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Legea cu privire la asigurarea egalit ii din Republica Moldova:  
între integrare i abrogare 

I. Introducere 

Anul 2009 a reprezentat pentru politicienii din Republica Moldova începutul provoc rilor de 
a schimba ara i de a-i oferi o imagine european  râvnit  de mai mult timp. Unele dintre ini ia-
tive au început s  prind  contur chiar de la început, altele au ap rut pe parcurs f r  a face parte 
din planurile ini iale. Unul dintre exemplele cele mai elocvente în acest sens se refer  la legea cu 
privire la asigurarea egalit ii sau legea anti-discriminare, a a cum a fost numit  în prima vari-
ant . Legea a „uimit” societatea moldoveneasc  atât prin con inutul s u, cât i prin circumstan-
ele în care a fost introdus  în Moldova post-sovietic . Uimirea nu a fost doar o reac ie de 

moment dat  uit rii odat  cu adoptarea legii. Din contr , Republica Moldova a cunoscut i s-a 
confruntat cu evenimente care nu au mai avut loc pe teritoriul ei de la declararea independen ei.  

Aceast  afirma ie este sus inut  de evolu ia socio-politic  a rii din anii ’90 pân  în prezent. 
Pân  în anul 2001, societatea moldoveneasc  a fost preocupat  mai degrab  de acomodarea la 
noul stil de via  impus de schimb rile politice, economice i culturale survenite în urma destr -
m rii Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, îns  din anul 2001 pân  în 2009 guvernarea 
comunist  i-a „definit” propria democra ie, care a însemnat cenzur  la nivelul presei, repudie-
rea protestelor, diversit ii politice, moldovenizarea etc. Anul 2009 a adus nu numai schimb ri 
la nivel politic, dar i la nivel societal, cet enii devenind actori principali i ini iatori de procese 
f r  a consulta clasa politic , i chiar cu scopul de a sanc iona guvernan ii. M  refer aici la 
protestele pa nice care au ap rut în Moldova i în particular la faptul c  acestea au început s  fie 
percepute ca un element necesar într-un stat de drept. Sigur, prin apari ia i desf urarea 
protestelor, Republica Moldova nu poate fi considerat  brusc o democra ie liberal . Este de 
analizat ce rol a avut legea cu privire la asigurarea egalit ii în acest proces i cum a fost influen-
at  dinamica societ ii prin ini ierea actului normativ. Legea anti-discriminare din Republica 

Moldova a reu it s  creeze istorie i un precedent pentru societatea moldoveneasc . Prin 
intermediul ei au fost provocate, intensificate i f cute vizibile anume procese i ac iuni mai 
pu in cunoscute pân  la adoptarea legii. 

II. Contextul societal anterior adopt rii legii 

Din perspectiva drepturilor fundamentale, discriminarea trebuie în eleas  ca dreptul de a nu 
fi supus unor interziceri, limit ri i diferen ieri, inten ionate sau nu, pe baza unor criterii precum 
sex, ras , culoare, limb , religie, sau alt criteriu. În dreptul interna ional, principiul egalit ii i 
nediscrimin rii constituie un element fundamental al sferei drepturilor omului. Potrivit art. 1 al 
Protocolului nr. 12 la Conven ia european  a drepturilor omului „exercitarea oric rui drept 
prev zut de lege trebuie asigurat , f r  vreo discriminare, fondat  în special pe sex, ras , 
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culoare, limb , religie, opinii politice sau de orice fel, origine na ional  sau social , apartenen a 
la o minoritate na ional , avere, na tere sau orice alt  situa ie”1.  

Legea cu privire la asigurarea egalit ii din Republica Moldova ofer  urm toarea defini ie 
no iunii de discriminare: „discriminarea este orice deosebire, excludere, restric ie sau preferin  
în drepturi i libert i a persoanei sau a unui grup de persoane, precum i sus inerea compor-
tamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate în prezenta lege sau pe criterii 
presupuse”. Criteriile stipulate în lege sunt enumerate la enun area scopului acestei prevederi 
normative: „scopul prezentei legi este prevenirea i combaterea discrimin rii, precum i asigu-
rarea egalit ii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politic , 
economic , social , cultural  i alte sfere ale vie ii, f r  deosebire de ras , culoare, na ionalitate, 
origine etnic , limb , religie sau convingeri, sex, vârst , dizabilitate, opinie, apartenen  politic  
sau orice alt criteriu similar”2. A se remarca faptul c , atât defini ia de la nivel interna ional, cât 
i cea de la nivel na ional coincid. Legea cu privire la asigurarea egalit ii con ine la alin. (2) al 

art. 1 trei puncte care scot din sfera de aplicare a legii câteva situa ii. Conform alin. (2):  

(2) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra i nu pot fi interpretate ca aducând atingere: 
a) familiei, care se întemeiaz  pe c s toria liber consim it  între b rbat i femeie; 
b) raporturilor de adop ie; 
c) cultelor religioase i p r ilor lor componente în partea ce ine de convingerile lor religioase. 

Prevederile citate ajusteaz  sensul standard al discrimin rii la circumstan ele interne. Studiul 
dedicat percep iilor popula iei din Republica Moldova cu privire la fenomenul discrimin rii 
arat  c 3: 

 De i discriminarea unor grupuri de popula ie este considerat  drept o problem  important  
de mai bine de 2/3 dintre responden i, în agenda problemelor importante ea este plasat  pe 
penultimul loc, dup  problemele ce in de omaj, cre terea pre urilor, economia slab dezvoltat , 
pensii mici, acces redus la servicii de s n tate, infrastructura slab dezvoltat , instabilitatea 
politic  i accesul redus al tinerilor la educa ie. 

 Responden ii consider  drept cele mai frecvent discriminate (în Republica Moldova) per-
soanele cu dizabilit i mentale i fizice (respectiv 68% i 66%), dup  care urmeaz  persoanele 
s race (59%), persoanele HIV pozitive (56%), persoanele în etate (50%), persoanele de 
orientare homosexual  (49%), romii (48%) i femeile (32%). 

 Conform opiniei responden ilor, factorii care au contribuit în primul rând la amplificarea 
fenomenului de discriminare din ultimii 5 ani sunt m rirea discrepan ei dintre s raci i boga i 
(49%), pierderea unor valori morale (16%) i faptul c  Guvernul nu are o pozi ie ferm  în acest 
sens (16%). 

 24% din responden i au indicat c  în ultimul an s-au sim it discrimina i, iar 76% c  nu s-au 
sim it. Cei care s-au sim it discrimina i au fost jigni i verbal (68%), da i afar  (10%) sau ame-
nin a i/ intimida i (8%). Majoritatea au indicat drept motiv discriminarea din lipsa banilor. 

                                                           
1 Conven ia european  a drepturilor omului, Protocol 12 (http://www.echr.coe.int/Documents/ 

Convention_RON.pdf ). 
2 Lega nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalit ii (M.Of. nr. 103 din 29 mai 2012), 

data intr rii în vigoare este 1 ianuarie 2013 (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view 
=doc&id=343361&lang=1).  

3 Funda ia Soros-Moldova, Percep iile popula iei din Republica Moldova privind fenomenul 
discrimin rii: studiu sociologic, Cartier, Chi in u, 2011, p. 3-9. 
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Aceste rezultate ne indic  nivelul de familiarizare a societ ii moldovene ti cu no iunea dis-
crimin rii, atitudinile i reac iile manifestate în cazurile de discriminare întâlnite, precum i 
valorile apreciate de c tre cet enii Republicii Moldova. În linii mari, se poate observa c  popu-
la ia se raporteaz  la discriminare dintr-o perspectiv  socio-economic  i nu una civil-politic . 
Nivelul sc zut de trai i s r cia au reu it s  atrag  aten ia i eforturile persoanelor doar în ceea 
ce le privea direct. Cauza major  identificat  de c tre responden i în cazurile de discriminare 
sunt banii.  

Totu i aceasta este doar o fa ad  a imaginii de ansamblu. Responden ii au indicat prin 
r spunsurile lor c  societatea în care tr iesc este una tradi ionalist  cu un grad redus de toleran  
i ancorat  mult în stereotipuri i prejudec i. Un procent de 28% dintre responden i cred c  

persoanele cu dizabilit i nu pot avea familie, în timp ce despre persoanele homosexuale cred c  
sunt destr b late, imorale, perverse, bolnave. Aproape fiecare al doilea respondent consider  c  
persoanele homosexuale sufer  de HIV. Fiecare al treilea respondent a fost de p rere c  femeile 
sunt mai pu in capabile i nu pot ocupa func ii de conducere i c  femeia nu are ce c uta în 
politic 4. Datele explic  de ce apari ia legii a reprezentat o noutate pentru mul i dintre cet enii 
Republicii Moldova.  

III. Contextul normativ anterior adopt rii legii 

Situa ia drepturilor omului din Republica Moldova este descris  printr-o singur  fraz : avem 
institu ii i legi, dar acestea sunt nefunc ionale. În ce prive te protocolul nr. 12 al Conven iei 
europene a drepturilor omului, el nu a fost ratificat.  

În anul 2011, Republica Moldova a f cut parte din grupul celor patru ri care au fost supuse 
Revizuirii Universale Periodice (Universal Periodic Review, UPR) organizat  de c tre Consiliul 
pentru Drepturile Omului al Organiza iei Na iunilor Unite. Raportul final emis de c tre grupul 
de lucru stabilit în baza prevederilor acestui instrument interna ional de monitorizare a situa iei 
drepturilor omului în statele membre a pus în eviden  câteva aspecte. Conform Raportului, 
delega ia Republicii Moldova a declarat c  perspectiva integr rii în Uniunea European  a creat 
un mediu pozitiv pentru apari ia moderniz rilor i transform rilor cu rezultate semnificative în 
domeniul drepturilor omului. Guvernul a raportat c  s-au realizat sau erau pe cale de a se realiza 
în anul 2011 mai multe m suri pozitive: 

 Ministerul Justi iei a înregistrat, în luna martie 2011, Liga Islamic  din Republica Moldova 
ca organiza ie religioas , care se bucur  astfel de toate beneficiile ce deriv  din statutul s u legal 
(refuzat de ani buni comunit ii musulmane din Moldova);  

 Ini ierea reformei în justi ie prin adoptarea Strategiei de Reform  pentru perioada 2011-
2016; 

 Adoptarea Planului de Ac iune 2011-2015 pentru popula ia Roma; 
 Importan a sectorului juridic a fost reflectat  i în noua Strategie de Dezvoltare „Moldova 

2020”; 
 Republica Moldova inten ioneaz  s  ratifice Protocolul nr. 12 al Conven iei pentru 

drepturile omului dup  adoptarea cadrului legislativ na ional de combatere a discrimin rii; 
 Homosexualitatea a fost dezincriminat  în legisla ia na ional , cu toate acestea comunitatea 

LGBT r mâne un subiect sensibil cu importante implica ii culturale i religioase fa  de care se 
                                                           

4 Idem, p. 5. 
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va adopta o abordare gradual  pentru a crea i men ine un echilibru dintre drepturile tuturor 
cet enilor i particularit ile societ ii moldovene ti5. 

Prevederile constitu ionale i institu ia ombudsman-ului reprezint  alte dou  instrumente 
menite s  garanteze egalitatea între cet eni i respectarea drepturilor i libert ilor omului în 
Republica Moldova. Acestea nu pot ine locul legii antidiscriminare, ale c ror prevederi sunt 
capabile s  confrunte specificitatea situa iei.  

IV. Legea cu privire la asigurarea egalit ii: varianta I i II 

Legea cu privire la asigurarea egalit ii din Republica Moldova a fost o condi ie cerut  de 
Uniunea European  (UE) în schimbul ofertei unui regim liberalizat de vize. La 15 iunie 2010 a 
fost lansat Dialogul RM - UE privind liberalizarea regimului de vize, în baza c ruia s-au exami-
nat condi iile de c l torie f r  viz  pentru cet enii moldoveni în UE ca un obiectiv pe termen 
lung, iar la 25 octombrie 2010 Consiliul a invitat Comisia s  preg teasc  un proiect al Planului 
de Ac iuni care stabile te condi iile ca, într-un final, la 16 decembrie 2010, Planul de Ac iuni 
privind liberalizarea regimului de vize pentru cet enii Republicii Moldova s  fie aprobat de 
c tre UE. Potrivit prevederilor acestui document, liberalizarea vizelor era condi ionat  de: 
îmbun t irea semnificativ  a nivelului de securitate a documentelor, implementarea pa apoar-
telor biometrice, consolidarea gestion rii frontierelor, a migra iei i a politicii de azil, reformele 
i cooperarea în domeniul ordinii i siguran ei publice (inclusiv lupta împotriva traficului de 

fiin e umane), abordarea problemelor de rela ii externe (inclusiv drepturile omului i libert ile 
fundamentale) legate de circula ia persoanelor6. Aceste obiective generale au fost formulate în 
patru tipuri de ac iuni concrete, de întreprins de c tre Republica Moldova pentru a ob ine un 
regim liberalizat de vize:  

 Blocul 1: Securitatea documentelor, inclusiv implementarea pa apoartelor biometrice; 
 Blocul 2: Imigra ia ilegal , inclusiv readmisia; 
 Blocul 3: Ordinea public  i securitatea;  
 Blocul 4: Rela ii externe i drepturile fundamentale.  

Fiecare bloc a fost împ r it în dou  sec iuni privind implementarea gradual  a m surilor 
stabilite: 1. repere preliminare cu privire la cadrul de politici (legisla ie i planificare); 2. criterii 
specifice (implementarea eficient  i durabil  a m surilor relevante). A adar, cadrul legal 
trebuia pus în acord cu standardele comunit ii europene i aplicat conform acestora. Potrivit 
celor stipulate în Planul de Ac iuni, ritmul de avansare în direc ia liberaliz rii regimului de vize 
depinde de progresele realizate de c tre Republica Moldova. Progresele înregistrate în îndepli-
nirea fiec rui set de condi ii vor fi examinate atent i apreciate de c tre Comisie i Consiliu7. 
Conform prevederilor generale care descriu PEV este stabilit c  pentru aloc rile financiare pe 

ri pentru anul 2014 i anii urm tori se vor lua în considerare rezultatele ob inute de parteneri în 

                                                           
5 Consiliul Drepturilor Omului, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 

Republic of Moldova, Raportul, General Assembly, 2011, p. 2-4.  
6 Idem, p. 2.  
7 Idem, p. 3. 
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ceea ce prive te reforma în cursul perioadei 2010-2012 (pe baza rapoartelor anuale de progres). 
Pentru rile în care nu s-au realizat reforme, UE va reconsidera sau chiar va reduce finan area8.  

Pân  în prezent au fost elaborate doar dou  rapoarte cu privire la Planul de Ac iuni Moldova-
UE prin care s-au constatat lucrurile realizate i modul în care s-au desf urat, precum i ce ar 
trebui politicienii moldoveni s  întreprind  în continuare pentru a îndeplini prevederile planului. 
Informa iile privind legea antidiscriminare din Republica Moldova indic  gradul de implicare a 
actorilor externi i a celor interni în crearea contextului necesar pentru adoptarea unei astfel de 
legi. Elaborarea cadrului legal pentru prevenirea i combaterea discrimin rii face parte din cel 
de al patrulea Bloc prev zut în Planul de Ac iuni. Conform Programului Na ional în baza c ruia 
s-au stabilit termenele i institu iile de implementare a celor stipulate în Plan, procesul de 
adoptare a legii antidiscriminare din Moldova trebuia s  se desf oare în felul urm tor: 

Fig. 1 Planul de Ac iuni Moldova-UE 

Blocul 4 

RELA II EXTERNE I DREPTURI FUNDAMENTALE 

Adoptarea legisla iei în materia antidiscrimin rii în conformitate cu recomand rile 
ONU i ale CE pentru asigurarea protec iei eficiente contra discrimin rii 

Adoptarea proiectului de lege 
privind prevenirea i 

combaterea discrimin rii în 
Republica Moldova 

 

 
Aprobarea de c tre Guvern a 

proiectului de lege cu privire la 
prevenirea i combaterea 

discrimin rii 
 

 
Ministerul 

Justi iei 

 
Semestrul I 2011 

 
Prezentarea proiectului de lege 
spre examinare Parlamentului 

 

 
Ministerul 

Justi iei 

 
Semestrul I 2011 

 
Adoptarea de Parlament a Legii 

cu privire la prevenirea i 
combaterea discrimin rii în 

prima i ultima lectur  
 

 
Ministerul 

Justi iei 

 
Semestrul II 2011 

V. Adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalit ii 

Legea cu privirea la asigurarea egalit ii a fost adoptat  la 25 mai 2012 i urma s  intre în 
vigoare la 1 ianuarie 2013. Adoptarea legii în parlament a fost amânat  aproape un. Exist  
argumente care justific  amânarea, pe de alt  parte cauzele invocate pot la rândul lor fi 
contestate. Legea antidiscriminare a fost avizat  de guvern pentru prima oar  în februarie 2011, 
dup  cum a fost planificat. Examinarea sa în parlament nu a avut loc pe deplin, iar proiectul a 
fost retras. Mass-media na ional  a scris despre retragerea legii din parlament ca fiind cauzat  de 
presiunile venite din partea preo imii ortodoxe din Moldova, care a reac ionat împotriva acestei 
legi, datorit  prevederii de interzicere a discrimin rii minorit ilor de orientare sexual . Conform 
art. 1 alin. (1):  
                                                           

8 Comisia European , Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe i Politica de 
Securitate, Comunicare comun  c tre Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic i Social 
European i Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 2011, p. 3.  
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Scopul prezentei legi este prevenirea i combaterea discrimin rii, precum i asigurarea egali-
t ii de anse sau tratament tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sfera 
politic , economic , social , cultural , i în alte sfere ale vie ii f r  deosebire de ras , culoare, 
na ionalitate, origine etnic , limb , religie sau convingere religioas , sex, vârst , stare a s n t ii, 
dizabilitate, orientare sexual , opinie, apartenen  politic , avere, origine social , precum i pe 
baz  de orice alt criteriu similar” (s.n.).9  

Elaborarea legii antidiscriminare a fost gândit  s  corespund  cadrului normativ al Uniunii 
Europene, expresie a inten iei de aliniere a Republicii Moldova la standardele, regulile i cadrele 
de existen  i func ionare ale UE. Dar referirea la orientarea sexual  a dus la reac ii negative 
atât ale popula iei, cât i ale politicienilor. Liderii comunit ilor religioase au cerut retragerea 
urgent  a legii din parlament. Reprezentan ii bisericii dominante ortodoxe din Republica 
Moldova au fost cei mai insisten i în acest sens. Emiterea comunicatelor de pres , organizarea 
conferin elor de pres  i a protestelor în mas , participarea la emisiuni televizate, propov duirea 
normalit ii religioase i vizita primului ministru au fost cele mai vizibile i mediatizate ac iuni 
întreprinse de conduc torii mitropoliei Chi in ului i a întregii Moldove cu scopul de a împie-
dica adoptarea legii antidiscriminare. Eforturile întreprinse de reprezentan ii bisericii ortodoxe s-
au soldat cu succes, iar proiectul de lege a fost retras din parlament spre a fi revizuit.  

Nici în parlament proiectul nu a fost întâmpinat pozitiv de to i ale ii na ionali. Reprezentan ii 
partidelor (comunist, socialist i democratic) au criticat includerea în lege a sintagmei „orientare 
sexual ” i au amenin at c  nu vor participa la votarea unui astfel de proiect. Propunerea legislativ  
cu privire la combaterea discrimin rii nu a putut fi adoptat  de c tre parlament în primul semestru 
al anului 2011, conform agendei stabilite prin Planul de Ac iuni UE-Moldova pentru un regim 
liberalizat de vize. Perioada de revizuire în care formal a fost implicat  i societatea civil  – orga-
niza iile nonguvernamentale, biserica, agen iile organiza iilor interna ionale .a. – s-a extins pân  
la 25 mai 2012, când legea a fost adoptat  în parlament. Din februarie 2011 pân  în mai 2012, 
spa iul public a fost asaltat de reac ii, discu ii, dezbateri, proteste, cereri, manifest ri, etc. 
apar inând unor oameni fie înregimenta i politic, fie militan i ai organismelor civice.  

5.1. Actorii Contra 

Persoanele care s-au exprimat contra legii cu privire la asigurarea egalit ii reprezint  în 
principal dou  grupuri: parlamentarii sociali ti, comuni ti i democra ii-sociali ti i reprezen-
tan ii bisericii ortodoxe din Moldova. Din partea bisericii s-au manifestat cel mai activ 
Mitropolitul Chi in ului i al Întregii Moldove, Vladimir i episcopul de B l i i F le ti, 
Marchel. Anumite declara ii ai unor reprezentan i ai bisericii sunt de citat pentru relevan a lor:  

Ghenadie V lu , Preot (declara ii 14 martie 2011): 
Sunt de euri promovate la nivel de lege. Sunt lucruri care vin în contradic ie cu valorile i logica 
oamenilor, chiar i contra legii. Legea va na te mai multe patologii sexuale, iar termenul cu orientarea 
sexual  este o min  la temelia valorilor noastre. Noi avem o reac ie a unei alian e – întreaga biseric  
ortodox , mitropolia Basarabiei etc. Aceast  lege ne socoate de pro ti, dar este o lacun  foarte 
periculoas . Nu e o lege rea, dar homosexualii i lesbienele întâi vor s  se coco eze în capul legii, iar 
mai apoi vor cere i mai multe drepturi10. 

                                                           
9 Proiect de lege privind prevenirea i combaterea discrimin rii, Guvernul Republicii Moldova, 2011.  
10D. Ciorici, Ministrul Justi iei: De legea antidiscriminare avem nevoie, dar în Moldova nu vor fi 

legalizate niciodat  c s toriile între homosexuali, Unimedia.info, 15 martie 2011 
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Marian Lupu, fostul Pre edinte al Parlamentului (declara ii 4-9 aprilie 2012): 
Acest proiect de lege nici ini ial, nici în varianta de proiect, nici în varianta final  pe care o  
s-o adopte Parlamentul, nu se va referi la posibilit i de formare a familiei, adop ii de copii, schimb ri 
de no iuni de mam  i tat  i multe altele. Aceste no iuni presupun principii fundamentale cre tine ti i 
tradi ionale în aceast  ar  (s.n)11.  
Legea cu privire la asigurarea egalit ii nu este o lege dedicat  strict comunit ii LGBT din 

Republica Moldova, ci o norm  general  menit  s  previn  i s  combat  discriminarea cu care 
se confrunt  orice persoan  de pe teritoriul Moldovei. În al doilea rând, legea nu îndeamn  la 
„r spândirea” unei comunit i sau alteia, ci asigur  protec ia persoanelor care sunt considerate 
mai vulnerabile datorit  identit ii lor. Proiectul de lege prevedea i interzicerea discrimin rii pe 
baz  de religie, astfel amânarea ei îi afecta i pe credincio i. Totu i, interpretarea gre it  a legii 
i limitarea semnifica iei ei au dominat spa iul public i s-a creat o stare general  de contestare a 

guvernului i a legii propuse de acesta. Astfel, legea a fost retras , urmare a presiunilor venite 
din partea reprezentan ilor bisericii ortodoxe din Republica Moldova i a deschiderii limitate a 
unor politicieni fa  de aceste concepte.  

În ceea ce prive te reac ia clasei politice fa  de legea cu privire la asigurarea egalit ii tre-
buie s  distingem dou  categorii „autocreate”: unii politicieni s-au declarat împotriva sintagmei 
„orientare sexual ” i au inut ca în lege s  apar  clauza familiei i a adop iilor; al ii chiar i 
dup  aproape ase luni de când legea a intrat în vigoare continu  s  sus in  c  aceast  lege 
trebuie s  fie amânat  sau abrogat . Cei mai vehemen i în acest sens s-au afirmat liderii parti-
delor socialist i comunist, Igor Dodon i Vladimir Voronin.  

Pentru a fi adoptat, în proiectul de lege au fost operate mai multe schimb ri, mai importante 
fiind: 

- s-a scos sintagma „orientare sexual ” men ionat  ca i criteriu în baza c ruia discriminarea 
este strict interzis . Aceasta apare ad litteram în lege doar în Capitolul II „Dispozi ii Speciale” 
la art. 7 sub urm toarea form : „interzicerea discrimin rii pe baz  de orientare sexual  va fi 
aplicat  în domeniul angaj rii în câmpul muncii i ocup rii”; 

- s-au introdus clauza familiei, a adop iilor i a cultelor religioase în art. 1 sub forma alin. 2: 
„Prevederile prezentei legi nu se extind i nu pot fi interpretate ca aducând atingere: 

a) familiei, care se întemeiaz  pe c s toria liber consim it  între b rbat i femeie; 
b) raporturilor de adop ie; 
c) cultelor religioase i p r ilor lor componente în partea ce ine de convingerile lor 

religioase” 
- s-au scos art. 7, 9 i 19 prin care se specificau situa iile care nu constituie discriminare, se 

detaliau rela iile de cooperare dintre angajator i angaja i pentru a evita cazurile de 
discriminare i se specifica rolul societ ii civile în domeniul prevenirii i combateri 
discrimin rii.  

Astfel, legea cu privire la asigurarea egalit ii în forma sa actual  este mai s rac  din punct 
de vedere al con inutului i al ariei de acoperire. Ea nu mai prevede ac iuni afirmative, nu mai 
sunt avute în vedere organiza iile nonguvernamentale dedicate protec iei drepturilor omului. S-a 
redus implicarea societ ii civile în prevenirea i combaterea discrimin rii, deoarece recunoa -

                                                                                                                                                               
(http://unimedia.info/stiri/ministrul-justitiei-de-legea-antidiscriminare-avem-nevoie--dar-in-moldova-
nu-vor-fi-legalizate-niciodata-casatoriile-intre-homosexuali-31220.html).  

11 Publika.md, Biserica a acceptat Legea antidiscriminare, Publika, 9 aprilie 2012 (http://www. 
publika.md/biserica-a-acceptat-legea-antidiscriminare_789041.html). 
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terea prin lege a rolului organiza iilor nonguvernamentale în acest domeniu ar fi oferit autoritate 
i justificare ac iunilor întreprinse de acestea.  

5.2. Actorii Pro 

Cei care s-au manifestat a fi în favoarea legii cu privirea la asigurarea egalit ii fac parte, în 
principal, din dou  categorii i anume, reprezentan ii societ ii civile, de obicei activi ti ai drep-
turilor omului i oficialii institu iilor i agen iilor interna ionale cu sediile în Republica 
Moldova. Reprezentan ii UE au un rol aparte de jucat în promovarea i sus inerea acestei legi, 
deoarece de func ionarea ei depinde în mare m sur  procesul de cooperare al Moldovei cu 
comunitatea european . Dup  ce proiectul de lege a fost retras din parlament, în societatea mol-
doveneasc  s-au petrecut simultan mai multe lucruri care au avut scopul de a elucida toate „mis-
terele” aduse de aceast  lege, de exemplu s-au organizat proteste din partea comunit ii religi-
oase ortodoxe, dar nu numai, pe alt  parte i reprezentan ii ONG-urilor au recurs la ac iuni 
publice pentru a atrage aten ia asupra importan ei i necesit ii unei astfel de prevederi legale12:  

Antoni a Fonari, secretar general al Consiliului ONG din R. Moldova (declara ii 22 martie 2011): 
Sunt convins  c  Uniunea European  nu va accepta excluderea unei sintagme din aceast  lege. Dac  noi 
vom omite o categorie, atunci eu, ca persoan  homosexual , s  zicem, a  putea s  plec la Bruxelles, s  
spun c  sunt discriminat  i s  cer azil politic. Parlamentul trebuie s  o adopte, iar dac  legea nu va trece, 
eu voi fi prima care o s  m  declar rom , homosexual  i baptist  i o s  cer azil politic. 

Sergiu Ostaf, directorul Centrului de resurse pentru drepturile omului (CreDO) (declara ii 22 
martie 2011):  
Aceast  lege va avea mai multe efecte pozitive. Astfel, dac  ne referim la aspectul economic, 
experien a Marii Britanii ne demonstreaz  c  se va m ri productivitatea muncii, va spori calitatea 
serviciilor, vor cre te vânz rile la întreprinderi. Studiile din aceast  ar  ne demonstreaz  c  va spori i 
accesul la pia a de munc  a grupurilor dezavantajate social. Dac  vorbim despre domeniul s n t ii i 
protec iei sociale, atunci accesul la serviciile sociale ale cet enilor din sudul republicii vor fi mai bune 
sau cel pu in la nivelul celor de la nord. Adic , cet enii se vor egala, din punct de vedere geografic. Se 
va reduce i s r cia. 

Claude Cahn, consilier ONU pentru drepturile omului (declara ii 22.03.2011): 
Dezbaterea pe tema dat  a fost „violat ” de grupuri extremiste. Statele ce nu au prev zut  extinderea 
prevederii ap r rii tuturor grupurilor sociale nu pot fi calificate drept democratice. Aceast  ur  care 
exist  în societate fa  de persoanele care au alt  orientare sexual  demonstreaz  c  legea trebuie 
adoptat . 

Diferen ele de abordare i de în elegere a legii cu privire la asigurarea egalit ii de c tre cele 
dou  grupuri de actori politici i sociali, atât de la nivel na ional, cât i de la nivel interna ional 
care s-au pozi ionat fie contra, fie pro lege pot fi identificate cu u urin  din cele expuse mai sus. 
Importan a legii pentru societatea moldoveneasc  a fost argumentat  de c tre actorii pro prin 
referire la grupurile de cet eni, în ansamblu, care beneficiaz  în mod direct de prevederile legii, 
i anume minorit ile etnice, lingvistice, religioase, rasiale etc., în timp ce opozan ii legii s-au 

limitat în a percepe aceast  lege ca fiind benefic  doar comunit ii LGBT.  

                                                           
12 Redac ia Timpul, Polemici în comisia parlamentar : Legea Antidiscriminare, pro i contra,  

23 martie 2011 (http://www.timpul.md/articol/polemici-in-comisia-parlamentara-legea-antidiscrimi-
nare-pro-si-contra-21797.html).  
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Grupul celor care au sus inut demersul de adoptare a legii cu privire la asigurarea egalit ii 
este format din societatea civil  institu ionalizat  din domeniul drepturilor omului i actorii 
externi prezen i în Republica Moldova. Reprezentan ii biserice ti, ai partidelor comunist i 
socialist au constituit baza grupului de opozan i. Actorii pozi iona i contra nu s-au bucurat de 
sus inere extern  în îndeplinirea ac iunilor i demersurilor lor. 

VI. Legea cu privirea la asigurarea egalit ii i comunitatea LGBT 

Comunitatea LGBT din Republica Moldova a fost vizat  de legea cu privire la asigurarea 
egalit ii înc  din primul moment de apari ie a proiectului. Specificarea „orient rii sexuale” ca i 
criteriu al interzicerii discrimin rii a reprezentat elementul cheie în declan area a unui val de 
evenimente: 

1. Proiectul de lege a fost schimbat, astfel încât varianta final  a legii se refer  la protec ia 
persoanelor homosexuale împotriva discrimin rii doar în câmpul muncii, totu i specificarea 
„orice alt criteriu similar” din cadrul art. 1 asigur  interzicerea discrimin rii în baza diverselor 
criterii, iar unul dintre acestea poate fi i orientarea sexual .  

2. Reprezentan ii bisericii ortodoxe, ai partidelor comunist i socialist au întreprins m suri 
de abrogare a legii din momentul adopt rii acesteia i pân  în prezent. Ultima solicitare, în acest 
sens, a fost f cut  de c tre Partidul Sociali tilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon, 
cu ocazia organiz rii mar ului diversit ii în Chi in u în data de 19 mai 201313. 

3. Autorit ile locale din ora ul B l i au înaintat spre discu ie i decizie un proiect de lege 
prin care capitala de nord a rii s  devin  zon  interzis  pentru gay

14
.  

4. Adunarea Popular  a G g uziei a adoptat în data de 30 aprilie 2013 propria lege prin care 
c s toriile între persoanele de acela i sex sunt interzise pe teritoriul Unit ii Teritorial-
administrative G g uze, iar agen ii economici au dreptul de a refuza angajarea persoanelor 
homosexuale. Ivan Burdudji, deputat în Adunarea Popular  a G g uziei a declarat în cadrul 
edin ei de lucru urm toarele: „de ce în baza unor preferin e sexuale netradi ionale s  ceri ceva 

de la societate? De ce s  organizezi parade i s  solici i acceptarea preferin elor tale sexuale de 
c tre majoritate, pentru care acestea sunt dezgust toare? De ce s  se joace de-a familia oamenii 
care nu pot constitui o familie?”15 

5. Autorit ile publice locale din Chi in u au venit cu solicitarea de a schimba locul desf -
ur rii mar ului minorit ii sexuale din centrul ora ului c tre o zon  închis  i pu in populat , 

astfel încât Judec toria sectorului Centru a decis ca mar ul LGBT  – „Curcubeul peste Nistru” 
din 19 mai 2013 s  se desf oare la Teatrul de Var  din Parcul „Valea Morilor”16.  

                                                           
13 Moldova.org, Sociali tii vor abrogarea legii cu privire la egalitatea de anse, (politicom.moldo-

va.org), 20 mai 2013 (http://politicom.moldova.org/news/socialitii-vor-abrogarea-legii-cu-privire-la-
egalitatea-de-anse-236920-rom.html). 

14 Publika.md, Capitala de nord a rii interzis  pentru gay?, Publika, 23 februarie 2012 
(http://www.publika.md/capitala-de-nord-a-tarii-interzisa-pentru-gay_717531.html). 

15 Publika.md, Deputa ii din G g uzia au adoptat propria lege despre (in)egalitatea de anse. Ce 
prevede aceasta, Publika, 30 aprilie 2013 (http://www.publika.md/deputatii-din-gagauzia-au-adoptat-
propria-lege-despre-inegalitatea-de-sanse--ce-prevede-aceasta_1376641.html). 

16 Natalia Ghila cu, Instan a de judecat  a p it din nou pe grebl  i a interzis mar ul gay-lor în cen-
trul capitaliei, discriminare.md, 18 mai 2013 (http://discriminare.md/discriminarea-in-moldova/ins-
tanta-de-judecata-a-pasit-din-nou-pe-grebla-si-a-interzis-marsul-gaylor-in-centrul-capitalei/). 
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6. Pastorul senior, Vasile Filat al bisericii baptiste „Buna Vestire” a declarat în cadrul unei 
conferin e de pres  cu privire la organizarea mar ului diversit ii urm toarele: „Aceste ac iuni 
sunt doar primele consecin ele ale Legii privind asigurarea egalit ii. În campania electoral  au 
promis c  legea nu va trece în formula de legalizare a practicii homosexualit ii. Nu s-au inut de 
cuvânt. Suntem îndurera i de decizia pe care au luat-o. Cineva spunea c  gre elile politicienilor 
sunt crime împotriva na iunii. Adoptarea acestei legi a fost o crim ”17. 

7.  Robert Cererari, pre edintele organiza iei romilor din Moldova a declarat în cadrul unui 
interviu pentru postul de televiziune ProTV c  „romii din Moldova vor o lege antidiscriminare, 
doar c  nu vor s  fie pu i al turi de homosexuali”18. 

8. În data de 19 mai 2013 a avut loc mar ul diversit ii „Curcubeul peste Nistru” la care au 
participat mai mul i oficiali externi, dar niciun reprezentant al statului. Ingrid Tersman, ambasa-
doarea Suediei la Chi in u, William Moser, ambasadorul american, Marije Cornelissen, mem-
bru al Parlamentului European, Stefan Fule, Comisarul European pentru Extindere i Dirk 
Schuebel, Ambasadorul UE în Moldova – au fost cei care au participat la mar ul LGBT expri-
mându- i sus inerea pentru drepturile omului, respectiv drepturile persoanelor homosexuale i 
îndemnând societatea moldoveneasc  spre toleran 19. 

9. Mitropolitul Chi in ului i întregii Moldove, Vladimir, a declarat cu privire la mar ul 
LBGT: „Am discutat i am decis ca pe 19 mai în bisericile din ar  s  se fac  rug ciuni. Toto-
dat  ne vom aduna la 09:30 în scuarul Catedralei pentru a face o rug ciune comun . De acolo ne 
deplasam la monumentul lui Stefan cel Mare pentru a depune flori i vom invita conducerea de 
vârf: pre edintele, pre edintele interimar al Parlamentului, premierul interimar i vom face o 
declara ie în care vom cere anularea legii antidiscriminare i schimbarea legii pentru cultul 
bisericii. Dac  nu vom fi auzi i vom organiza o adunare mare, apoi peste o lun  vom cere 
permisiunea pentru proteste”20. 

10. Liderul Partidului Comuni tilor, Vladimir Voronin, a refuzat s  aib  o întâlnire cu Comi-
sarul UE pentru Extindere, Stefan Fule. Potrivit unei declara ii emise de PCRM, „întrevederea 
nu a avut loc în semn de protest fa  de comportamentul oficialului UE în cadrul vizitei sale la 
Chi in u, argumentându-se c  în situa ia în care pentru unii oficiali europeni sus inerea 
minorit ilor sexuale, precum i sus inerea grup rilor oligarhice i criminale de la putere este 
mai presus de respectarea drepturilor i intereselor majorit ii cet enilor, PCRM a considerat 
nepotrivit  vizita respectiv ”21. 

 

                                                           
17 Natalia Ghila cu, Cre tinii prev d izbucnirea unor violen e dac  gayii nu vor renun a la parad , 

discriminare.md, 16 mai 2013 (http://discriminare.md/actualitate/crestinii-prevad-izbucnirea-unor-vio-
lente-daca-gayii-nu-vor-renunta-la-parada/). 

18 ProTV, Romii din Moldova vor o lege antidiscriminare..., dar cu o condi ie, protv.md, 29 aprilie 2012 
(http://www.protv.md/stiri/social/fara-gay-romii-din-moldova-vor-o-lege-antidiscriminare-dar-cu.html). 

19 Natalia Ghila cu, Primul mar  al gaylor din Moldova, cu aplauze i sus inere din partea oficialilor 
europeni, discriminare.md, 19 mai 2013 (http://discriminare.md/actualitate/primul-mars-al-gaylor-din-
moldova-cu-aplauze-si-sustinere-din-partea-oficialilor-europeni/).  

20 Cotidianul, Mitropolitul Chi in ului va cere abrogarea Legii Antidiscriminare, în ziua paradei 
gay, cotidianul.ro, 17 mai 2013 (http://www.cotidianul.ro/mitropolitul-chisinaului-va-cere-abrogarea-
legii-antidiscriminare-in-ziua-paradei-gay-213700/).  

21 Jurnal, Voronin a refuzat s  se vad  cu Fule, în semn de protest, jurnal.md, 19 mai 2013 
(http://jurnal.md/ro/news/voronin-a-refuzat-sa-se-vada-cu-fule-in-semn-de-protest-1150877/).  
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Lista evenimentelor poate continua. Cele enun ate sunt relevante pentru trei aspecte impor-
tante cu privire la rela ia dintre legea antidiscriminare i comunitatea LGBT, i anume: (i) subi-
ectul este înc  de actualitate chiar i dup  un an de la adoptarea legii; amenin area cu abrogarea 
acesteia venit  din partea comunit ilor religioase i a politicienilor comuni ti i sociali ti este 
invocat  constant; (ii) reprezentan ii altor minorit i din Republica Moldova se pozi ioneaz  
separat de comunitatea LGBT i (iii) balan a politic  în termeni de promovare i respectare a 
drepturilor persoanelor homosexuale este dominat  de reprezentan ii externi: ace tia sunt mult 
mai activi public în sus inerea comunit ii LGBT în compara ie cu oficialii autohtoni.  

Rela ia dintre legea cu privirea la asigurarea egalit ii i minoritatea sexual  din Republica 
Moldova este caracterizat  de dou  dimensiuni. Pe de o parte, adoptarea legi a adus comunit ii 
LGBT recunoa tere i vizibilitate public , atribute aproape absente pân  la apari ia legii, iar pe 
de alt  parte, blamare i discriminare, la nivel legislativ (prevederile din G g uzia i B l i) i la 
nivel cotidian (cazurile de violen  verbal  i fizic  la adresa unor homosexuali22). Prin adopta-
rea legii s-a creat un spa iu public de discu ie despre comunitatea LGBT din Moldova i s-au 
creat premisele de „coming out în grup” pentru întreaga comunitate existent  în societatea 
moldoveneasc , membrii minorit ii sexuale devenind mai activi în promovarea comunit ii i a 
nevoilor lor ca grup minoritar diferit de majoritate. Legea cu privire la asigurarea egalit ii 
constituie un instrument de protec ie al comunit ii LGBT i îi asigur  capacitatea de a se 
expune public prin diverse activit i educative, informative, de advocacy etc. În acela i timp, 
legea a atras dup  sine i nesiguran  pentru minoritatea sexual  din Republica Moldova. Popu-
la ia majoritar  pare s  nu fie preg tit  s  accepte diversitatea identit ilor. Influen a institu iilor 
religioase r mâne puternic  la nivel societal.  

Tind s  clasific schimbarea de vizibilitate adus  comunit ii LGBT prin adoptarea legii cu 
privire la asigurarea egalit ii mai degrab  pozitiv , decât negativ . Aplicarea legii va înt ri 
puterea ei normativ , iar în timp, ini ierea unor programe educa ionale va veni în sprijinul 
toleran ei i a respect rii drepturilor omului. 

VII. Concluzii  

Legea cu privire la asigurarea egalit ii a ap rut în Republica Moldova ca rezultat al nego-
cierilor dintre UE i Moldova în procesul de liberalizare a regimului de vize pentru cet enii 
moldoveni. Adoptarea i implementarea acestei legi reprezenta una dintre condi iile pe care 
autorit ile centrale moldovene ti trebuiau s  le îndeplineasc  pentru a fi eligibile pentru semna-
rea Acordului UE-Republica Moldova din cadrul Summit-ului de la Vilnius care va avea loc în 
noiembrie 2013. Transformarea legii într-o condi ie a constituit un motiv în plus pentru opo-
zan ii ei de a contesta con inutul actului normativ i de a insista asupra abrog rii ei.  

Legea cu privirea la asigurarea egalit ii a reu it s  provoace, s  intensifice i s  fac  vizibile 
anumite lucruri în societatea moldoveneasc . Ea a deschis spa ii de discu ii pentru subiecte altfel 
inute în umbr , de exemplu drepturile minorit ilor, comunitatea LGBT, fenomenul discrimi-

n rii etc., în general ignorate, amânate de c tre clasa politic  deseori sub pretextul necesit ii de 
a acorda aten ie mai întâi nevoilor socio-economice ale cet enilor. Guvernan ii nu s-au preocu-
pat anterior pentru ini ierea unei astfel de legi: a fost nevoie de sugestia oficialilor externi. 
                                                           

22 Natalia Ghila cu, Un tân r gay din Chi in u a fost lovit cu brutalitate din cauza orient rii sexuale, 
discriminare.md, 17 iunie 2013 (http://discriminare.md/discriminarea-in-moldova/un-tanar-gay-din-
chisinau-a-fost-lovit-cu-brutalitate-din-cauza-orientarii-sexuale/).  
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Societatea moldoveneasc  a fost provocat  i antrenat  într-un dialog pro i contra polarizându-
se prin coali ii de actori sociali i politici. S-a intensificat activismul public al societ ii civile 
institu ionalizate i al comunit ilor religioase, au devenit vizibile grupurile de cet eni distincte 
de majoritate prin orientarea lor sexual .  

Fenomenele enumerate erau foarte rar întâlnite în societatea moldoveneasc  i oricum, nu la 
intensitatea c p tat  dup  apari ia legii cu privirea la asigurarea egalit ii. Între aspectele mai 
pu in pozitive care au înso it legea ar fi slabul interes acordat în societatea moldoveneasc  
minorit ilor etnice i lingvistice. Legea antidiscrimin rii reprezenta un bun mijloc de a ini ia 
discu ia asupra fenomenelor etnoculturale i sub o alt  form  decât cea politic , îns  de la 
apari ia ei i pân  azi nu s-a realizat un astfel de deziderat. Importan a i componen a destinata-
rului legii au fost distorsionate de c tre reprezentan ii comunit ilor religioase. Ultimii au inter-
pretat legea ca fiind favorabil  doar comunit ii LGBT i au ac ionat spre a contesta legea doar 
din aceast  perspectiv , creând i promovând o imagine fals  a prevederilor actului normativ. În 
plus, societatea moldoveneasc  nu poate fi caracterizat , ast zi, ca promotoare a toleran ei, 
diversit ii, multiculturalit ii etc. Este principalul motiv care explic  dificult ile de în elegere i 
de acceptare a legii ca atare.  
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