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Comisia drePturile omului
qi

rela[ii interetnice

DECIZIE
pe marginea Raportului general privind situalia in domeniul
pre-.rer.irii gi combaterii discriminirii in Republica Moldova pentru

arrul 2ol9.

conformitate cu articolul 22 din Regulamentul Parlamentului
Republicii Moldova, adoptat prin Legea nt.7g711996,9i in temeiul art. 12
alin. (z) din Legea nr. rzrf 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru
discrimin[rii gi asigurarea egalitdlii, Comisia
prevenirea gi
"li-ittur.u
irepturile omului gi relalii interetnice adopt[ prezenta Decizie.

in

ia act de Raportul general privind situafia in domeniul
prevenirii gi combaterii discrimin[rii in Republica Moldova pentru anul
2oLg, prezentat de cltre domnul Ian FELDIVIAN, Preqedintele Consiliului
pentru prevenirea Ei eliminarea discriminlrii gi asigurarea egalit[1ii 9i de
opiniile deputa[ilor Comisiei drepturile omului gi rela[ii interetnice a

Art. r -

Se

Parlamentului Republicii Moldova' expuse pe marginea Raportului'

Comisia a constatat cd fenomenul discrimin[rii continul s[ fie
efective pentru
o problem[ la nivel nalional, care necesit[ mlsuri concrete 9i
in
a ,educe amploarea acestuia. Criteriile, care constituiebazadiscrimin[rii
Republica Moldova in anul 2oLg, sunt de sorginte divers[, printre care:
criteriul de sex gi/sau gen (in zg% dintotalul deciziilor de constatare emise
de c[tre CpEDAE in zorg); criteriul de limbfl (inzz,5%o din totalul deciziilor
de constatare emise de cltre CPEDAE in zorg); criteriul de dizabilitate
(tg,TS% totalul deciziilor de constatare emise de c[tre CPEDAE in zorg);
criteriul de vArst[/ statutul de pensionar pentru limit[ de vdrstd (in ro%
totalul deciziilor de constatare emise de cdtre CPEDAE in zorg); criteriul de
religie sau convingeri (in 6,z5% totalul deciziilor de constatare emise de
cdtre CPEDAE in zorg); criteriul de opinie (in g,TS% totalul deciziilor de
constatare emise de c[tre CPEDAE in zorg) 9'a'

Art. z -

Guvernul Republicii Moldova; Ministerul S[net[Ui, Muncii Ei
protecfiei Sociale; Ministerul Educaliei, Culturii gi Cercetlrii; Ministerul
Afacerilor Interne; Consiliul Superior al Magistraturii; Primlria mun.

Art. B -

Republica Moldova, MD-2oo4, Chigindu
Bd. $tefan cel Mare $i Sfint 1o5

info@parlament.md
www.parlament.md

prevlzute de
Chigin[u, Prim[ria mun. BelU vor examina recomand[rile,
prevenirii gi
capitolul v din Raportul general privind situalia in domeniul
2org (anexat),
combaterii discrimin[rii in Republica Moldova pentru anul
prevenirea qi
care rezultl din deciziile emise de c[tre Consiliul pentru
eliminarea discriminlrii gi asigurarea egalit[1ii, gi vor informa comisia

gi relalii

interetnice despre implementarea
recomanddrilor, pAnd la data de 3o noiembrie zo2o.

drepturile omului

recomand[ Comisiilor parlamentare:
- reiegind din domeniile de competen[[, s[ desfhgoare audieri publice
pe platform[ parlamentard pe marginea problemelor abordate in Raportul
g.rr"rut privind situalia in domeniul prevenirii Ei combaterii discrimin[rii in
Republica Moldova pentru anul 2oL9;
s[ contribuie la corelarea cadr lui legal privind domeniul prevenirii 9i
eliminlrii discrimindrii gi asigurlrii egalit[1ii, inclusiv prin ratificarea
protocolului nr. tz la convenlia pentru aplrarea drepturilor omului gi a

Art. 4 -

Se

libertl1ilor fundamentale ;
- in procesul de ajustare a cadrului legal sd [in[ cont de recomanddrileqi
prevenirii
expuse in Raporful general privind situafia in domeniul
combaterii discrimin[rii in Republica Moldova pentru anul 2or9 .

Art.

g

- Prezenta Decizie intr[ in vigoare la data adopt[rii'

Doina GHERMAN'
Pregedinta Comisiei

pnlvtr,ro iusur{ArAilnea
cAptToLuL v. REcoMANoAnr
euutHAntt DlscRlMlNAntl 9l lstcunAnlt ecru-nA1t

s[uAIlEl itl ool,tgtuuL

PREVENIRII $l

Parlamentul RePublicii Moldova

femeilor gi a violentei domestice;

libertifilor fundamentale;
Sociale 9i Culturale;

prevenirea gi eliminarea discriminirii 9i
2ggl2ol2 cu privire la ac ivitatea consiliului pentru
formulate de organismele
asigurarea egalitdlii in conformitate cu recomanddrilor
alli actori relevanli cu expertizi
internalionale gi regionale de proteclie a drepturilor omului 9i

in materie de nediscriminare;
de uri;
infracliunilor motivate de prejudecati 9i a discursului

asistenli medicali, garantdnd pensionarilor
I sgb/t ggg cu privire la asigurarea obligatorie de
de asigurare medicald gratuiti din
cu domiciliulin Republica Moldova, dreptul de a beneficia
pensiei gi de schimbirile ce pot surveniin partea ce
partea statului, indiferent de prestatorul

vizeazi prestaliile sociale oferite acestora;
termenul ,,,cisitorie" instituie o
indemniza[ieiin cazul decesului unuia dintre so!i, pentru cd
indemnizalie pentru persoanele
restringere nejustificati a dreptului de a beneficia de aceasti
care sunt in concubinaj;
gi intereselor personale, exclusiv in
nr. 133/2016, pentru a institui alternative declaririi averii
religioase;
formi electronici pentru subieclii care au renunlat la IDNP in baza convingerilor

in categoria 'represa[ilor politici" si
reabilitarea victimelor represiunilor politice, astfel incit
niscut din cisdtorii
fie inclugi 9i copii niscu[i in locurile de detenlie indiferent daci s-au
cdsdtoriei;
incheiate inainte sau dupi represiune, sau niscu[i in afara
proteclia Minoritifilor Na[ionale care prevede obligalia statului de a
convenlia cadru pentru
de persoane apa(inind
asigura, ,in ariile tocuite tradilional sau in numdr substan[ial
unde aceasta corespunde
minoritililor nalionate, daci persoanele soliciti acest lucru 9i acolo
66

minoritare in
unei nevoi reale, in masura posibilului, condilii care si permitd folosirea limbilor
raporturile dintre aceste persoane si autoritatile administrative."
Guvernul Republicii Moldova

1409/lgg7 cu privire

la medicamente, astfel incdt atat

instructiunile de folosire

a

medicamentelor, cdt gi informalia de pe ambalajele medicamentelor autorizate pentru uz in
Republica Moldova (in special cele care sunt comercializate in farmacii) sd fie disponibile cel
pulin in limba romdnd gi limba rusi gi, dupa caz, in alte limbi minoritare vorbite pe teritoriul
Republicii Moldova;
asigurarea cu bilete de tratament balneosanatorialin mod egal tuturor angajalilor, indiferent
dacd delin grad de dizabilitate sau sunt beneficiari de pensie pentru limiti de v6rsti;
de atribuirea, in mod gratuit, a unui lot de teren pentru constructia unei locuinte individuale, in

schimbul spa[iului locativ dispus de autoritatea publicd locali;
persoanelor cu dizabilitdli, prin reglementarea obligativitd[ii proprietarilor localurilor publice
gi/sau managerilor, administratorilor mijloacelor de transport public, de afigare a unui simbol
pentru a indica ci, in spaliul respectiv, este permis accesul ciinilor-ghizi;

exercitarea dreptului la vot, dar gi ca prestatori de servicii publice, pentru ca persoanele cu

dizabilititi si-9i poati exercita drepturile;
relevanti a Cu(ii de Justilie a Uniunii Europene, care men[ioneaze ci aplicarea acestor
prevederi trebuie si fie precedatd de o justificare obiectivi 9i rezonabild, potrivitd scopului
urmdrit, iar mdsurile intreprinse trebuie sd fie necesare 9i adecvate;

lucrdtorii imigranti";

medicali la Directiva 2}l3l3gtUE de stabilire a standardelor pentru primirea solicitantilor de
proteclie internalionald, 9i anume prin completarea listei beneficiarilor de asigurare medicali
din partea statului cu persoanele solicitante de azil din grupurile vulnerabile enumerate in art.

2l

al Directivei;

condilii egale de acces pe piata muncii;
compensaliei pentru serviciile de transport aprobat prin Hotir6rea de Guvernul nr. l41 312016,
astfel incdt, cuantumul compensaliei trimestriale pentru serviciile de transport acordati
persoanelor cu dizabilitili sd fie in concordanli cu necesitdlile reale ale beneficiarilor.
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Ministerul

Sinitilii,

Muncii 9i Protectiei Sociale

de munci pentru anul 2017-2021 gi s6 introduci misuri de stimulare in vederea agreirii unui
concept asupra dezvoltirii instituliilor de cregi gi asigurarea implementirii prevederilor
Codului educaliei nr.152t2014, privind incadrarea in institulii pregcolare a copiilor de la 2 ani,
pentru ca pirinlii si aibi posibilitatea si se integreze mai ugor in cimpul muncii;

efectivi in cimpul muncii a persoanelor cu dizabilitili;
Sd demareze procesul de modificare a prevederilor aft. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 133/2008

cu privire la ajutorutsocial, astfelincdt sd prevadi o formulS diferen[iati de calcul a venitului

lunar minim garantat per familie, in dependenli de gradul de dizabilitate 9i capacitatea de

munci a membrilor familiei solicitante;
56 propund revizuirea indicatorilor de apreciere a bundstirii familiei previzutiin anexa nr. 5 a

Hotirdrii Guvernului nr.116712008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
stabiliregi plati a ajutorului social;
Si modifice prevederile pct. l9 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea accesului
populaliei la tratament cu analogi de insulind umani gi vasopresini, aprobat prin Ordinul MS
nr. 610 din 25 iulie 2016, astfelincdt gi persoanele non-cetd(eni care contribuie la sistemul de

asiguriri medicale si poati beneficia de tratament;

-

-

pacient)
Sd elaboreze programe de management al conflictelor (medic medic; medic
pentru instituliile medicale, astfel incdt si nu se admiti comportamente intimidante 9i
ofensatoare atdt in rindul angajalilor, cdt gi a beneficiarilor de servicii medicale;

demareze procesul de modificare a prevederilor normative, astfel incit si fie exclusi
rubrica la care se indici codul-deficienlei funclionale asigurind confiden[ialitatea datelor cu

Si

caracter medical al tuturor persoanelor;
Sd

dispuni schimbarea, in mod gratuit, a certificatelor de incadrare in grad de dizabilitate care

conlin codul deficientei functionale;

Sd modifice formularul nr. 0791e, pentru

a

exclude indicarea maladiilor/diagnosticului
copilului cu substituirea pct. 6 cu sintagma ,,prezinti / nu prezinti risc iminent de infectarea
a

colectivitdlii prin interaclionarea acestora".

Ministerul Educatiei, Culturii 9i Cercetirii
Sd revizuiasci Regulamentul-tip de organizare gi funclionare a institu[iilor de invitimint
primar 9i secundar, ciclul I gi ll, aprobat prin Ordinul nr. 235 din 25 martie 2016, pentru a
explicita no[iunea ,,!inuti decentd", astfelincit si nu se admiti o interpretare eronati;

Si instituie misuri pozitive orientate spre facilitarea accesului
auditive la invilimintul liceal 9i invitimintul superior;

persoanelor cu dizabilitili

Si asigure ca disciplina limba striind, in instituliile de invitdmdnt special pentru elevii
deficienle auditive, sd fie predati pini la finalizarea ciclului gimnazial;

cu

prin 0rdinulMinisterului
Regulamentulcu privire la examenul nalionalde bacalaureat aprobat
perspectiva reflectdrii mdsurilor
Educaliei, culturii gi cercetirii nr. 47 din 23 ianuarie 2018, din

pozitive pentru elevii cu deficiente auditive:

instituliile de invilimdnt la toate nivelurile, pentru asigurarea caracterul laic al educaliei,
pe teritoriul
inclusiv (i) neadmiterea edificdrii gi amplasdrii locagelor de cult in incinta sau
religios in
instituliilor de inv6limint, (ii) neadmiterea desfiguririi ceremoniilor cu un caracter
incinta sau pe teritoriul instituliilor de invildmint'
Universitatea de Medicini gi Farmacie,,Nicolae Testemitanu"

invildmint superior din
pretendenlii: ,,nu sunt 9i

prevede
Republica Moldova aprobat prin Ordinul nr. 9/2014, care
nu au fost membri ai vreunui partid politic in ultimii 5 ani".

ci

Direclia Generali Educalie, Tineret 9i Sport a ConsiliuluimunicipalChiginiu

contrare principiului invi[Smintul laic.

lnstituliile

de

invilimint

acomodirii rezonabile pentru elevii cu necesitdti speciale;
pentru elevii cu tulburdri compoftamentale;
pe parcursul
incinta instituliei pregcolare, inclusiv de a nu expune copiii la ceremonii religioase

programului educational;
poporului
spirituald", care reflecti in exclusivitate o religie, prezentind-o drept caracteristici a
in spiritul
romdn, deoarece educarea copiilor in acest sens nu contribuie la formarea acestora

diversitilii de valori.
Ministerul Afacerilor Interne

neutralitilii serviciului public gi a principiului secularismului.
Inspectoratului General de Politie

polilieneascd, cu implicarea Asocia[iei Femeilor din Polilie;

pe drepturile
discriminare gi sd organizeze instruiri tematice la subiectul abordarea bazatd
partea legii.
omului, pentru ca toate persoanele si se bucure de protec[ie egal6 din
Direclia de politie a mun. Chiginiu

Chiginiu nr. 733-d din 01.10.2018 cu privire la sistarea lucririlor de constructie neautorizate
in
din str. Matei Basarab nr. 4, prin limitarea accesului neautorizat al persoanelor strdine
curtea instituliei de invaldmint, cdt 9i in incinta constructiei.
Instanlele de judecati

accesul la justitie.
Pretura sectorului Rigcani

chiginiu nr. 733-d din 0l.10.201g cu privire la sistarea lucririlor de construclie neautorizate
neautorizate
din str. Matei Basarab nr. 4, prin inilierea procedurii de demolare a constructiei
gi readucerea terenului la starea initiald.

i.M. ,Direclia troleibuze" mun. Billi

serviciile de transport public, inclusiv
nediscriminatorie a cildtorilor.

si

instruiascd, sistematic, goferii privind deservirea

Politicienii

pe re[ele de socializare, c6t gi in poziliile publice, ablindndu - se de la declaratii 9i afirmalii
instigatoare la discriminare.
Mass-media

Angajatodi

impotriva discrimindrii;
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comunicarea eficientd cu clientii.
Gompaniile imobiliare

nediscrimindrii si

si instruiascd agenlii imobiliariin domeniul egalitilii

9i nediscriminirii'
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