibile publicului, în acces
la justiţie, în domeniul educaţiei, asistenţei medicale şi altele.
Art.3. - Guvernul Republicii Moldova; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul
Justiţiei; Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ministerul Finanţelor;
Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional
Anticorupţie; Serviciul Protecţie şi Pază de Stat; Consiliul Superior al
Magistraturii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Centrul
Republican de Diagnosticare Medicală, precum şi Direcţia Poliţie a mun.
Chişinău vor examina recomandările prevăzute în Capitolul V al Raportului
general privind situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării în

Republica Moldova în anul 2017 (anexă), care rezultă din deciziile emise de
către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii, precum şi a avizelor consultative, şi vor informa Comisia drepturile
omului şi relaţii interetnice pînă la data de 01 iunie 2018, despre
implementarea recomandărilor.
Art.4. - Se recomandă Comisiilor parlamentare:
- reieşind din domeniile de competenţă, să desfăşoare audieri
parlamentare pe problemele abordate în Raportul general privind situaţia în
domeniul prevenirii şi combaterii discriminării în Republica Moldova în anul
2017;
- să contribuie la corelarea cadrului legal privind domeniul prevenirii şi
eliminării discriminării şi asigurării egalităţii, inclusiv prin ratificarea
Protocolului nr.12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale;
- în procesul de ajustare a cadrului legal să ţină cont de:
a) constatările Consiliului, în partea ce priveşte eliminarea restricţiilor în
exercitarea dreptului la vot al persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu
standardele internaţionale în materia drepturilor omului;
b) de necesitatea eliminării neconcordanţelor şi lacunelor constatate
urmare a implementării reformei pensiilor.
Art.5. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

CAPITOLUL V. RECOMANDĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ÎN
DOMENIUL PREVENIRII SI ELIMINĂRII DISCRIMINĂRII SI ASIGURĂRII
i

i

EGALITĂŢII
Parlamentul Republicii Moldova:
❖

Să ratifice P rotocolul nr.12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundam entale.

♦> La ajustarea cadrului să ţină cont de constatările Consiliului, în partea ce priveşte eliminarea
re stricţiilo r în exercitarea dreptului la vot al persoanelor cu dizabilităţi în conform itate cu
standardele internaţionale în materia drepturilor om ului şi să înlăture neconcordanţele şi
lacunele constatate urmare a im plem entării reform ei pensiilor.

Guvernul Republicii Moldova:
❖

Să revadă categoriile de persoane care beneficiază de asistenţă medicală gratuită din partea
Statului, astfel încât persoanele neasigurate care îngrijesc de un copil cu vârsta de până la 2
ani, să beneficieze de asistenţă medicală gratuită.

❖

Să reexamineze categoriile prestaţiilor sociale supuse indexării, asigurând că prestaţiile sociale
oferite pentru situ a ţii analogice vor fi abordate sim ilar.

❖

Să reexamineze co ndiţiile de valabilitate a actelor de identitate pentru persoanele care au
renunţat la numărul de identificare de stat şi la evidenţa autom atizată în Registrul de stat al
populaţiei, pentru a asigura un tratam ent egal persoanelor aflate în situaţii analogice.

❖

Să propună m odificări corespunzătoare în vederea înlăturării neconcordanţelor şi lacunelor
constatate urm are a im plem entării reformei pensiilor, ţinând cont de recomandările Consiliului.

❖

Să propună m odificări corespunzătoare în vederea uniform izării cuantum ului prestaţiei sociale
acordate pentru participarea la acţiuni de luptă pe tim p de pace, evitând măsuri regresive.

❖

Să m odifice prevederile norm ative (Hotărârea de Guvern nr. 474 din 20 aprilie 2016), astfel încât
să înlăture discrepanţa referitoare la categoria persoanelor eligibile de a beneficia de fa cilită ţi
fiscale şi vamale la im portul unui m ijloc de transport.

❖

Să im plem enteze corespunzător politicile privind accesibilizarea mediului fizic, transporturilor,
precum şi a m ediului inform aţional şi cornunicaţional, incluzând tehnologiile şi sistemele
inform aţionale şi com unicaţiile, conform necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi.

Preşedintele Republicii Moldova:
❖

Să aducă scuze publice pentru afirm aţiile discrim inatorii pe criteriu de origine etnică şi cele pe
criteriul de orientare sexuală, precum şi cele care au lezat dem nitatea fem eilor în etate.

❖

Să dea dovadă de mai m ultă responsabilitate în poziţiile sale publice şi să se abţină, pe viitor,
de la declaraţii discrim inatorii.
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Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale:
❖

Să revizuiască Codul m uncii astfel încât să asigure respectarea dreptului la muncă şi a
drepturilor conexe tu tu ro r persoanelor indiferent de grupul din care face parte (ex. im igranţi,
cetăţeni străini, persoane care au la întreţinere copii până la vârsta de 4 ani, etc).

❖

Să revizuiască proiectul Legii cu privire la stim ularea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de
şomaj astfel încât să nu adm ită practici discrim inatorii în adresa anum itor grupuri vulnerabile
şi m arginalizate, să introducă indicatorii sta tistici de încadrare în câmpul muncii a persoanelor
cu dizabilităţi conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1033 din 08 septembrie 2016; să
adapteze lista categoriilor de şomeri care necesită suport suplim entar pe piaţa muncii la
standardele UE; să asigure subvenţionarea angajatorilor care angajează pe o perioadă
nedeterm inată şomeri aflaţi în oricare dintre categoriile prevăzute de legislaţie; să stabilească
clar sem nificaţia sintagm ei "nu realizează venituri" din cuprinsul proiectului, astfel încât să
evite discrim inarea pe criteriu de avere şi dom iciliu; să întreprindă măsuri de stim ulare a
tin e rilo r ce nu au stagiu de cotizare prin acordarea ajutorului de şomaj, în caz de necesitate;

❖

Să iniţieze procedura de m odificare a legislaţiei aferente exercitării funcţiei de ales local:
primar, viceprim ar, preşedinte şi vicepreşedinte de raion, care perm ite încetarea mandatului
femeii ce se află în concediu de m aternitate, pe m otiv de im posibilitate de a-şi exercita
atribuţiile, inclusiv pe m otiv de boală, mai m ult de 4 luni consecutiv.

❖

Să pună în aplicare un mecanism în vederea asigurării plăţii neîntrerupte a pensiei pentru
persoanele care şi-au sta b ilit pensia pentru lim ită de vârstă şi ulterior au optat pentru o altă
categorie de pensie mai avantajoasă.
Să reexamineze criteriile de evidenţă şi condiţiile de activare/dezactivare a poliţei de asigurare
medicală, astfel încât, să garanteze că pentru persoanele care şi-au sta b ilit pensia pentru lim ită
de vârstă, poliţia de asigurare medicală nu va fi dezactivată, dacă ulterior survin schimbări la
categoria de pensie.

❖

Să instituie şi să pună în aplicare un mecanism de ţinere a evidenţei nominale a tuturor
persoanelor cu dizabilităţi cu dom iciliul în Republica Moldova, astfel încât să asigure că poliţia
de asigurare m edicală nu va fi dezactivată, indiferent de cine este prestatorul pensiei.

❖

Să propună m odificări corespunzătoare, astfel încât să se prevadă că, la data calculării pensiei
pentru perioadele necontributive asim ilate stagiului de cotizare (perioada de îngrijire a unui
copil până la vârsta de 3 ani şi perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta
de 18 ani) se va lua în considerare salariul mediu lunar pe ţară.

❖

Să propună m odificări corespunzătoare, astfel încât, să excludă lim ita de vârstă pentru
perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă asim ilată stagiului de cotizare.

❖

Să propună m odificări corespunzătoare, astfel încât, persoanele care au realizat stagiul de
cotizare în condiţii deosebite de muncă să se poată pensiona în condiţii avantajoase.

❖

Să examineze posibilitatea in stitu irii anum itor m odalităţi de stim ulare a partajării concediului
de îngrijire a copilului între părinţi.
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❖

Să revizuiască prevederile norm ative relevante, asigurând un tratam ent nediscrim inatoriu la
stabilirea şi calcularea pensiei tu tu ro r angajaţilor din structurile de forţă.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
❖

Să planifice, organizeze şi m onitorizeze procesul de revizuire a curriculum ului şcolar la
disciplinele obligatorii şi opţionale, adaptate la necesităţile reale ale elevilor care sunt
înm atriculaţi în şcolile auxiliare.

❖

Să includă com pletul de clase a V - IX-a în Planul - cadru pentru învăţăm ântul primar, gimnazial
şi liceal pentru anul de studii 2018-2019, în cadrul şcolilor auxiliare.

❖

Să asigure că plasarea copiilor cu deficienţe de auz într-o in stitu ţie rezidenţială să fie ultim a
opţiune aleasă, prioritară fiind educarea copilului într-o in stitu ţie de învăţăm ânt general.

Ministerul Justiţiei:
❖

Să excludă condiţia reglem entată la pct. 111 lit. b) din Instrucţiunea cu privire modul de
înregistrare a actelor de stare civilă nr. 4 din 21.01.2004.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii:
❖

Să introducă în condiţiile de licenţiere a a ctivită ţii de transport rutier de persoane prin servicii
regulate cerinţa deţinerii m ijloacelor de transport accesibile persoanelor cu dizabilităţi.

❖

Să propună excluderea prevederilor art. 67 alin. (8) lit. b) din Codul transporturilor rutiere.

❖

Să ajusteze Regulamentul cu privire la autogări la necesităţile de accesibilizare.

Ministerul Finanţelor:
❖

Să m odifice legislaţia fiscală, astfel încât, să elim ine prevederile discrim inatorii din art. 35
a lin .(l) şi alin.(2) lit. b) Cod fiscal nr. 1163 -XIII din 24.04.1997.

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Protecţie şi
Pază de Stat
❖

Să iniţieze amendam ente la legislaţia aferentă dom eniului reglementat, prin care să înlăture
vârsta lim ită de încadrare în serviciu.

❖

Să propună m odificări ale legislaţiei ce vor duce la reglementarea sim ilară a raporturilor de
serviciu în cazul alegerii într-o funcţie electivă.

Consiliul Superior al Magistraturii:
❖

Să planifice resurse financiare în vederea acomodării rezonabile a instanţelor judecătoreşti în
procesul de evaluare a costurilor aferente înfăptuirii ju stiţie i.
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Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
❖

Să utilizeze alternativele existente pentru activarea poliţelor de asigurare medicală a
persoanelor care, din considerente religioase, au renunţat la actele de identitate din Sistemul
naţional de paşapoarte al Republicii Moldova.

Centrul Republican de Diagnosticare Medicală:
♦> Să adopte măsuri care vor fa cilita accesul efectiv în clădire, asigurând dreptul persoanelor cu
dizabilităţi la servicii medicale în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Direcţia Poliţie mun. Chişinău:
❖

Să excludă din com unicatele de presă sintagm ele care fac referire la originea etnică a
persoanelor.

Autorităţilor publice locale:
❖

Să întreprindă acţiuni de amenajare a clădirilor, in sta la ţiilo r şi încăperilor pentru a asigura
accesul şi folosirea lor de către persoanele cu dizabilităţi, precum şi acomodarea rezonabilă în
cazuri particulare.

Angajatorii
❖

Să m anifeste un grad avansat de precauţie în procesul de recrutare, prin balansarea criteriilor
de selecţie în dependenţă de specificul activităţii.

❖

Să instruiască personalul responsabil de recrutare în dom eniul nediscrim inării.

❖

Să se axeze pe oferirea detaliilor în privinţa specificului a ctivită ţii care urmează a fi desfăşurată
şi mai puţin pe stabilirea cerinţelor care ar exclude sau defavoriza anum ite persoane.

❖

Să fie prudenţi la calcularea şi achitarea sporului la salariu corespunzător intensităţii în muncă
atinse de către persoanele cu dizabilităţi, or încadrarea într-un grad de dizabilitate nu
presupune autom at lipsa intensităţii în muncă.

❖

Să aplice corespunzător şi adecvat prevederile privind acomodarea condiţiilor de muncă în
situaţii particulare.

❖

Să fie vigilenţi la so licitările de conciliere a convingerilor religioase cu graficul de muncă.

❖

Să aplice nediscrim inator prevederile ce ţin de premierea angajaţilor cu ocazia zilelor de
sărbătoare nelucrătoare (inclusiv 8 Martie, Pastele, Crăciunul s.a.).

MASS-MEDIA
❖

Sursele de inform are în masă să evite situaţiile de instigare la discrim inare atunci când prezintă
publicului o anum ită inform aţie despre un anum it eveniment; să excludă exprimări care nu au
nici o relevanţă inform ativă, dar care ar putea duce, direct sau indirect, la perpetuarea
stereotipurilor, stigm atizarea sau marginalizarea anum itor persoane sau grupuri de persoane,
în special pe criteriu de etnie şi sex.
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