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Sumar 
 Comitetul consultativ a iniţiat examinarea Raportului de Stat la şedinţa a 9-a, în perioada 27-30 
noiembrie 2000, după aprobarea Raportului iniţíal de Stat a Republicii Moldova la 29 iunie 2000 
(planificat pentru 1 februarie 1999). În contextul acestei examinări, în perioada 31 octombrie – 5 
noiembrie 2001, o delegaţie din partea Comitetului consultativ  a vizitat Republica Moldova, cu scopul de 
a obţine o informaţie adăugătoare cu privire la implementarea Convenţiei-cadru, din partea 
reprezentanţilor Guvernului Republicii Moldova, a ONG-urilor, altor surse independente. Comitetul 
consultativ şi-a exprimat opinia referitor la Republica Moldova pe data de 1 Martie  la şedinţa 13-a (anul 
2002). 
 
 Cît priveşte implementarea Convenţiei-cadru, Comitetul consultativ  consideră că Moldova a 
făcut eforturi considerabile pentru a stabili un cadru legal şi instituţional privind protecţia minorităţilor 
naţionale. Comitetul consultativ subliniază interesul Moldovei în implementarea Convenţiei-cadru, mai 
ales în ce priveşte educaţia şi cultura. În acelaşi timp, mai rămîn dificultăţi în ceea ce priveşte  accesul la 
mass-media, participarea la afaceri publice, utilizarea limbilor minorităţilor, în particular pentru persoane 
aparţinînd minorităţilor dezavantajate sau în număr mic. 
 
 Comitetul consultativ a constatat că Legea ce reglementează protecţia minorităţilor naţionale a 
fost promulgată în august 2001 şi consideră că schimbările legislative necesare pentru implementare 
trebuie făcute fără întîrziere, cu scopul de a asigura coierenţa legislaţiei Moldovei  cu privire la protecţia 
minorităţilor naţionale. Aşa cum această Lege prevede un substanţial angajament statal în favoarea limbii 
ruse, Comitetul consultativ consideră că în implementarea ei şi a noii legislaţii, autorităţile din Moldova 
trebuie să asigure protecţia corespunzătoare persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, a identităţii lor 
lingvistice şi culturale respective, inclusiv minorităţilor dezavantajate şi în număr mic. 
 
 În practică, în timpul recunoaşterii spiritului de toleranţă şi a dialogului interetnic prezent în 
societatea moldovenească, Comitetul consultativ constată că tensiunile au apărut ca rezultat al acţiunilor 
luate sau anunţate pe plan lingvistic de către Guvern. Comitetul consultativ consideră că pentru a reduce 
tensiunile şi pentru a evita intoleranţa lingvistică, e necesară o concepţie echilibrată. Pentru a păstra 
dialogul interetnic, e esenţial, să se respecte interesele majorităţii moldoveneşti, la fel şi a minorităţilor 
naţionale. 
 
 Comitetul consultativ remarcă existenţa unei diviziuni între mass-media de limbă moldovenească 
şi cea de limbă rusă. În aceeaşi măsură există un substanţial dezechilibru şi între diferite minorităţi 
naţionale, în ceea ce priveşte accesul lor şi prezenţa în mass-media. Comitetul consultativ consideră că 
autorităţile trebuie să ofere un suport mai mare minorităţilor naţionale care sînt dezavantajate în acest 
domeniu, mai ales minoritatea ucraineană, aşa încît să asigure un acces echitabil şi prezenţă în media. 
 
 Comitetul consultativ consideră că în timpul implementării Convenţiei-cadru în domeniul 
educaţiei, e esenţială o consultaţie cu cei care îi afectează măsurile prezentate, pentru a se ocupa într-o 
manieră echitabilă de nevoile diferitor minorităţi naţionale şi de a asigura un acces echitabil către 
resursele existente. O atenţie deosebită trebuie acordată minorităţilor în număr mic şi celor ce nu 
beneficiază de suport din partea statului. 
 



 În pofida anumitor iniţiative recente luate de autorităţi, Comitetul consideră că Convenţia-cadru  
nu a fost pe deplin reuşită în privinţa romilor.   Comitetul consultativ e îngrijorat de dificultăţile serioase 
social-economice întîmpinate de un număr de romi, la fel şi discriminarea lor în anumite domenii. 
Comitetul consultativ consideră că este necesar de luat măsuri urgente de către autorităţi pentru a 
îmbunătăţi situaţia romilor şi pentru a sprijini integrarea lor adevărată în societatea moldovenească. 

 
 

I. Pregătirea opiniei curente 
 

1. Raportul iniţial de stat pentru Republica Moldova (menţionat mai jos: Raport de Stat), 
planificat pentru 1 febrruarie 1999, a fost aprobat la 29 iunie 2000. Comitetul consultativ a început 
examinarea Raportului de Stat la a 9-a sa şedinţă, în perioada 27-30 noiembrie 2000. 
  

2. În contextul acestei examinări, Comitetul consultativ a identificat un număr de puncte asupra 
cărora doreşte să obţină o informaţie mai detaliată. Prin urmare, la 14 iunie 2001 autorităţilor 
moldoveneşti le-a fost expediat un chestionar. Răspunsul din partea Guvernului Republicii Moldova la 
acest chestionar a fost primit la data de 4 octombrie 2001. 

 
3. Ca urmare a unei invitaţii din partea Guvernului Republicii Moldova şi în concordanţă cu 

Regula 32 a Rezoluţiei Comitetului de Miniştri (97) 10, o delegaţie a Comitetului consultativ a vizitat 
Republica Moldova în perioada 31 octombrie – 5 noiembrie 2001, cu scopul de a obţine informaţie 
suplimentară de la reprezenaţii Guvernului, ONG-urilor şi a altor surse independente privind 
implelmentarea Convenţiei. Pregătind această părere, Comitetul consultativ a consultat deasemenea, o 
serie de materiale scrise, prezentate de diferite organizaţii ale Consiliului Europei, organizaţii 
internaţionale, ONG-uri şi altor surse independente. 

 
4. Consecutiv Comitetul consultativ a adoptat părerea la a 13-a şedinţă pe 1 martie 2002 şi a decis 

să o transmită Comitetului de Miniştri. 1  
 
5. Prezenta opinie este supusă ca urmare a Articolului 26 (1) a Convenţiei-cadru, conform căreia 

în evaluarea adecvată a măsurilor luate de Părţi trebuie să se ia în consideraţie principiile din cadrul 
Convenţiei, „Comitetul de Miniştri trebuie să fie ajutat de un Comitet consultativ”, deasemenea urmînd 
regula 23 a Rezoluţiei (97) 10 a Comitetului de Miniştri, conform căruia „Comitetul consultativ trebuie să 
ia în consideraţie rapoartele de stat şi trebuie să transmită opinia sa Comitetului de Miniştri”. 
 

II. Observaţii generale 
 
 6. Comitetul consultativ regretă  că Raportul de Stat a fost primit cu 17 luni mai tîrziu şi 
subliniază că raportul conţine informaţie de natură generală despre cadrul juridic şi instituţional privind 
protecţia persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale existente în Moldova în timpul întocmirii 
raportului. Comitetul consultativ deasemenea subliniază că Raportul de Stat oferă numai o informaţie 
succintă despre cîteva articole a Convenţiei-cadru, în particular referitor la aplicarea în practică, şi nu 
oferă detalii referitor la anumite minorităţi naţionale. 
 
 7. Comitetul consultativ a fost totuşi în stare, să obţină o imagine mai completă a situaţiei, 
inclusiv referitor la minorităţile în număr mic, din răspunsul scris al Guvernului privind chestionarul şi 
mai ales după vizita în Republica Moldova menţionată mai sus (vezi paragraful 3 al acestei opinii). 
Comitetul consultativ crede că vizita organizată la invitaţia Guvernului Republicii Moldova a oferit o 
bună oportunitate pentru a avea un dialog direct cu autorităţile statale şi diferite surse. Informaţia 
suplimentară oferită  de Guvern şi din alte surse, mai ales de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, a fost 
                                                 
1 Comitetul consultativ a decis la a 12-a sa şedinţă pe 30 noiembrie 2001, să introducă anumite schimbări în 
structura opiniei sale. El a decis să nu ia în consideraţie “Propunerile pentru concluzii şi recomandări a Comitetului 
de Miniştri” (secţiunea V a opiniei precedente) şi să introducă o secţiune nouă IV, numită “Constatări şi comentarii 
principale a Comitetului consultativ”. Comitetul consultativ, deasemenea a decis să supună “Părerile sale finale” în 
secţiunea V în loc de secţiunea IV. Aceste schimbări sînt în vigoare de la 30 noiembrie 2001 şi sînt aplicate în toate 
opiniilşe ulterioare adoptate în primul ciclu de monitorizare. Aceste schimbări au fost făcute în vederea primelor 
decizii specifice de ţară pentru implementare Convenţiei adoptate de Comitetul de Miniştri în octombrie 2001. 



foarte valoroasă, în particular cu implementare practică a normelor importante şi schimbărilor recente în 
acest domeniu. 
 
 8. Comitetul consultativ recunoaşte spiritul cooperant cu care autorităţile Republicii Moldova au 
participat în procesul ce a dus la adoptarea acestei opinii. Comitetul consultativ regretă din păcate că 
autorităţile moldoveneşti nu s-au consultat mai pe larg cu reprezentanţii minorităţilor naţionale pe 
parcursul pregătirii Raportului de Stat şi crede că în viitor va avea loc o consultaţie mai profundă. 
 
 9. Comitetul consultativ, în general salută eforturile făcute de Guvernul Republicii Moldova 
privind cunoaşterea Convenţiei de către populaţie şi autorităţile interesate. El notează cu bucurie că 
Convenţia este cunoscută în cercuri importante din Moldova şi conform informaţiei disponibile, a 
contribuit, cel puţin în parte, la soluţionarea pe cale paşnică a problemei din Taraclia în 1999. Totuşi, 
Comitetul consultativ încurajează Guvernul să ia în continuare măsuri pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor 
despre Convenţie, raportul său explicativ şi regulile privind monitorizarea sa la nivel internaţional, 
inclusiv prin publicare şi răspîndirea Raportului de Stat şi a altor documente importante. 
 
 10. Trebuie de notat, ca o remarcă preliminară că, în timpul examinării măsurilor luate pentru 
îndeplinirea prevederilor Convenţiei-cadru, Comitetul consultativ a luat în consideraţie numai teritoriul 
aflat sub controlul efectiv al Guvernului. Comitetul consultativ notează că Republica Moldova nu a făcut 
nici o declaraţie cînd a ratificat Convenţia, aşa cum a făcut cînd a aderat la Convenţia Europeană privind 
Drepturile Omului2. Nici nu a folosit posibilitatea Art.30 al Convenţiei-cadru pentru a specifica teritoriul 
sau teritoriile pentru a căror relaţii internaţionale sînt responsabile şi pentru care Convenţia poate fi 
aplicată. Totuşi, autorităţile moldoveneşti au oferit explicaţii în acest sens în Raportul de Stat, în 
particular în Art. 19. Comitetul consultativ a luat în consideraţie aceste explicaţii, la fel şi faptul că 
Raportul de Stat conţine foarte puţină informaţie despre situaţia persoanelor aparţinînd minorităţilor 
naţionale ce locuiesc în afara regiunilor controlate de Guvern. Deci, situaţia acestor regiuni nu intră în 
scopul acestei opinii. 
 
 11. Cît priveşte regiunile necontrolate de Guvern, Comitetul consultativ poate numai să se alăture 
celor ce şi-au exprimat speranţa că o soluţie de lungă durată şi numai politică va fi găsită pentru 
problemele existente. Comitetul consultativ speră că aşa o soluţie va proteja interesele tuturor persoanelor 
interesate, în conformitate cu integritatea teritorială a ţării şi principiile legii internaţionale, şi conform 
Art. 21 al Convenţiei-cadru. Comitetul consultativ subliniază că atunci cînd o înţelegere politică 
soluţionează un conflict, trebuie de luat în consideraţie prevederile Convenţiei-cadru, pentru a asigura că 
drepturile minorităţilor naţionale sînt respectate. 
 
 12.  Comitetul consultativ doreşte să specifice că în examinarea implementării Convenţiei-cadru 
de către Republica Moldova, a luat în consideraţie dificultăţile economice serioase cu care ţara se 
confruntă în prezent. Conştient de importanţa condiţiilor socio-economice în implementarea politicilor şi 
măsurilor care în general necesită resurse financiare adecvate, Comitetul consultativ salută eforturile 
făcute de autorităţilr moldoveneşti pentru protecţia minorităţilor naţionale şi grija lor pentru 
implementarea Convenţiei-cadru. 
 
 13. Comitetul consultativ notează că, la momentul adoptării prezentei decizii, viaţa politică din 
Republica Moldova este marcată de un număr  de evenimente în ceea ce priveşte, printre alte lucruri, 
protecţia minorităţilor naţionale. Comitetul consultativ regretă că anumiţi paşi luaţi de autorităţile 
moldoveneşti în ce priveşte poziţia limbii ruse în Republica Moldova a cauzat tensiuni. Comitetul 
consultativ speră că aceste tensiuni vor fi soluţionate în mod tolerant şi echilibrat şi interesele legitime a 
majorităţii moldoveneşti, inclusiv a minorităţilor naţionale vor fi respectate conform Convenţiei-cadru. 
Comitetul consultativ îşi exprimă speranţa că aceste schimbări nu vor influienţa implimentarea 
Convenţiei într-un mod negativ (vezi deasemenea comentarii în paragrafele 82 şi 83 de mai jos).  
 

                                                 
2 Declaraţie ce se conţine în instrumentul ratificării, depusă pe 12 septemebrie 1997 – Or.Mol./Fr. “Republica 
Moldova declară că nu va putea garanta respectarea prevederilor Convenţiei în respect cu omisiunile şi actele 
comise de organele autoproclamatei Republici Transnistrene pe teritoriul actual controlat de aşa organe, pînă 
conflictul în regiune va fi în sfărşit soluţionat”.  



 14. În următoarea parte a opiniei, este declarat în respect cu un număr de articole că, pe baza 
informaţiei disponibile curente, Comitetul consultativ consideră că implimentare articolului în discuţie nu 
va duce la apariţia nici unui fel de observaţii. Comitetul consultativ doreşte să clarifice că această 
declaraţie nu trebuie înţeleasă ca un semnal că măsurile adecvate au fost luate şi că eforturile în această 
direcţie pot fi diminuate sau chiar stopate. Într-adevăr, Comitetul consultativ consideră că natura 
obligaţiei Convenţiei necesită un efort susţinut şi continu din partea autorităţilor pentru a respecta 
principiile şi pentru a atinge scopurile Convenţiei-cadru. În continuare, o anumită situaţie a afacerilor 
poate fi considerată acceptabilă la această etapă, odată cu intrarea în vigoare a noilor schimbări în 
Convenţia-cadru, dar nu trebuie să fie aşa şi în următoarele cicluri de monitorizare. În sfîrşit, poate fi 
cazul că problemele ce apar la această etapă să fie de mică importanţă, timpul arătînd că pot fi 
subestimate. 
 

III. Comentarii specifice cu privire la Articolele 1-19 
 
 Articolul 1 
 
 15.  Comitetul consultativ notează că Republica Moldova a ratificat un număr mare de 
instrumente internaţionale importante. Bazat pe informaţia disponibilă, Comitetul consultativ consideră că 
implementare acestui Articol nu va provoca nici un fel de observaţii. 
 
 Articolul 2 
 
 16. Bazat pe informaţia disponibilă, Comitetul consultativ consideră că implementare acestui 
Articol nu va provoca nici un fel de observaţii. 
 
 Articolul 3 
 
 17. Comitetul consultativ consideră că în absenţa unei definiţii în Convenţia-cadru, Părţile trebuie 
să examineze scopul personal de aplicare a Convenţiei-cadru în ţara lor. Poziţia Guvernului Republicii 
Moldova este, prin urmare, considerată să fie rezultatul acestei examinări. 
 
 18. Comitetul consultativ notează, pe de o parte, că Părţile au o marjă de apreciere în legătură cu 
aceasta, pentru a lua în consideraţie circumstanţele specifice predominante ţării lor, şi pe de altă parte, că 
aceasta trebuie exercitată în corespundere cu principiile generale a legii internaţionale şi principii 
fundamentale stabilite în Art.3. În particular, se subliniază că implementarea Convenţiei-cadru nu trebuie 
să fie o sursă pentru distincţii arbitrare sau nejustificate. 
 
 19. Din acest motiv Comitetul consultativ consideră că e o parte din obligaţiile sale să examineze 
scopul personal dat implementării Convenţiei-cadru pentru a verifica dacă nu a fost făcută nici o distincţie 
arbitrară sau nejustificată. În continuare, el consideră că trebuie să se verifice aplicarea corespunzăoare a 
principiilor fundamentale stabilite în Art. 3. 
 
 20. Comitetul consultativ notează că dreptul fiecărei persoane ce aparţine unei minorităţi 
naţionale la libera alegere trebuie să fie tratată sau nu aşa cum e garantată de Legea Republicii Moldova, 
în particular de Legea privind drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi asociaţiilor lor 
(Legea nr. 382 din 28 august 2001, care a intrat în vigare la 4 septembrie 2001, menţionat mai jos ca 
Actul minorităţilor naţionale).  
 
 21. Comitetul consultativ salută acceptarea acestei legi de către Parlamentul Republicii Moldova 
şi ia în consideraţie definiţia termenului „minorităţi naţionale” ce se conţine în ea: „persoane aparţinînd 
minorităţilor naţionale sînt persoanele rezidente în Republica Moldova şi de naţionalitate moldovenească, 
care au trăsături etnice, culturale, lingvistice şi religioase particulare ce-i deosebeşte de – moldoveni – 
majoritatea populaţiei şi care se consideră de origine etnică diferită”. Comitetul consultativ notează că 
legea nu oferă nici o listă a minorităţilor naţionale recunoscute oficial, care implică că toate persoanele 
care îndeplinesc criteriul stabilit în definiţia sus-menţionată sînt minorităţi naţionale. Numai limbile 
minorităţilor naţionale numerice sînt menţionate în lege prin exemplu, dar nici o listă nu e completă. 
 



 22. Raportul de Stat explică, pe baza statisticilor oficiale ale recensămîntului din 1989, că 
minorităţile naţionale constituie 35,5% din populaţia Republicii Moldova şi le enumeră pe cele mai mari 
minorităţi naţionale: ucraineni – 13,8%; ruşi – 13%; găgăuzi – 3,5%; bulgari – 2%; evrei – 1%, beloruşi – 
0,5%; romi – 0,3%; germani – 0,2%; poloni – 0,1%. 
 
 23. Comitetul consultativ apreciază că în acceptarea acestei legi intenţia autorităţilor 
moldoveneşti a fost să completeze cadrul legal pentru protecţia minorităţilor naţionale, care este bazat, 
cum e stipulat în Art.3 al legii, pe „Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte legislative şi 
tratate internaţionale şi acorduri la care ia parte Republica Moldova”. 
 
 24. Comitetul consultativ notează  că această lege e o lege organică care cere, pentru o 
ipmlementare efectivă, introducerea ulterioară a altor legi şi corespunderea legislaţiei existente cu 
prevederile sale. Comitetul consultativ consideră că autorităţile trebuie să facă orice efort aşa ca 
schimbările legislative cerute de legea sus-menţionată (care trebuiau implementate într-o perioadă de 3 
luni şi care s-a terminat pe 4 decembrie 2001) sînt luate fără întîrziere. Comitetul consultativ consideră că 
autorităţile trebuie deasemenea să asigure că partea principală a prevederilor legale este efectiv 
implementată, cu consultarea şi cooperarea persoanelor interesate. 
 
 25. Comitetul consultativ notează că cîteva prevederi a legii ţin de utilizarea, protecţia şi 
promovarea limbilor minorităţilor. Comitetul consultativ notează că aceste prevederi acordă limbii ruse 
un statut privelegiat, în comparaţie cu alte limbi ale minorităţilor şi prevăd un angajament statal 
substanţial pentru predarea şi utilizarea ei. Comitetul consultativ încurajează autorităţile moldoveneşti să 
asigure că este acordată o atenţie corespunzătoare necesităţilor persoanelor ce aparţin minorităţilor 
naţionale şi locuiesc în Republica Moldova, prin politici şi măsuri pentru aplicarea legislaţiei relevante în 
corespundere cu Convenţia-cadru. 
 
 26. În ceea ce priveşte dreptul persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale la liberă alegere să 
fie tratate ca atare, Comitetul consultativ consideră că un recensămînt este o bună oportunitate pentru a 
permite persoanelor şă-şi exprime identitatea sa. Comitetul consultativ notează că ultimul recensămînt în 
Republica Moldova a avut loc în anul 1989. Un nou recensămînt a fost programat la început în anul 1999, 
apoi în aprilie 2001, dar a fost amînat în ambele cazuri datorită lipsei de resurse. În vederea acestei 
situaţii, Comitetul consultativ consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie să organizeze un nou 
recensămînt al populaţiei, cît mai curînd posibil, pentru a obţine o imagine actuală a structurii populaţiei 
Republicii Modova, şi încurajează persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale să utilizeze posibilitate de 
a declara afilierea sa (vezi comentariile de mai jos ale Art.4). 
 

27. Comitetul consultativ notează că autorităţile moldoveneşti nu au oferit informaţii despre 
existenţa grupurilor lingvistice sau etnice pe care Guvernul nu le consideră, în prezent, ca fiind protejate 
de Convenţia-cadru. Comitetul consultativ crede că e posibilă includerea persoanelor aparţinînd 
următoarelor grupuri în aplicare Convenţiei-cadru, articol după articol, şi consideră că autorităţile 
moldoveneşti trebuie să adreseze această problemă cu consultarea celor interesaţi. 

 
Articolul 4  
 
28.  Cît despre implementare Art.4, paragraful 1 al Convenţiei-cadru, trebuie de notat că Art. 16 

al Constituţiei Republicii Moldova stabileşte principiul egelităţii cetăţenilor „în faţa legii şi autorităţilor 
publice fără distincţie între rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, părere, supunere politică, 
bogăţie sau origine socială”. În continuare, Comitetul consultativ notează că art. 4.1. a Actului 
Minorităţilor Naţionale garantează persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale dreptul de egalitate în 
faţa legii şi de protecţie egală a legii. Art. 4.2. a aceleiaşi legislaţii interzice toate discriminările bazate pe 
apartenenţa la minorităţile naţionale. 

 
29. Alte legi, care se aplică persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, la fel şi tuturor 

cetăţenilor Republicii Moldova, conţin prevederi similare privind principiul egalităţii şi nediscriminării: 
Codul Electoral, Actul Serviciului Public, Codul Muncii, Codul Procedurilor Criminale, Codul Civil, 
Actul Juridic, Actul Asocierii. Prevederile penale stipulează sancţiuni contra actelor de discriminare de 



natură lingvistică, la fel şi sancţiuni pentru crearea obstacolelor în „funcţionarea limbilor” pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

 
30. Comitetul consultativ salută eforturile făcute în legislaţie pentru sprijinirea egelităţii şi 

combaterea discriminării. El notează că remediile judiciare sînt pentru victimele tratărilor inegale şi 
discriminării, dar regretă că în practică se întîlnesc dificultăţi. Un exemplu, conform celor spuse de 
Guvern, priveşte lipsa resurselor financiare pentru traducerea documentelor importante în limbile 
minorităţilor în timpul procedurilor juridice (vezi comentarii de la Art.10 de mai jos). 
 
 31. Comitetul consultativ evedenţiază rolul important în combaterea discriminării a organizaţiilor 
guvernamentale sau non-guvernamentale implicate în domeniul drepturilor umane în Republica Moldova. 
Comitetul consultativ încurajează pe cei trei avocaţi parlamentari să acorde o atenţie deosebită în viitor, 
publicaţiilor privind protecţia minorităţilor naţionale. 
 
 32. Cît priveşte implementarea legislaţiei anti-discriminare, Comitetul consultativ notează că 
numai un număr limitat de cazuri de discriminare i-au fost raportate şi că foarte puţină informaţie e 
disponibilă de la surse oficiale. Comitetul consultativ consideră  îngrijorător faptul că autorităţile nu pot 
oferi  informaţie pentru aceste cazuri. În aceste împrejurări, e imposibil ca Comitetul consultativ să 
examineze în ce măsură principiile conţinute în Art.4 al Convenţiei-cadru sînt implementate. Comitetul 
consultativ crede că este important ca monitorizarea schimbărilor în acest domeniu să fie intensificată. 
 
 33. Şi anume, Comitetul consultativ a primit plîngeri de la reprezentanţii minorităţilor de romi, 
care au considerat că ei nu au primit tratamentul egal cît priveşte statutul lor oficial ca minoritate 
naţională şi suportul din partea autorităţilor. Deşi, romii au cîteva tipuri de organizaţii (Femeile romani, 
Tinerii romi, etc.) acestea nu au un suport adecvat, ca prevederi privind localurile (sediile) unde ei pot să-
şi desfăşoare activităţile sale, în comparaţie cu organizaţiile altor minorităţi. Deasemenea, conform 
informaţiei primite de Comitetul consultativ, unii romi se confruntă cu probleme serioase privind 
excluderea socială. Aceşti romi au fost ignoraţi complet de societatea moldovenească fără ca autorităţile 
şi populaţia să cunoască situaţia curentă extrem de dificilă cu care se confruntă aceste persoane. 
 
 34. Comitetul consultativ notează că anumiţi romi se confruntă cu serioase dificultăţi socio-
economice în comparaţie cu majoritatea şi alte minorităţi naţionale şi nu se bucură de aceleaşi oportunităţi 
ca restul populaţiei. În unele cazuri, ei sînt lipsiţi de mijloace minime cu care îşi pot asigura necesităţile 
primare (mîncare, apă potabilă, acces la asistenţa medicală, transport, comunicaţii). Comitetul consultativ 
a dat de înţeles că romii sînt discriminaţi în domenii ca angajarea (se pare că rata şomajului în 
comunitatea romilor e foarte înaltă), locuinţelor, accesul la proprietate în contextul privatizării, acces la 
educaţie, asistenţă medicală, participarea în conducerea afacerilor publice (vezi comentariile de la Art.5, 
12 şi 15). 
 
 35. Cunoscînd dificultăţile cu care se confruntă persoanele aparţinînd minorităţii de romi, 
Comitetul consultativ consideră că această situaţie, care e confirmată de Guvernul Republicii Moldova, 
necesită planificarea şi aplicare măsurilor speciale combinate cu resurse financiare corespunzătoare. 
Comitetul consultativ salută adoptarea de către Guvern, pe 16 februarie 2001, a Deciziei (nr.131) de 
oferire a suportului pe termen lung (2001-2010) pentru romi. Aceasta acoperă aşa domenii ca protecţia 
socială, educaţia şi dezvoltarea limbii şi culturii romilor. Comitetul consultativ încurajează Guvernul să se 
consulte regulat cu reprezentanţii acestei minorităţi, aşa încît condiţiile lor de trai şi interesele specifice 
sînt serios luate în consideraţie, şi să se bazeze în acţiunile sale pe indicaţiile prevăzute în Recomandarea 
Nr.(2001) 17 asupra situaţiei economice şi de angajare a romilor şi călătorilor în Europa. Comitetul 
consultativ accentuiază că atunci cînd sînt introduse măsuri speciale, o atenţie deosebită trebuie acordată 
femeilor romi. 
 
 36. Comitetul consultativ doreşte să atragă atenţia asupra altei probleme care poate afecta politica 
Republicii Moldova în ce priveşte protecţia minorităţilor naţionale, şi anume discrepanţile dintre 
statisticile guvernamentale oficiale şi estimările făcute de anumite minorităţi naţionale, în special de romi, 
privind numărul şi situaţia persoanelor aparţinînd minorităţilor în cauză. Comitetul consultativ consideră 
că lipsa datelor statistice de încredere poate afecta serios capacitatea statului de a stabili, implementa şi 
monitoriza măsurile pentru asigurarea egalităţiţii complete şi efective a persoanelor aparţinînd 



minorităţilor naţionale, şi poate face mai dificilă stabilirea de către organele internaţionale de 
monitorizare dacă Republica Moldova îşi îndeplineşte obligaţiile sale din cadrul Convenţiei. Prin urmare, 
Comitetul consultativ sugerează ca, cu condiţia că principiile prezente în Recomandarea Comitetului de 
Miniştri Nr.(97) 18 privind protecţia datelor  personale colectate şi prelucrate pentru scopuri statistice sînt 
respectate, Guvernul să încerce să identifice, în cadrul următorului recensămînt, cele mai potrivite căi şi 
mijloace de obţinerea a datelor statistice de încredere. Aceste date trebuie repartizate după vîrstă, sex şi 
locaţie (vezi deasemenea comentarii în Art. 13 de mai sus). 
 
 37. Comitetul consultativ consideră că Guvernul trebuie să consulte minorităţile naţionale, prin 
asociaţiile lor, în privinţa înţelegerilor practice pentru recensămînt şi conţinutul formelor recensămîntului. 
Comitetul consultativ încurajează ideia de a recruta şi antrena observatori din cadrul minorităţilor 
naţionale, care pot fi utili în sfătuirea minorităţilor despre importanţa recensămîntului. 
 
 Articolul 5 
 
 38. Comitetul consultativ constată faptul că în pofida lipsei financiare, Guvernul Republicii 
Moldova a sporit eforturile sale în ultimii ani, pentru a ajuta minorităţile naţionale să păstreze şi să 
dezvolte cultura sa. Comitetul consultativ notează că caraterul multicultural al Republicii Moldova este 
considerat şi utilizat ca avere naţională şi că persoanele, în general, sînt de acord cu necesitatea creşterii şi 
dezvoltării acestei averi. Comitetul consultativ aşteaptă ca autorităţile moldoveneşti, în timpul 
implementării Actului Minorităţilor Naţionale, să acorde atenţie cuvenită necesităţilor specifice a 
persoanelor aparţinînd diferitor minorităţi naţionale, inclusiv romi, şi va identifica politicile pentru 
garantarea că această lege are un impact real în păstrarea şi dezvoltarea culturii şi identităţii sale. 
 
 39. Comitetul consultativ încurajează autorităţile moldoveneşti să se străduie să sprijine aceste 
politici cu suportul necesar, şi să asigure că reprezentabţii diferitor minorităţi naţionale, inclusiv cele 
dezavantajate şi în număr mic, sînt consultate în alocarea asistenţei. 
 
 40. Consultînd toate minorităţile direct şi implicîndu-l activ în identificarea minorităţilor 
numerice, să întărească identitatea lor în timpul integrării lor în societatea moldovenească. Aceasta va 
ajuta avitarea riscului, raportat Comitetului consultativ de anumite surse, acestor minorităţi de a se uni cu 
o populaţie ce are un factor comun – limba rusă – cu puţine şanse de a dezvolta propriile identităţi. 
 
 41. Comitetul consultativ notează cu satisfacţie că minorităţile naţionale au aces la Casa 
Naţionalităţilor, un centru cultural înfiinţat de stat, unde se pot organiza evenimente culturale, dezbateri, 
întîlniri. Comitetul consultativ notează exemple de implicare  şi suport al autorităţilor locale a activităţilor 
culturale a minorităţilor naţionale. Oraşul Chişinău, de exemplu, e foarte activ în organizarea 
evenimentelor multiculturale a diferitelor comunităţi şi ajută să organizeze evenimente legate de 
festivităţile lor tradiţionale religioase. 
 
 42. Cît priveşte situaţia romilor, Comitetul consultativ consideră că eforturile sale de a păstra şi 
dezvolta tradiţiile, cultura şi idenitatea sa nu primesc suport suficient. În timpul salutării iniţiativelor 
guvernamentale recente, Comitetul consultativ rămîne îngrijorat de prezenta situaţie a acestei comunităţi 
şi sileşte puternic autorităţile moldoveneşti să ia paşi practici imediat pentru a asigura că,  ca şi restul 
populaţiei, ei se bucură de condiţii esenţiale pentru integrarea completă în societatea moldovenească. În 
acelaşi timp, Comitetul consultativ consideră că în timpul implementării acestor măsuri autorităţile 
trebuie să aibă grijă să asigure că romii sînt în stare să păstreze stilul său de viaţă tradiţional, cultural şi 
identitatea sa. 
 
 Articolul 6 
  

43. Comitetul consultativ notează cu satisfacţie că dialogul intercultural a continuat în Republica 
Moldova şi încurajează autorităţile să păstreze eforturile sale pentru a crea un climat general de toleranţă, 
înţelegere reciprocă, respect şi cooperare între toate persoanele ce locuiesc în Republica Moldova. 

 
44. Comitetul consultativ notează că conform informaţiei disponibile, atmosfera în societatea 

moldovenească este una de respect mutual şi înţelegere, deşi există anumite semne de intoleranţă 



interetnică. Comitetul consultativ notează în acest context că Codul penal prevede sancţiuni pentru 
stîrnirea urei naţionale sau rasiale. 

 
45. Comitetul consultativ este preocupat de existenţa distanţei lingvistice dintre 2 grupuri de 

populaţie: majoritatea, pe de o parte, care vorbeşte limba de stat3, şi populaţia vorbitoare de limbă rusă pe 
de altă parte, care include nu numai ruşii cu limba maternă rusă dar şi minorităţile slave a căror limbă nu 
are acelaşi nivel de protecţie ca limba rusă.  Comitetul consultativ consideră că autorităţile trebuie să 
asigure că schimbările în politica lingvistică de a acorda limbii ruse un statut mai înalt nu va lărgi distanţa 
menţionată mai sus. Aşa cum această distanţă e posibil să creieze intolernţă lingvistică pe partea 
majorităţii şi pe partea minorităţilor naţionale. Comitetul consultativ consideră că autorităţile 
moldoveneşti trebuie să acorde o atenţie deosebită acestei întrebări în timpul implementării Actului 
Minorităţilor Naţionale recent adoptate. Trebuie de ţinut seama că orice măsuri în acest scop – sau 
legislative sau de altă natură – vor asigura coeziunea socială şi dialogul intercultural. Comitetul 
consultativ consideră că abordarea oficială cre mai multe precauţiuni în continuare, deoarece aceste 
întrebări apar la un moment cînd căutarea identităţii de către majoritate şi de comunităţile comunitare nu 
este sfîrşită şi rămîne strîns legată de componenţa lingvistică. 

 
46. Comitetul consultativ notează în continuare o distanţă similară în mass-media, şi anume între 

media limbii moldoveneşti şi ce a limbii ruse. Aşa cum acest factor poate complica dialogul  intercultural, 
Comitetul consultativ încurajează autorităţile să creieze condiţii necesare pentru independenţa mediei, 
indiferent de limbă, şi un mediu ce le permite să joace un rol pozitiv în promovarea înţelegerii interetnice. 
În acest context, Comitetul consultativ doreşte să sublinieze îngrijorările exprimate de nuii reprezentanţi 
ai mediei, care consideră că presa e strîns influienţată de forţele politice mari a ţării. 

 
47. Comitetul consultativ notează că media anumită continuă să prezinte noutăţi într-o manieră ce 

poate aprinde intoleranţa etnică în public, sau să includă stereotipuri negative a anumitor grupuri 
minoritare. Comitetul consultativ consideră că principiile stabilite în Recomandarea Nr. (97) 21 a 
Comitetului de Miniştri privind media şi promovarea unei culturi de toleranţă trebuie implementate 
corespunzător în Republica Moldova. El notează în acest context că Art.4.1. a Actului Presei din 26 
octombrie 1994 interezice stîrnirea urei naţionale, rasiale sau religioase şi discriminării.     

Comitetul consultativ consideră că media Republicii Moldova trebuie să supravegheze constant 
acest tip de probleme prin organele sale de supraveghere. 

48. Comitetul consultativ notează deasemenea despre existenţa în Republica Moldova a 
aproximativ 4000-5000 persoane de origine afro-asiatică (aproximativ 0,1% din populaţie), inclusiv 
sirieni, libanezi, turci, sudanezi şi chinezi, unii locuind timp de 10 ani în Republica Moldova fără a obţine 
cetăţenia, din cauza unor dificultăţi legale şi birocratice. Comitetul consultativ înţelege că autorităţile 
moldoveneşti caută şi îi încurajează să găgsească o soluţie potrivită. 

 
Articolul 7 
 
49. Comitetul consultativ notează că Art.5.3. al Legii privind partidele politice şi organizaţiile 

social-politice (17 septembrie 1997) expune înregistrarea unui partid politic, ca avînd minimum 5000 
membri rezidenţi în cel    puţin jumătate din judeţele ţării, cu cel puţin 150 membri în fiecare judeţ. 
Comitetul consultativ consideră că această prevedere poate limita posibilităţile pentru persoanele 
aparţinînd minorităţilor naţionale care nu îndeplinesc această condiţie de a organiza partide politice. 
Comitetul consultativ notează că, în practică, persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale sînt prezente în 
Parlamentul Republicii Moldova, pentru că anumite partide politice îi includ în lista lor de candidaţi. 
Totuşi, Consultativ crede că aceasta nu implică faptul că aceste persoane beneficiază de toate 
oportunităţile de a participa în viaţa politică a ţării sale şi în procesul de luare a deciziilor. Comitetul 
consultativ consideră că autorităţile moldoveneşti au nevoie să examineze această situaţie cu consultarea 
celor implicaţi (vezi comentariile din Art.15). 

                                                 
3 Art. 13 al Consituţiei Republicii moldova prevede că limba de stat este limba moldovenească şi alfabetul latin. 
Legea privind funcţionarea limbilor (sept.1989) menţionează în prefaţa sa despre existenţa identităţii lingvistice 
dintre limba moldovenească şi limba română. Păstrînd în minte prevederile constituţionale menţionate mai sus, 
Comitetul consultativ foloseşte ternenul “limba moldovenească” în opinia curentă, fără a lua în consideraţie dacă 
aceasta este sau nu o limba separată de limba română. 



 
Articolul 8 
 
50. În timpul vizitei în Republica Moldova a delegaţiei Comitetului  consultativ, reprezentanţii 

comunităţii tatare s-au plîns că în ciuda cererilor repetate făcute Guvernului în anii recenţi, comunitatea 
lor nu a primit încă suportul necesar, şi nici un loc potrivit pentru construcţia unui cimitir musulman. 
Comitetul consultativ consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie să examineze această problemă şi să 
găseacă soluţii potrivite cu consultarea celor implicaţi. 

 
Articolul 9 
 
51.  Comitetul consultativ notează cu bucurie că Consiliul de Coordonare a Audiovizualului din 

Republica moldova a emis licenţe de emisie persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale. La cererea 
acestor persoane au fost acordate ruşilor 33 licenţe de emisie, găgăuzilor – 14, bulgarilor – 5, ucrainenilor 
– 1. Totuşi, Comitetul consultativ este preocupat de legea de utilizare a acestei oportunităţi de minoritatea 
ucraineană şi încurajează autorităţile să sprijine persoanele aparţinînd acestei minorităţi pentru a redresa 
acest dezechilibru. 

 
52. Comitetul consultativ salută faptul că televiziunea şi radioul public a Republicii Moldova emit 

programe pentru persoane aparţinînd minorităţilor naţioale, cu participarea lor şi în limba lor, în timp 
avantajos de emisie. Comitetul consultativ notează că statutul Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” 
cere garantarea dreptului cetăţenilor la inofrmaţie, promovarea valorilor reale a culturii naţionale, culturii 
minorităţilor rezidente şi culturii internaţionale” (Art.22). 

 
53. Comitetul consultativ notează că conform Art. 13, paragraful 3 al Legii Audiovizualului 

(1995), „instituţiile publice sau private ale audiovizualului emit cel puţin 65% din programele sale în 
limba de stat. Această prevedere nu se extinde programelor de televiziune transmise prin satelit şi prin 
cablu, inclusiv staţiile străine ce emit în regiuni complet populate de minorităţi etnice”. Comitetul 
consultativ notează că aplicarea acestui articol a dus la suspendarea temporară a licenţilor anumitor 
posturi de radio şi televiziune emise în limba rusă de către Consiliul Audiovizualului. Această situaţie a 
cauzat controverse şi critic atît la nivel naţional cît şi internaţional şi ca rezultat a fost adoptat în 
septembrie 2000 un amendament interpretativ de Parlamentul Republicii Moldova. 

 
54. În amendamentul său Parlamentul a explicat că această condiţie se referă în exclusivitate 

programelor de producţie locală şi nu se referă la timpul de emisie a instituţiilor privind audiovizualul 
care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova şi retransmit programele canalelor străine. Comitetul 
consultativ consideră că autorităţile trebuie să asigure că implementarea acestor prevederi nu va duce la 
limitarea excesivă a dreptului persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale de a primi informaţie în 
limbile minoritare. 

 
55. Comitetul consultativ apreciază efeorturile făcute de autorităţile Republicii Moldova la nivel 

legislativ şi în termeni de implemntare a politicilor pentru a garanta dreptul la liberă exprimare şi accesul 
la media pentru persaonele aparţinînd minorităţilor naţionale. Prin urmare Comitetul consultativ salută 
iniţiativa recentă a televizunii publice a Republicii Moldova de a produce şi emite, suplimentar la 
programele culturale existente, programe speciale cu scopul de a cultiva o cultură a relaţiilor interetnice, 
bazată pe toleranţă, înţelegere şi acceptarea diferenţelor şi respectare diversităţii.      

 
56. Comitetul consultativ consideră, totuşi, că sînt necesare măsuri suplimentare pentru a obţine 

un echilibru între diferite minorităţi naţionale privind accesul şi prezenţa în mass-media. Comitetul 
consultativ notează că canalele publice pregătesc şi emit 30%, 35% din programele sale de bază (ştirile 
principale, programe culturale şi sociale) în limba rusă, în paralel cu emiterea în limba de stat. 
Deasemenea notează că programele „Radio Rusia” pot fi transmise în capitală (12 ore pe zi), la fel şi 3 
televiziuni prin cablu cu programe produse în Rusia. În comparaţie cu această situaţie, minoritatea 
ucraineană se bucură de mai  puţine oportunităţi în acest domeniu. Această situaţie acută în regiunile 
rurale, unde anumite comunităţi trăiesc în izolare, şi nu au surse necesare pentru a crea mass-media sa. 
Comitetul consultativ notează că minoritatea ucraineană, deşi numeric e cea mai mare, rămîne 
dezavantajată şi are nevoie de mai mult suport din parte autorităţilor moldoveneşti. 



 
57. Comitetul consultativ consideră că autorităţile moldoveneşti să revadă această situaţie prin 

diviziunile de monitoring şi informare ale Departamentului Relaţii Interetnice, şi să caute să atingă o 
achitate cu consultarea comunităţilor implicate. Guvernul trebuie, de exemplu, să acorde o atenţie 
deosebită creării mediei la nivel local, în special în regiuni populate compact de minoritari. Ziarele şi 
staţiunile de radio locale, adresîndu-se acestor comunităţi în limbile lor (unde este o cerere), sînt mijloace 
excelente de a ajuta minorităţile în număr  mic, inclusiv romii, care par a fi cei mai dezavantajaţi, să 
păstreze limba şi identitatea sa. 

 
Articolul 10 
 
58. Comitetul consultativ notează că în Secţiunea 7 a Actului Minorităţilor Naţionale, persoanele 

aparţinînd minorităţilor naţionale sînt îndreptărţite în „utilizarea liberă a propriei limbi, scrisă sau vorbită, 
accesul liber la informaţie în această limbă, răspîndirea acestei limbi şi schimbul informaţiei în această 
limbă”. Constituţia Republicii Moldova (din 29 iulie 1994) prevede că limba de stat este limba 
moldovenească, bazată pe alfabetul latin (Art.13.1). Deasemenea, prevede recunoaşterea de stat şi 
protecţia limbii ruse şi a altor limbi vorbite în ţară (Art.13.2). 

 
59. Comitetul consultativ notează că utilizarea limbilor în Republica Moldova este determinată de 

Legea privind funcţionarea limbilor din septembrie 1989. În acest sens Comitetul consultativ notează că 
Titlul VII al Prevederilor Finale şi Temporale a Consituţiei (august 1994) prevede că legea menţionată 
„rămîne în vigoare cu condiţia că nu încalcă această Constituţie” şi că”poate fi schimbată peste 7 ani după 
data cînd această Constituţie a intrat în vigoare”. Comitetul consultativ consideră că în timpul redactării 
unei noi legislaţii privind limbile, autorităţile moldoveneşti trebuie să asigure implementarea completă a 
prevederilor constituţionale relevante şi a celor a Convenţiei-cadru cît priveşte drepturile tuturor 
persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale. Deasemenea, consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie 
să găsească o cale potrivită să implementeze bilingvismul moldo-rus fără a cauza prejudicii învăţării 
limbii moldoveneşti de toate persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale ca o limbă de stat, în 
conformitate cu Art.14, paragraful 3 al Convenţiei-cadru. 

 
60. Comitetul consultativ notează că legislaţia Republicii Moldova, în particular Legea privind 

funcţionarea limbilor (1989), face deosebire între limbile utilizate în ţara după funcţiile lor şi aria 
geografică în care sînt utilizate. De exemplu, limba moldovenească, „limba de stat”, este descrisă ca 
„limbă de comunicare interetnică”. Limba rusă (limbă de comunicare între naţiunile fostei Uniuni 
Sovietice) este deasemenea descrisă ca „limbă de comunicare interetnică” alături de limba 
moldovenească. Actul din 1989 se referă la „bilingvismul autentic limba naţională-limbă rusă şi limbă 
rusă-limba naţională” (Art.3).  În regiunile „compacte” stabilite de minoritatea găgăuză,, „limba oficială 
în diferite domenii este limba de stat, limba găgăuză sau limba rusă” (Art.2). Actul cere de   asemenea ca 
statul să păstreze utilizarea limbilor vorbite de diferite grupuri etnice ce locuiesc în Republica moldova 
(Art.4). 

 
61.  În relaţie cu autorităţile administrative, cetăţenii pot liber alege între limba de stat şi limba 

rusă, vorbită sau scrisă, ori limba găgăuză în regiunea unde acest reprezintă majoritatea. Această alegere 
se extinde asupra altor limbi minoritare indiferent dacă populaţia aparţinînd minorităţii formează 
majoritatea în localitatea în cauză (vezi Art.6 al Actului din 1989). 

 
62. Comitetul consultativ apreciază flexibilitatea acestei abordări. Totuşi, Art.10 a Convenţiei-

cadru consideră acest prag majoritar destul de înalt. Deasemenea sînt necesare clarificări ulterioare. În 
timp ce Actul privind limba din 1989 se referă la „majoritate”, fără specificare dacă aceasta înseamnă o 
majoritate relativă sau absolută, Actul Minorităţilor Naţionale din 2001 menţionează „o parte 
considerabilă” a populaţiei. Comitetului consultativ i s-a sugerat că pentru Guvernul Republicii Moldova 
o „parte considerabilă” înseamnă cel puţin jumătate din populaţie. Comitetul consultativ consideră că 
pragul menţionat mai sus trebuie micşorat în timpul implementării Actului Minorităţilor Naţionale şi 
redactării unei noi legislaţii privind utilizarea limbilor (vezi paragraful 59), cu scopul de se supune 
complet principiului prezentat în Art.10, paragraful 2 al Convenţiei-cadru. 

 



63. Comitetul consultativ ia în consideraţie dificultăţile ce apar din impunerea bilingvismului 
moldo-rus personalului administraţiei publice. Conform informaţiei disponibile Comitetului consultativ, 
autorităţile moldoveneşti nu au reuşit să găsească o soluţie clară şi de durată la această problemă. După 
recunoaşterea că suportul oferit iniţial în acest domeniu a fost inadecvat şi/sau nepotrivit, autorităţile 
moldoveneşti au adoptat în februarie 2001 un program naţional (2001-2005) pentru îmbunătăţirea 
însuşirii limbii de stat de către adulţi.  Comitetul consultativ notează că măsurile incluse în acest program 
vor fi însoţite de o finanţare specială din bugetul naţional. Comitetul consultativ aşteaptă ca acest program 
să elimine problemele cu care se confruntă personalul administrativ, la fel şi publicul care se adresează 
lor, cauzate de insuficienţa cunoştinţelor despre limba de stat. Această evoluţie va contribui la egalitatea 
efectivă şi completă în angajarea, dialogul interetnic şi înţelegerea mutuală. 

 
64. Comitetul consultativ notează că legislaţia Republicii Moldova conţine prevederi pentru 

exercitarea dreptului fiecărei persoane aparţinînd minorităţilor naţionale, în timpul procedurilor criminale, 
de a fi informat şi să se apere într-o limbă pe care o cunoaşte. În practică, totuşi, acest drept nu e respectat 
sistematic din cauza resurselor financiare inadecvate şi/sau lipsa interpreţilor calificaţi, în particular în 
cazul limbilor minorităţilor naţionale puţin importante. Comitetul consultativ consideră că autorităţile 
moldoveneşti trebuie să ia măsuri necesare pentru a asigura că acest drept e complet respectat (vezi 
comentariile Art.4). 

 
65. Comitetul consultativ salută măsurile destinate întăririi limbilor minoritare şi permiţînd 

persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale să menţină şi să dezvolte identitatea sa lingvistică. Totuşi, 
ele consideră că autorităţile trebuie să asigure că acele măsuri în favoarea unei limbi a unei minorităţi 
naţionale particulare nu sînt luate pe seama limbilor altor minortăţi naţionale. El crede că, în promovarea 
drepturilor lingvistice în Art.10 a Convenţiei-cadru, autorităţile moldoveneşti trebuie să caute o abordare 
echitabilă pentru limbile vorbite de persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale, inclusiv cei 
dezavantajaţi sau în număr mai mic. 

 
67. Comitetul consultativ notează că situaţia privind utilizarea limbilor în regiuni cu statut special 

de autonomie, aşa ca Găgăuzia, este dificilă. Actul LB344 din decembrie 1994 privind statutul special al 
Găgăuziei declară ca limbi oficiale: limba moldovenească, limba rusă şi limba găgăuză, şi deasemenea 
prevede că alte limbi sînt protejate alături de cele trei limbi oficiale. 

 
Articolul 11 
 
68. Pe baza informaţiei disponibile, Comitetul consultativ consideră că implementarea acestui 

articol nu va cauza apariţia diferitor observaţii specifice. 
 
Articolul 12 
 
69. Comitetul consultativ notează cu satisfacţie că autorităţile moldoveneşti au făcut eforturi 

considerabile în şcoli, biblioteci, institute de cercetare şi muzeuri, pentru a îmbogăţi cunoştinţele sale 
despre valori, cultură, tradiţii, istorie, limbă şi religie care constituie identitatea minorităţilor naţionale şi a 
majorităţii populaţiei. El notează că Guvernul este permanent preocupat de crearea condiţiilor prielnice 
pentru interacţiunea dintre diferite grupuri etnice ce compun societatea moldovenească. 

 
70. Comitetul consultativ salută paşii luaţi pentru a sprijini legal aceste măsuri (vezi Art.35 al 

Constituţiei, ce asigură dreptul la educaţie, şi Art.5 şi 6 al Actului Minorităţilor Naţionale, privind 
obligaţiile de stat în domeniul educţiei şi cercetării). Preocupat de suportul instituţional, Comitetul 
consultativ notează că, la începutul anilor 90, o diviziune specială responsabilă de publicaţiile 
minorităţilor naţionale a fost creată în Ministerul Educaţiei. Priorităţile sale includ instruirea profesorilor 
ce predau persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, pregătirea curicumulilor, alcătuite în 
conformitate cu cele de care folosesc majoritatea populaţiei, redactarea manualelor potrivite şi efectuarea 
schimburilor de studenţi. 

 
71. Comitetul consultativ consideră că, în pofida lipsei resurselor, autorităţile moldoveneşti au 

făcut eforturi substanţiale în multe regiuni ce se referă celor menţionate.  De exemplu, numărul şcolilor 
frecventate mai mult de copiii aparţinînd minortăţilor naţionale şi oferirea educaţiei într-o limbă 



minoritară reprezintă a 3-a parte din şcolile moldoveneşti. Îndreptîndu-se spre o educaţie superioară, 
divizarea studenţilor după originea etnică, conform Raportului de Stat, nu este departe de proporţia 
persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale în populaţia ţării. În timpul recunoaşterii că anumiţi romi 
încearcă educaţia la nivel universitar, Comitetetul consultativ rămîne preocupat de accesul persoanelor 
aparţinînd acestei minorităţi la o educaţie mai înaltă. 

 
72. Comitetul consultativ notează că au fost stabilite în ultimii ani cote pentru a asigura că 

studenţii minorităţilor naţionale obţin adminterea la diferite instituţii şi alocarea burselor în străinătate. 
 
73. În general, Comitetul consultativ salută angajamentul autorităţilor moldoveneşti pentru 

modernizarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei, inclusiv educarea persoanelor aparţinînd 
minorităţilor naţionale. 

 
74. Cele mai importante deficienţe identificate de Guvern sînt: lipsa profesorilor şi dificultatea 

atragerii absolvenţilor calificaţi din cauza salariilor mici, dificultatea găsirii profesorilor calificaţi în limba 
de stat cît şi a minorităţilor şi capabili să predea alte subiecte decît limbile, în limba de stat şi a 
minorităţilor, lipsa manualelor, costuri înalte a manualelor pentru elevii aparţinînd minorităţilor naţionale, 
dificultatea de a asigura o educaţiei continuă într-o limbă minoritară la diferite nivele şi, în general lipsa 
de resurse financiare. Comitetul consultativ este conştient că toate aceste probleme trebuie analizate în 
contextul unui sistem educaţional care este în reformă de modernizare. Prin urmare el salută determinarea 
competentă a autorităţilor de a găsi soluţii, în timpul menţinerii coierenţei sistemului şi evitării relaţiei cu 
educarea persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale ce se află în izolare. 

 
75. Comitetul consultativ notează că, dat fiind resursele limitate, relaţiilor cu statele cu minorităţi 

naţionale li se acordă o mare importanţă în şedinţele sale cu Comitetul consultativ, şi autorităţile vorbesc 
despre relaţii rodnice cu Bulgaria, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina, etc. Aceste ţări cooperează cu 
organizaţiile ce instruiesc profesori şi efectuiază schimburi de studenţi. Ei deasemenea oferă manuale în 
limbile minorităţilor pe baza listei de necesităţi întocmite de Ministerul Educaţiei conform curricumului 
standard naţional. Comitetul consultativ notează că anumite dificultăţi în ceea ce priveşte cooperarea cu  
Ucraina în acest domeniu rămîn încă, şi încurajează autorităţile moldoveneşti să întărească eforturile sale 
în această privinţă. 

 
76. Comitetul consultativ încurajează autorităţile  să asigure că toate minorităţile naţionale, în 

particular cele în număr mic sau care nu se bucură de suport din partea statului, beneficiază echitabil din 
programele guvernamentale pentru minorităţi naţionale în domeniul educaţiei. 

 
77. Comitetul consultativ doreşte deasemenea să atragă atenţia Guvernului asupra absenţii  

şcolare şi analfabetismului printre copiii romi, la fel şi asupra unor probleme specifice, aşa ca lipsa 
cărţilor, lipsa profesorilor romi şi absenţa şcolilor medicale în anumite sate de romi.  Comitetul 
consultativ consideră că ceea ce a fost făcut pînă acum este insuficient şi că un progres substanţial este 
posibil prin programe speciale de educaţie, dialog cu familiile şi finanţarea directă. El crede că autorităţile 
moldoveneşti trebuie să considere această ca o prioritate, utilizînd ca bază indicaţiile din Recomandarea 
Nr (2000) 4 a Comitetului de Miniştri privind educaţia copiilor romi/ţigani din Europa. 

 
Articolul 13 
 
Pe baza informaţiei disponibile, Comitetul consultativ consideră că implementarea acestui Articol 

nu va cauza apariţia oricăror observaţii specifice. 
 
Articolul 14 
 
79. Comitetul consultativ notează că legislaţia Republicii Moldova acordă persoanelor aparţinînd 

minorităţilor naţionale dreptul de a învăţa limba lor maternă şi însoţeşte acest drept cu prevederile legale. 
Drept exemplu, Art.10.2 a Constituţiei Republicii Moldova asigură dreptul la identitate lingvistică şi 
Art.35.2 spune că statul trebuie să aplice conform legii, dreptul fiecărei persoane de a alege limba sa de 
educare şi instruire. 

 



80. Art.6 al Actului Minorităţilor Naţionale ia în consideraţie aceste prevederi prin cererea 
statului de a implementa drepturile prevăzute de Constituţie. Conform celor menţionate cît priveşte Art. 
10 al Convenţiei-cadru, Comitetul consultativ notează că legea moldovenească conţine o abordare 
neuniformă privind limbile minoritare utilizate în ţară. Cît priveşte limba de stat, Guvernul încearcă să 
ofere educaţie în limba rusă la toate nivelele sistemului educaţional, de la preşcolar la universitar şi 
nivelul post-universitar (Art.6.1). Pentru vorbitorii altor limbi minoritare, din păcate, statul încearcă 
numai să creieze condiţii necesare pentru exercitarea dreptului lor la educaţie şi instruire în limba sa 
(Art.6.1). În toate cazurile, statul încearcă să contribuie la dezvoltarea curicumului şi metodelor de 
prevedere, şi la dezvoltarea instruirii profesorilor, care poate include cooperarea cu alte ţări (Art.6.2) 

81. Comitetul consultativ recunoaşte angajamentul autorităţilor moldoveneşti de a respecta 
dreptul de a învăţa limbile minoritare şi salută paşii luaţi pentru a obţine aceasta. El notează, separat de 
numărul important de şcoli cu predare în limbile minorităţilor, că există iniţiative suplimentare privind 
clase experimentale cu instruire completă în limbile minorităţilor şi şcoli speciale de duminică pentru 
învăţarea limbilor minorităţilor. 

 
82. Comitetul consultativ recunoaşte că din motive istorice aproape toate persoanele aparţinînd 

minorităţilor naţionale cunosc limba rusă, aşa cum o cunosc şi o parte considerabilă a populaţiei. 
Comitetul consultativ notează că tensiuni de proporţii au apărut în ianuarie 2002 ca urmare a introducerii 
limbii ruse ca un obiect obligatoriu în şcolile primare moldoveneşti pe baza unui ordin al Ministerului 
Educaţiei din august 2001. Această tensiune a crescut prin anunţarea intenţiei de a acorda limbi ruse un 
statut mai înalt printr-un amendament constituţional înaintat de Curtea Constituţională în decembrie 2001. 
Comitetul consultativ salută eforturile recente ale autorităţilor moldoveneşti de a aplana tensiunea şi de a 
asigura o coexistenţă paşnică în societatea moldovenească. Comitetul consultativ notează ă limba 
publicaţiilor continuă să fie un subiect problematic în Republica Moldova şi consideră că autorităţile 
trebuie să înainteze cu mare atenţie în acest domeniu cu copul de a avita orice conflict posibil. 

 
83. Comitetul consultativ încurajează autorităţile moldoveneşti să asigure că sînt discutate orice 

schimbări posibile în legislaţie sau măsuri planificate legate de implementarea prevederilor legale 
existente în acest domeniu cu cei implicaţi. Pe parcursul acestui proces, autorităţile trebuie să se străduie 
să răspundă echitabil la nevoile  lingvistice specifice tuturor minorităţilor naţionale, ţinînd minte situaţia  
lor particulară şi necesitatea de a împărţi echitabil resursele existente. Cunoscînd importnţa cunoaşterii 
limbii de stat ca factor de integrare şi coeizune socială, Comitetul consultativ consideră important să 
asigure că aceste măsuri să fie luate fără prejudecăţi în dauna învăţăturii sau predării limbii de stat. 
Comitetul consultativ recunoaşte că posedarea limbii de stat de persoanele aparţinînd minorităţilor 
naţionale rămîne limitată şi se răspîndeşte foarte încet. Comitetul consultativ încurajează autorităţile 
moldoveneşti să facă în continuare eforturi pentru a remedia această situaţie, în particular prin luarea 
măsurilor specifice în pogramul naţional adoptat în februarie 2001 (vezi paragraful 63). 

 
Articolul 15 
 
84. Comitetul consultativ recunoaşte eforturile autorităţilor moldoveneşti de a uşura participarea 

persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale în diferite domenii ale societăţii moldoveneşti. El salută 
paşii făcuţi în domeniul culturii şi educaţiei şi angajamentul Guvernului de a menţine eforturile sale în 
aceste regiuni. 

 
85. Comitetul consultativ notează că 2 capitole din Actul Minorităţilor Naţionale sînt dedicate 

organizaţiilor create de persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale şi dreptul lor de fi reprezentaţi şi 
participă la managementul afacerilor publice. Conform acestui  Act, aceste organizaţii primesc suport din 
partea statului pentru programele sale în domenii ca cultură, ştiinţă, educaţie, cercetare istorică şi activităţi 
umanitare (Art.20.1). Art.22 al Actului cere Guvernului şi oricărui altui organ de stat implicat în 
pregătirea şi implimentarea politicilor culturale şi educaţionale ce afectează minorităţile naţionale să 
consute aceste organizaţii. 

 
86. Comitetul consultativ ia în consideraţie  crearea unui departament special în cadrul 

Guvernului Republicii Moldova – Departamentul Relaţii Interetnice, a cărui statut e formalizat în noul 
Act – pentru promovarea politicii guvernamentale privind minorităţile naţionale. De partea minorităţilor 
naţionale, partenerul principal al acestui departament este Consiliul Coordonator, o organizaţie de bază ce 



reprezintă cea mai importantă organizaţie a minorităţilor naţionale. Comitetul consultativ notează că 
există un responsabil oficial pentru afacerile minorităţilor naţionale în fiecare a 2-a autoritate locală. 

 
87. Comitetul consultativ salută stabilirea unui cadru instituţional pentru a permite persoanelor 

aparţinînd minorităţilor naţionale să se implice în deciziile ce îi afectează. Se speră că aceasta va oferi o 
bază pentru formele practice de participare care într-adevăr reflectă interesele celor implicaţi şi sînt 
adaptate la condiţiile specifice moldoveneşti. În acest context, în 1998 a fost creat un Comitet Prezidenţial 
cu scopul de a permite acestor persoane să comunice interesele sale celor mai înalte instituţii de stat. 
Comitetul consultativ regretă că comitetul nu mai funcţionează din 2001. 

 
88. Comitetul consultativ consideră că domeniile în care minorităţile naţionale sînt consultate sînt 

prea restrictive, după cum e definit în Art.22 al Actului Minorităţilor Naţionale din 2001, deoarece ele sînt 
limitate în sferele culturii şi educaţiei. El încurajează autorităţile să răspîndească scopul dialogului său 
persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale în timpul examinării ulterioare a legislaţiei şi politicii 
pentru implimentarea Actului Minorităţilor Naţionale. 

 
89. Comitetul consultativ consideră că, pe lîngă Consiliul Coordonator al Minorităţilor Naţionale, 

pentru Guvern e important să intre în contact cu organizaţiile ce reprezintă minorităţile naţionale. Aceasta 
va permite Guvernului să identifice şi să răspundă la preocupări specifice şi să evite o situaţie în care 
interesele promovate de Consiliul Coordonator reflectă numai necesităţile celor mai active grupuri de 
minorităţi. 

 
90. Cît priveşte participarea efectivă în afacerile publice, Comitetul consultativ recunoaşte că 

persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale sînt implicate în viaţa politică a ţării. La nivel local, aceasta 
e posibil prin organele alese şi executive a ariilor geografice unde minorităţile naţionale sînt prezente în 
număr mare (în ariile geografice unde minorităţile naţionale sînt prezente în număr mare), în particular 
Găgăuzia, care are o Adunare Populară şi organele executive proprii şi al căror Guvernator este un fost 
membru oficial al Guvernului Republicii Moldova, şi deasemenea raionul Taraclia.  La nivel naţional, 
persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au locuri în Parlament, deşi, locuri pentru minorităţile 
naţionale nu sînt rezervate. Ei deasemenea au posturi în ministere şi diferite departamente 
guvernamentale. Comitetul consultativ încurajează autorităţile moldoveneşti să asigure că minorităţile 
naţionale în număr mic pot să-şi exprime părerile şi să promoveze interesele sale specifice. 

 
91. Comitetul consultativ se referă la comentariile sale din Art. 7 al Legii privind partidele 

politice şi organizaţiile socio-politice şi încurajează Guvernul să considere, în consultarea cu cei implicaţi, 
cele mai potrivite căi de asigurare a participării efective în afacerile publice ale persoanelor aparţinînd 
minorităţilor naţionale. El încurajează autorităţile să menţină eforturile sale pentru a elimina treptat 
problemele legate de accesul la administraţia de stat cu care se confruntă anumite persoane aparţinînd 
minorităţilor naţionale. După cum a fost menţionat mai sus, aceste probleme apar ca rezultat al impunerii 
unei anumite autorităţi a limbii de stat (vezi comentariile Art. 10). 

 
92. Comitetul consultativ notează că Găgăuzia a primit un statut legal special în 1995, cu o 

anumită autonomie administrativă şi culturală, cu scopul de a stopa tensiunile create la începutul anilor 
‘90. El notează deasemenea, cererile făcute de reprezentanţii Adunării Populare a Găgăziei în octombrie 
2001, privind revizuirea acordurilor constituţionale ce îi afectează, care sînt nesatisfăcuţi de domeniul şi 
funcţionarea autonomiei pe care au primit-o. Comitetul consultativ apreciază anunţarea de către autorităţi 
a intenţiei de a include în Constituţie o dispoziţie ce recunoaşte statutul de autonomie al Găgăguziei şi 
încurajează autorităţile să examineze situaţia cu cooperarea celor implicaţi pentru a găsi cele mai adecvate 
soluţii. 

 
93. O atenţie deosebită trebuie de acordat minorităţii de romi cînd se ia în consideraţie 

participarea lor în diferite domenii ale vieţii. Conform informaţiei prezentate Comitetului consultativ, sînt 
cazuri cînd comunităţile de romi ce locuiesc izolat sînt practic ignorate de autorităţile locale, nu au 
reprezentanţi în organele locale alese şi nu primesc cota lor din resursele locale. Comitetul consultativ 
notează cu satisfacţie abordarea activă a anumitor organe reprezentative a romilor care au înaintat 
Guvernului propuneri concrete, pe baza studiilor şi cercetărilor sociologice. Comitetul consultativ 
consideră că rolul romilor în implimentarea politicilor ce îi afectează trebuie întărit şi că Guvernul trebuie 



să reacţioneze mai activ la propunerile lor. Comitetul consultativ recunoaşte că, în pofida dificultăţilor 
economice existente, recent au fost făcuţi anumiţi paşi. Totuşi, el consideră că autorităţile moldoveneşti 
trebuie să intensifice efeorturile sale în acest domeniu, cu scopul de a asigura că romii nu sînt 
marginalizaţi în societatea moldovenească (vezi comentariile Art.4). 

 
Articolul 16 
 
94. Comitetul consultativ notează cu satisfacţie că prevederile Convenţiei-cadru au contribuit la 

soluţionarea pe cale paşnică a tensiunilor din 1999 în judeţil Taraclia, o zonă în care majoritatea poplaţiei 
e de origine bulgară. Această populaţie a simţi identitatea sa ameninţată de perspectiva încorporării 
judeţelui într-o unitate geografică mai mare, ca rezultat a schimbării hotarelor, însoţite de reforma 
teritorial-administrativă a ţării (Legea organizării teritorial-administrative din 12 noiembrie 1998). 

 
95. Comitetul consultativ notează în acest context că, în decembrie 2001, autorităţile 

moldoveneşti au întreprins în continuare o revizie a sisitemului teritorial-administrativ. Aceasta a implicat 
o întoarcere  la difuzarea geografică anterioară ce a precedat reforma din 1998, şi a inclus schimbări la 
funcţionarea administraţiei publice locale. Comitetul consultativ doreste să atragă atenţia autorităţilor 
moldoveneşti asupra necesităţii consultării acelora implicaţi în privinţa schimbărilor teritorial-
administrative adoptate, cu scopul de a asigura că aceste măsuri nu încalcă drepturile şi libertăţile 
prevăzute de Convenţia-cadru, inclusiv în legătură cu particparea în procesul de luarea deciziilor. Aşa o 
obligaţie e inclusă în Art. 9 al Legii cu privire la persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale. 

 
Articolul 17 
 
96. Pe baza informaţiei disponibile, Comitetul consultativ consideră că implementarea acestui 

Articol nu va cauza apariţia oricăror observaţii specifice. 
 
Articolul 18 
 
97. Comitetul consultativ salută faptul că Republica Moldova ia parte la cîteva tratate bilaterale şi 

acorduri culturale privind protecţia minorităţilor naţionale (Raportul de Stat ce se referă la cele cu Rusia, 
Ucraina şi Belorusia) şi încurajează autorităţile moldoveneşti să asigure că implementarea mecanismelor 
contribuie la protecţia persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, cu scopul toleranţei, stabilităţii şi 
păcii. 

 
Articolul 19 
 
98. Pe baza informaţiei disponibile, Comitetul consultativ consideră că implementarea acestui 

Articol nu va cauza apariţia oricăror observaţii specifice. 
 

III. Constatările şi comentariile principale ale Comitetului consultativ 
 

99. Comitetul consultativ crede că principalele constatări şi comentarii stabilite mai sus pot fi de 
ajutor pentru un dialog continuu între Guvern şi minorităţile naţionale, la care Comitetul consultativ este 
gata să contribuie. 

 
În legătură cu Articolul 3 
 
100.  Comitetul consultativ constată că implementarea Legii privind drepturile persoanelor 

aprţinînd minorităţilor naţionale şi asociaţiilor lor (Legea 382 din 28 august 2001, care a intrat în vigoare 
pe 4 septembrie 2001) cere să fie adoptate alte legi şi ca legislaţia existentă să fie pusă în concordanţă cu 
ea. Comitetul consultativ crede că autorităţile trebuie să facă orice efeort necesar pentru a introduce aceste 
schimbări legislative fără întîrziere. 

 
101. Comitetul consultativ constată că legea de mai sus prevede un angajament statal substanţial 

în favoarea limbii ruse. Comitetul consultativ consideră că în timpul implementării legii, autorităţile 



trebuie să asigure, prin consultarea celor implicaţi, că este acordată atenţia cuvenită necesităţilor 
persoanelor aparţinînd tuturor minorităţilor naţionale ce locuiesc în Republica Moldova. 

 
102. Comitetul consultativ constată că ultimul recensămînt datează din 1989 şi că au fost repetatre 

amînări ale unui nou recensămînt. Comitetul consultativ consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie să 
organizeze un nou recensămînt cît mai reprede posibil şi trebuie să încurajeze persoanele aparţinînd 
minorităţilor naţionale să beneficieze de oportunitatea ce le-o oferă recensămîntul, de a declara afilierea 
lor. 

 
În legătură cu Articolul 4 
 
103. Comitetul consultativ constată că romii consideră că ei nu sînt trataţi la egalitate în ceea ce 

priveşte statutul lor oficial ca minoritate naţională şi respectiv nu primesc suportul necesar de la autorităţi. 
Comitetul consultativ consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie să acorde o atenţie ,ai mare acestei 
minorităţi şi să le ofere suportul corespunzător. 

 
104. Comitetul consultativ constată că anumiţi romi se confruntă cu dificultăţi socio-economice 

serioase şi probleme privind excluderea lor socială, şi deasemenea sînt victemele discriminării în cîteva 
domenii. Comitetul consultativ consideră că autorităţile trebuie să ridice eforturile sale pentru a îmbunătţi 
situaţia acestor persoane, în particular prin implementarea, cu consultarea lor şi  acordînd atenţie femeilor 
romi, a măsurilor de suport pe termen lung pentru poplaţia de romi prevăzute în decizia Guvernului din 
16 februarie 2001. 
 

În legătură cu Articolul 5 
 

105. Comitetul consultativ constată că pentru că Legea cu privire la persoanele ce aparţin 
minorităţilor naţionale are un impact real asupra conservării şi dezvoltării culturii şi păstrării identităţii 
persoanelor implicate, sînt necesare politici corespunzătoare şi suport adecvat. Comitetul consultativ 
consideră că autorităţile trebuie să consulte reprezentanţii diferitor minorităţi naţionale, inclusiv cele 
dezavantajate şi un număr mic, în timpul elaborării acestor politici şi alocării asistenţei corespunzătoare. 
 

În legătură cu Articolul 6 
 

106. Comitetul consultativ constată cu grijă că există o distanţă între 2 grupuri de populaţie: 
majoritatea, pe de o parte, care vorbeşte limba de stat şi populaţia vorbitoare de limba rusă pe de altă 
parte, care include nu numai ruşii ce au ca limbă maternă limba rusă dar şi alte minorităţi slave a căror 
limbi nu beneficiază de acelaşi nivel de protecţie aşa ca limba rusă. Comitetul consultativ consideră că, 
pentru a păstra coeziunea socială şi dialogul intercultural, autorităţile moldoveneşti trebuie să asigure că 
orice schimbări cu scopul de a acorda limbii ruse un statut mai înalt nu ca micşora această distanţă. 
 

107. Comitetul consultativ constată că mass-media moldovenească este divizată în media limbii 
moldoveneşti şi cea a limbii ruse şi, conform anumitor reprezentanţi ai mediei este puternic influenţată de 
mari forţe politice ale ţării. Comitetul consultativ consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie să creeze 
toate condiţiile necesare pentru independenţa mediei, permiţîndu-le, indiferent de limbă, să joace un rol 
pozitiv în promovarea acordurilor interetnice. 
 

În legătură cu Articolul 8 
 

108. Comitetul consultativ constată că, conform reprezentanţilor săi, comunitatea tatară nu a 
primit pînă acum suportul necesar din partea Guvernului, nici un loc convenabil pentru construcţia 
cimitirului musulman. Comitetul consultativ consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie să examineze 
această problemă şi să găsească soluţii potrivite cu consultarea celor implicaţi.  
 

În legătură cu Articolul 9 
 

109. Comitetul consultativ constată că prevede Art. 13, paragraful 3 a Legii privind emisia pe 
teritoriul Republicii Moldova (cu privire la procentul de programe ce trebuie emise în limba de stat) a dus 



la suspendarea temporară a anumitor licenţe de emisie. Aceasta a cauzat controverse şi ca rezultat 
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un amendament interpretativ. Comitetul consultativ consideră 
că autorităţile moldoveneşti trebuie să asigure că implementarea acestor prevederi nu va duce la limitarea 
excesivă a drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale de a împărţi şi primi informaţie în 
limbile minoritare. 
 

110. Comitetul consultativ constată cu regret disproporţia dintre minorităţile naţionale cu privire 
la accesul şi prezenţa în media. El consideră că autorităţile trebuie să ofere suport minorităţilor naţionale, 
în special minorităţii ucrainene, pentru a asigura o utilizare echitabilă a oportunităţilor existente. 
Comitetul consultativ consideră că autorităţile trebuie, de exemplu, să acorde o atenţie deosebită la 
crearea mediei pentru minorităţi la nivel local, în special pentru minorităţile în număr mic, inclusiv romi, 
cu consultarea celor implicaţi. 
 

În legătură cu Articolul 10 
 

111. Comitetul consultativ constată că utilizarea limbilor  în Republica Moldova este determinată 
de legislaţia ce datează din septembrie 1989, care face deosebire între diferite limbi utilizate pe teritoriul 
Republicii Moldova. Comitetul consultativ notează poziţia particulară acordată utilizării limbii ruse în 
diferite sfere ale vieţii. Comitetul consultativ consideră esenţiaşă implementarea completă în viitor a 
legislaţiei lingvistice, a prevederilor importante a Constituţiei, la fel şi celor a Convenţiei-cadru cît 
priveşte toate persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale. 
 

112. Comitetul consultativ constată că pentru persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale pragul 
de utilizare a limbilor respective (altele decît limba rusă) în relaţiile cu autorităţile este înalt din punct de 
vedere a Art. 10 a Convenţiei-cadru. Comitetul consultativ consideră că pragul trebuie coborît în 
contextul implementării Legii cu privire la persoanele ce aparţin minorităţilor naţionale, la fel şi în 
legislaţia viitoare privind utilizarea limbii. 
 

113. Comitetul consultativ constată că îmbogăţirea cunoştinţelor privind limba de stat din partea 
persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, inclusiv prin programul naţional adoptat în februarie 2001, 
va contribui la asigurarea egalităţii complete şi efective în angajare şi va ajuta la eliminarea problemelor 
lingvistice în relaţiile dintre personalul administrativ şi public. 
 

114. Comitetul consultativ constată că există încă dificultăţi cît priveşte dreptul persoanelor 
aparţinînd minorităţilor naţionale de a fi informat şi de a se apăra în procedurile judiciare într-o limbă pe 
care o înţeleg şi consideră că autorităţile trebuie să ia toate măsurile necesare de a asigura că acest drept e 
respectat.  
 

115. Comitetul consultativ constată că Legea recentă a Minorităţilor Naţionale întăreşte 
remarcabil poziţia limbii ruse vis-a-vi de alte limbi ale minorităţilor. Comitetul consultativ consideră că 
autorităţile trebuie să asigure că măsurile luate în favoarea unei limbi a unei minorităţi naţionale 
particulare nu sînt luate în defavoarea limbilor altor minorităţi naţionale. 
 

În legătură cu Articolul 12 
 

116. Comitetul consultativ constată că în ciuda eforturilor de a garanta egalitatea accesului la 
educaţia pentru persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale, un număr de dificultăţi rămîn în acest 
domeniu. Comitetul consultativ consideră că autorităţile trebuie să asigure că toate minorităţile naţionale, 
în particular cele în număr mic sau care nu se bucură de suport din partea statului,  beneficiază în mod 
egal din programe speciale guvernamentale destinate minorităţilor naţionale. 
 

117. Comitetul consultativ constată că romii se confruntă cu problemele de educaţie şi consideră 
că îmbunătăţirea situaţiei lor în acest domeniu prin programe speciale de educaţie, dialog cu familiile şi 
finanţare directă trebuie să fie o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova. 
 

În legătură cu Articolul 14 
 



118. Comitetul consultativ constată că anumite tensiuni au apărut în ianuarie 2002 ca rezultat a 
întroducerii limbii ruse ca obiect obligatoriu în şcolile primare din Republica Moldova şi a anunţării 
intenţiei autorităţilor de a acorda acestei limbi un statut mai înalt. Comitetul consultativ notează că 
publicaţiile lingvistice continuă să fie o problemă importantă în Republica Moldova şi consideră că pentru 
a evita un conflict, toate măsurile în acest sens trebuie luate cu mare atenţie. Comitetul consultativ 
consideră că autorităţile trebuie să facă toate eforturile pentru a oferi un răspuns echitabil la necesităţile 
lingvistice specifice a tuturor minorităţilor naţionale, nefiind în detrimentul învăţării şi predării limbii de 
stat. 
 

În legătură cu Articolul 15 
 

119. Comitetul consultativ constată că Legea cu privire la persoanele ce aparţin minorităţilor 
naţionale limitează consultarea minorităţilor naţionale în cultură şi educaţie şi consideră că domeniul 
trebuie lărgit şi consultarea trebuie lărgit şi consultarea trebuie să ia loc nu numai cu Consuliul 
coordonator pentru Minorităţile Naţionale, dar şi cu fiecare minoritate naţională direct. 
 

120. Comitetul consultativ constată că există anumite dificultăţi cît priveşte participarea în 
afacerile publice şi accesul la administraţia de stat pentru persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale. 
Comitetul consultativ consideră că autorităţile trebuie să examineze situaţia cu consultarea celor implicaţi 
şi să asigure că aceste persoane, în special minorităţile în număr mic, beneficiază de posibilităţile de a 
participa la viaţa politică a ţării şi în procesul de luare a deciziilor. Comitetul consultativ consideră că o 
atenţie deosebită e necesară pentru a obţine participarea romilor în diferite aspecte ale vieţii sociale, 
acordîndu-se o atenţie cuvenită iniţiativelor lor proprii. 
 

121. Comitetul consultativ constată că reprezentanţii Găgăuziei şi-au exprimat insatisfacţia 
privind domeniul şi funcţionarea autonomiei pe care au primit-o, şi încurajează autorităţile moldoveneşti 
să examineze situaţia, cu cooperarea celor implicaţi, pentru a găsi cele mi potrivite soluţii. 

 
În legătură cu Articolul 16 

 
122. Comitetul consultativ constată că o revedere a sistemului teritorial-administrativ este 

aşteptată în Republica Moldova şi consideră că persoanele implicate trebuie consultate pentru a asigura că 
schimbările administrative şi teritoriale nu încalcă drepturile şi libertăţile prevăzute de Convenţia-cadru. 
 
 

 
V. Observaţii finale. 

 
123. Comitetul consultativ consideră că comentariile finale de mai jos reflectă încrederea în 

prezenta opinie şi prin urmare pot fi ca bază pentru concluziile şi recomandările corespunzătoare ce 
trebuie adoptate de Comitetul de Miniştri. 
 

124. Cît priveşte implementarea Convenţiei-cadru, Comitetul consultativ consideră că Republica 
Moldova a făcut eforturi lăudabile pentru a stabili un cadru legal şi instituţional pentru protenţia 
minorităţilor naţionale. Comitetul consultativ notează deasemenea grija Republicii Moldova pentru 
implementarea Convenţiei-cadru, în special cît priveşte educaţia şi cultura. În acelaşi timp, lipse şi 
dificultăţi rămîn în aceste domenii aşa că accesul la media, participarea în afacerile publice, utilizarea 
limbilor minoritare, în particular pentru persoanele aparţinînd minorităţilor dezavantajate şi în număr mic. 
 

125. Comitetul consultativ notează că a fost promulgată o lege organică privind protecţia 
minorităţilor naţionale în august 2001 şi consideră că schimbările legislative necesare pentru 
implementarea sa trebuie făcute fără întîrziere, cu consultarea celor implicaţi, pentru a asigura coierenţa 
legislaţiei Republicii Moldova importantă pentru protecţia minorităţilor naţionale. Aşa cum această lege 
oferă un angajament statal substanţial în favoarea limbii ruse, Comitetul consultativ consideră că, în 
implementarea lui şi a noii legislaţii, autorităţile moldoveneşti trebuie să asigure protecţia 
corespunzătoare persoanelor aparţinînd tuturor minorităţilor naţionale, reprezentanţilor lor lingvistici şi 
identităţilor culturale, inclusiv pe cei ce fac parte din minorităţi în număr mic şi dezavantajate. 



 
126. În practică, în timpul recunoaşterii spiritului de toleranţă şi dialogului interetnic prezent în 

societatea moldovenească, Comitetul consultativ notează că tensiunile au apărut ca rezultat a măsurilor 
luate sau anunţate de Guvern în domeniul lingvistic. Comitetul consultativ consideră că pentru a reduce 
tensiunile li a evita intoleranţa lingvistică, e necesară o abordare eghilibrată în acest domeniu. Este 
esenţial, pentru a păstra dialogul interetnic, ca să fie respectate interesele legitime a majorităţii 
moldoveneşti la fel a tuturor minorităţilor naţionale. 
 

127. Comitetul consultativ notează existenţa diviziunii între media limbii moldoveneşti şi cea a 
limbii ruse. La fel notează o dispoziţie substanţială între duferite minorităţi naţionale, cît priveşte accesul 
şi prezenţa în media. Comitetul consultativ consideră că autorităţile trebuie să ofere un suport mai mare 
minorităţilor naţionale ucrainene, aşa ca să asigure un acces şi prezenţă echitabilă în media. 
 

128. Comitetul consultativ consideră că în implementarea Convenţiei-cadru în domeniul 
educaţiei, e esenţială o consultare cu cei implicaţi în toate măsurile prezentate, cu scopul de a se ocupa 
într-o manieră echitabilă cît privesc necesităţile particulare a diferitor minorităţi naţionale şi de a asigura 
accesul lor echitabil la resursele disponibile. O atenţie deosebită trebuie acordată minortăţilor în  număr 
mic şi celor ce nu se bucură de suport din partea statului. 
 
 129. În pofida anumitor iniţiative recente luate de autorităţi, Comitetul consultativ consideră că 
implimentarea Convenţiei-cadru nu a fost făcută cu scuces în ceea ce priveşte romii. Comitetul 
consultativ e preocupat de dificultăţile socio-economice serioase cu care se confruntă romii, la fel şi 
discriminarea lor în anumite domenii. Comitetul consultativ consideră că autorităţile trebuie să ia acţiuni 
urgente pentru a îmbunătăţi situaţia romilor şi pentru a sprijini integrarea adevărată a lor în societatea 
moldovenească. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale 
 

Rezoluţiile privind implementarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale în 
Armenia, Germania şi Moldova 

(GR-H/2002/CB19) 
 
Anexa 8 
(alineatul 4.6) 
 



Rezoluţia ResCMN (2003)4 privind implementarea Convenţiei-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale de către Republica Moldova 

Adoptată de către Comitetul de Miniştri pe data de 15 ianuarie 2003 
în cadrul Reuniunii 824 a Viceminiştrilor 

 
Comitetul de Miniştri, în conformitate cu alineatele Articolelor 24 – 26 ale Convenţiei-cadru 

pentru protecţia minorităţilor naţionale (în continuare „Convenţia-cadru), şi şedinţa la care a asistat 
reprezentantul unui stat care nu este membru1; 

 
Ţinînd cont de Rezoluţia (97) 10 din 17 septemebrie 1997, aplicare regulilor adoptate de către 

Comitetul de Miniştri privind aranjamentele de monitorizare potrivit articolelor 24-26 ale Convenţiei-
cadru, şi, în special, regula  392 a Rezoluţiei (97) 10; 

 
Luînd în consideraţie regula de votare, adoptată de Rezoluţia (97) 103 
 
Ţinînd cont de instrumentul de ratificare propus de către Republica Moldova la 20 noiembrie 

1996; 
Reamintind că Guvernul Republicii Moldova a prezentat un raport de stat cu privire la primul 

ciclu de monitorizare în corespundere cu Convenţia-cadru la 20 iunie 2000; 
 
Întrucît Comitetul Consultativ a acceptat invitaţia Guvernului Republicii Moldova de a trimite o 

delegaţie în Republica Moldova pentru a se documenta, această vizită a avut loc în perioada 31 octombrie 
– 5 noiembrie 2001; 

 
Deoarece opinia Comitetului Consultativ privind implementarea Convenţiei-cadru în Republica 

Moldova a fost adoptată la 1 martie 2002 şi, apoi transmisă Reprezentantului Permanent al Republicii 
Moldova şi comunicată reprezentanţilor permanenţi ai tuturor statelor-membre, Reprezentantului din 
partea unui stat care nu este membru, sub forma de documentul CM (2002) 44; 

 
Pe cînd Guvernul Republicii Moldova a prezentat în scris propriile sale comentarii asupra opiniei 

Comitetului Consultativ, aceste comentarii au fost aduse la cunoştinţa delegaţiilor tuturor statelor-membre 
şi partea unui stat care nu este membru ca o anexă la documentul CM (2002) 44, din 9 octombrie 2002;  
 

Examinînd opinia Comitetului Consultativ şi comentariile în formă scrisă ale Guvernului 
Republicii Moldova; 
 

De asemenea, luînd în consideraţie comentariile altor guverne; 
 
 1. Adoptă următoarele concluzii cu privire la implementarea Convenţiei-cadru de către Republica 
Moldova: 
- Republica Moldova a depus eforturi lăudabile de a institui un cadru juridic şi instituţional pentru 
protecţia minorităţilor naţionale şi a demonstrat, în mod clar, dorinţa sa de a implementa în practică 
Convenţia-cadru, în special cu privire la educaţie şi cultură. 
 
- Mai persistă neajunsurile şi dificultăţile, afectînd, în special persoanele care aparţin minorităţilor 
naţionale dezavantajate sau puţin numeroase, în astfel de domenii precum sînt cele ale mass-media, 
participarea la problemele de ordin public şi utilizarea limbilor minoritare. 
 

                                                 
1 Notă: Republica Federativă Iugoslavă 
2 Notă: În conformitate cu Regula 39 a Rezoluţiei (97) 10, „Comitetul de Miniştri trebuie să invite un reprezentant 
din parte fiecărui Stat care nu este membru, să asiste la şedinţele Comitetului de Miniştri pe cînd îşi exercită 
funcţiile în conformitate cu Convenţia-cadru, fără dreptul de a participa la adoptarea deciziilor”. 
3 Notă: În contextul adoptării Rezoluţiei (97) 10 din 17 septemebrie 1997, Comitetul de Miniştri, de asemenea, a 
adoptat următoarea regulă: „Deciziile, în conformitate la Articolele 24.1 şi 25.2 ale Convenţiei-cadru, pot fi 
adoptate, dacă două-treimi dintre reprezentanţii Părţilor Contractante, care votează, inclusiv o majoritate a  
reprezentanţilor Părţilor Contractante care au dreptul de a asista la Comitetul de Miniştri, au votat pentru”: 



- Schimbările legislative cerute de către Legea Organică, adoptată în anul 2001, trebuie efectuate fără 
întîrziere, în baza unei consultări cu persoanele corespunzătoare. Este esenţial de asigura, prin 
implementarea unei legislaţii relevante, protecţia corespunzătoare persoanelor care aparţin minorităţilor 
naţionale, identităţii şi culturii lor respective, inclusiv celor dezavantajate sau puţin numeroase. 
 
- Deşi există în societatea din Republica Moldova un spirit de toleranţă şi dialog interetnic, apar tensionări 
în ceea ce priveşte politica Guvernului privind limba. Pentru a evita toate manifestările intoleranţei 
lingvistice, este important de a promova o apropiere echilibrată în acest domeniu, luînd în consideraţie 
interesele legitime ale tuturor minorităţilor naţionale, precum şi a majorităţii. 
 
- În vederea unui dezechilibru substanţial, dintre diferite minorităţi naţionale, în privinţa accesului  şi 
prezenţei lor în mass-media, este important ca Guvernul să asigure un sprijin mai mare minorităţilor 
naţionale care sînt dezavantajate în această privinţă şi, în particular, minorităţii ucrainene. 
 
- În domeniul educaţiei este esenţial de a consulta reprezentanţi ai diferitor minorităţi naţionale, pentru a 
asigura un răspuns echilibrat la necesităţile lor specifice şi un acces echitabil la resursele disponibile. O 
atenţie deosebită trebuie acordată minorităţilor puţin numeroase şi celor care nu au posibilitatea de a se 
bucura de suportul Patriei-mame. 
 
- Contrar unor iniţiative recente ale autorităţilor, implementarea Convenţiei-cadru n-a cunoscut un succes 
definitiv în privinţa romilor. Acţiunea este urgent necesară pentru a elimina manifestările de descriminare 
şi dificultăţile socio-economice serioase cu care se confruntă romii, şi a susţine integrarea lor în societatea 
moldavă. 
 2. Recomandă ca Republica Moldova să ia în consideraţie concluziile din secţia 1 de mai sus, 
împreună cu comentariile menţionate în opinia Comitetului Consultativ. 
 
 3. Invită Guvernul Republicii Moldova, în conformitate cu Rezoluţia (97) 10: 

a. să continuie dialogul cu Comitetul Consultativ; 
b. să informeze regulat Comitetul Consultativ despre măsurile aplicate în urma concluziilor şi 

recomandărilor propuse în secţiile 1 şi 2 de mai 
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