
Traducere neoficială din limba engleză  
 

Rezoluţia CM/ResCMN (2010)6 
privind implementarea prevederilor Convenţiei-cadru  

pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Moldova 
 

(Adoptată de către Comitetul de Miniştri la 5 mai 2010 în cadrul celei de-a 1084-a reuniuni a 
Miniştrilor-reprezentanţi) 
 
Comitetul de Miniştri, în conformitate cu articolele 24-26 ale Convenţiei-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale (în continuare „Convenţia-cadru”); 
 
Ţinînd cont de Rezoluţia (97) 10 din 17 septembrie 1997 privind aplicarea regulilor de 
monitorizare a angajamentelor potrivit articolelor 24-26 ale Convenţiei-cadru, adoptate de către 
Comitetul de Miniştri; 
 
Luînd în consideraţie regulile de votare, adoptate în contextul Rezoluţiei (97) 10; 
 
Ţinînd cont de instrumentul de ratificare prezentat de către Moldova la 20 noiembrie 1996; 
 
Reamintind că Guvernul Moldovei a prezentat raportul său de stat cu privire la ciclul trei de 
monitorizare a implementării Convenţiei-cadru la 24 februarie 2009; 
 
Examinînd Opinia a III-a a Comitetului Consultativ asupra Moldovei, adoptată la 26 iunie 2009, 
precum şi comentariile în formă scrisă ale Guvernului Moldovei, primite la 11 decembrie 2009; 
 
De asemenea, luînd în consideraţie comentariile altor guverne,  
 

1. Adoptă următoarele concluzii în privinţa Moldovei: 
 

a) Evoluţii pozitive  
  
Moldova a manifestat o abordare activă în realizarea monitorizării şi a întreprins un şir de măsuri 
eficiente pentru răspîndirea rezultatelor ciclurilor precedente de monitorizare, în special 
traducerea lor în diferite limbi minoritare. Autorităţile, de asemenea, au aplicat în practică 
abordarea complexă în relaţiile cu reprezentanţii minorităţilor naţionale. 
 
În domeniul protecţiei de discriminare au fost întreprinse măsuri pozitive în scopul perfecţionării 
legislaţiei pentru combaterea discriminării. Se aşteaptă adoptarea prioritară a legii complexe 
antidiscriminatorii. O activitate impunătoare a fost realizată de Avocaţii Parlamentari în 
domeniul prevenirii şi monitorizării manifestărilor de discriminare. 
 
Autorităţile au continuat să susţină activitatea întru păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului 
cultural al minorităţilor naţionale. Televiziunea şi radioul public au continuat difuzarea 
emisiunilor în limbile minoritare, însă volumul, calitatea şi timpul difuzării televizate sînt 
nesatisfăcătoare. 
 
Pentru credincioşii musulmanii a fost oferit un teritoriu special pentru înmormîntări la cimitirul 
din Chişinău.  
 
S-au extins posibilităţile pentru studierea limbilor minoritare. S-a acordat atenţie aparte editării 
manualelor pentru studierea limbilor minoritare. Au fost luate măsuri pentru extinderea aplicării 



modelului de „şcoli experimentale”, unde studiile au loc în limbile minoritare. În programul 
şcolar au fost incluse obiecte noi în scopul promovării toleranţei şi stimei reciproce în societate. 
În unele oraşe au fost întreprinse măsuri pentru lărgirea procesului şcolarizării copiilor romi şi 
atragerea lor în educaţie în general. 
 
Autorităţile au semnat un şir de acorduri în scopul dezvoltării colaborării transfrontaliere în 
domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, inclusiv şi la nivel regional.  
 

b) Probleme nerezolvate  
 
Rezultatele recensămîntului populaţiei din 2004 referitor la originea etnică şi apartenenţa 
lingvistică nu sînt complet veridice. Mai mult ca atît, informaţia privind situaţia social-
economică şi nivelul de educaţie al persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale rămîne a fi 
limitat. De asemenea, lipseşte o colectare sistematică a cazurilor de discriminare. 
 
Chiar dacă, pentru societatea moldovenească sînt caracteristice relaţiile paşnice între 
reprezentanţii diferitor grupe, totuşi alarmante rămîn a fi neînţelegerile lingvistice, care uneori 
sînt utilizate în scopul dezbinării societăţii. Persoanele ce aparţin unor grupe, precum imigranţii 
neeuropeni şi romii deseori se confruntă cu intoleranţa, care cîteodată este dezlănţuită de mass-
media, cu ofense şi acţiuni discriminatorii. De asemenea, parvin multe comunicări privind 
comportamentul indecent şi agresiv al poliţiei faţă de aceste grupe. 
   
În ultimii ani s-a micşorat susţinerea oferită Biroului Relaţii Interetnice şi altor instituţii legate de 
problemele minorităţilor naţionale. Referitor la sistemul de acordare a susţinerii pentru păstrarea 
şi dezvoltarea patrimoniului cultural al minorităţilor naţionale, reprezentanţii acestora şi-au 
exprimat regretul în legătură cu insuficienţa transparenţei şi participării în această sistemă a 
organizaţiilor şi reprezentanţilor minorităţilor naţionale. Minorităţile puţin numeroase ar dori să 
primească o susţinere mai mare pentru păstrarea culturii şi limbii lor. 
 
Adoptarea Legii noi privind cultele religioase în 2008 nu a contribuit la soluţionarea problemelor 
pentru organizaţiile musulmane privind recunoaşterea islamismului ca religie în Moldova. 
Aceasta împiedică realizarea eficientă a drepturilor lor la exprimarea apartenenţei sale religioase 
şi crearea instituţiilor, organizaţiilor şi asociaţiilor religioase. 
 
Predarea limbi de stat pentru persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale rămîne a fi 
nesatisfăcătoare, chiar dacă au fost realizate diverse programe. Acest lucru poate limita 
posibilităţile pentru participarea lor eficientă în activităţile publice şi viaţa social-economică. În 
afară de aceasta, dezvoltarea de mai departe a sistemului de studiere şi instruire în limbile 
minoritare devine dificilă din cauza insuficienţei de surse, şi anume a manualelor şi lipsei de 
cadre bine pregătite. 
 
Chiar dacă au fost adoptate planuri speciale de acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei 
rome şi realizate unele activităţi la nivel local, mulţi romi continuă să locuiască în sate izolate în 
condiţii extrem de vulnerabile şi sînt integraţi foarte slab în procesul educativ. Participarea lor în 
activităţile publice rămîne a fi limitată. Ei deseori se confruntă cu discriminarea şi 
comportamentul ostil în societate. Implementarea Planului de acţiuni pentru susţinerea romilor 
pentru anii 2007-2010 nu a adus la o îmbunătăţire a situaţiei, în special în legătură cu alocarea 
insuficientă a volumului de surse. Alocarea mai multor surse ar contribui la implementarea mai 
eficientă a Planului de acţiuni pentru susţinerea romilor pentru anii 2007-2010.  
 



Participarea persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale în administraţia publică este mult mai 
limitată, decît în organele elective. Participarea romilor şi persoanelor aparţinînd minorităţilor 
naţionale puţin numeroase în administraţia publică rămîne limitată. 
 
Reprezentanţii minorităţilor îşi exprimă regretul asupra faptului, că organele ce iau deciziile nu 
folosesc în măsură deplină posibilităţile Consiliului Coordonator al organizaţiilor etnoculturale 
în calitate de organ consultativ privind problemele minorităţilor naţionale. 
 
Funcţionarea autonomiei găgăuze se complică de dezacordurile în repartizarea atribuţiilor între 
Guvernul central şi organele de conducere a Găgăuziei. 
 

2. Adoptă următoarele recomandări în privinţa Moldovei:  
 
Adiţional la măsurile ce urmează a fi înterprinse pentru implementarea recomandărilor detaliate 
din compartimentele I şi II ale Opiniei Comitetului Consultativ, autorităţile trebuie să înterprindă 
următoarele măsuri în vederea îmbunătăţirii în continuare a procesului de implementare a 
Convenţiei-cadru:  
 
Probleme, ce necesită soluţionări imediate 
 

 adoptarea în mod prioritar a legislaţiei complexe antidiscriminatorii; realizarea 
monitorizării regulate a manifestărilor de discriminare, ostilitate rasială şi acţiuni 
antisemite; 

 
 întreprinderea măsurilor mai eficiente pentru combaterea tuturor formelor de manifestare 

a intoleranţei, inclusiv în mass-media şi viaţa politică, promovarea stimei reciproce şi 
înţelegerii; asigurarea examinării efective şi aplicarea sancţiunilor referitor la toate 
cazurile de comportament indecent al poliţiei; 

 
 luarea deciziilor mai eficiente întru asigurarea rezultatelor implementării Planului de 

acţiuni pentru susţinerea romilor, şi anume obţinerea unei ameliorări importante şi de 
durată a situaţiei romilor în toate sferele, inclusiv prin intermediul alocării surselor 
necesare pentru realizarea lor; întreprinderea măsurilor pentru extinderea reprezentanţei 
romilor la toate nivelurile. 

 
Recomandări ulterioare 
 

 Asigurarea organizării următorului recensămînt al populaţiei în corespundere deplină cu 
recomandările internaţionale, mai ales în sfera colectării datelor privind originea etnică şi 
apartenenţa lingvistică. 

 
 Oferirea susţinerii corespunzătoare Biroului Relaţii Interetnice în realizarea activităţii 

sale în calitate de executor principal al politicii de stat în domeniul minorităţilor naţionale 
şi relaţiilor interetnice. 

 
 Asigurarea transparenţei şi participării asociaţiilor minorităţilor naţionale în oferirea 

susţinerii în activitatea lor, acordarea atenţiei cuvenite necesităţilor tuturor minorităţilor 
naţionale în domeniul păstrării şi dezvoltării culturii şi limbii lor. 

 
 Asigurarea dreptului la libertatea confesională credincioşilor musulmani şi persoanelor 

aparţinînd altor religii şi crearea instituţiilor, organizaţiilor şi comunităţilor religioase. 
 



 Depunerea eforturilor pentru dezvoltarea sistemului de educaţie polilingvistic, inclusiv 
instruirea în limbile minoritare. Întreprinderea oricăror măsuri pentru îmbunătăţirea reală 
a accesibilităţii şi calităţii studierii limbii de stat. 

 
 Întreprinderea măsurilor eficiente ulterioare pentru ridicarea nivelului participării în 

administraţia publică şi funcţiile publice pentru persoanele aparţinînd minorităţilor 
naţionale, inclusiv grupele puţin numeroase. 

 
 Asigurarea funcţionării efeciente a Consiliului Coordonator al organizaţiilor etnoculturale 

în calitate de mecanism consultativ şi posibilitatea participării reprezentanţilor 
minorităţilor naţionale în procesul de luare a deciziilor. 

 
 Continuarea dialogului în scopul definirii mai exacte a atribuţiilor autorităţilor găgăuze 

pentru asigurarea unei funcţionări mai eficiente a Unităţii Teritoriale Autonome 
Găgăuzia.      

 
 

3. Invită Guvernul Moldovei, în conformitate cu Rezoluţia (97) 10:  
 
a) să continue dialogul cu Comitetul Consultativ; 
b) să informeze cu regularitate Comitetul Consultativ privind măsurile înterprinse ca 

răspuns la concluziile şi recomandările conţinute în compartimentele 1 şi 2.  
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