
Planul de Acțiuni cu privire la  implementarea  
Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale. Sesiunea 78,  

14 Februarie - 11 Martie 2011 
Elaborat în baza propunerilor mionisterilor de resort 

                                                     
Nr. d/o Activităţi Termen 

de 
executare 

Instituţia 
responsabilă 

Parteneri Indicatori  

1.  Demararea procedurii de ratificare a 
Amendamentului la art.8 alin. 6 din 
Convenţia cu privire la eliminare a tuturor 
formelor de discriminare rasială  

2011 Biroul Relaţii  
Interetnice  

Ministerul Afacerilor 
Externe 

amendament 
ratificat  

2.  Informarea şi disiminarea pe larg în 
societate a observaţiilor finale ale 
Comitetului ONU în limba oficială şi în 
limbile minorităţilor naţionale, înclusiv şi 
la Şedinţele Consiliului Coordonanor al 
organizaţiilor etnocullturale acreditate pe 
lîngă Birou.   
 

Semestrul 
I al 2011 

Biroul Relații  
Interetnice 

   
 

Acţiuni efectuate 

3.   Elaborarea Planului de acţiuni pentru 
susţinerea populaţiei de etnie romă din 
Republica Moldova pentru anii 2011-2015 

Semestrul 
I  2011 

Biroul Relaţii  
Interetnice 

Ministere de resort,  
ONGurile rome 

Plan de acţiuni 
elaborat 

4.  Adoptarea finală a proiectului  Legii 
privind prevenirea şi combaterea 
discriminării în RM 

2011 Ministerul 
Justiţiei 

 Adoptarea legii 

5.     Promovarea adoptării în redacție nouă a 
art. 176 Cod penal (Încălcarea egalității în 
drepturi a cetățenilor ) și art.346 Cod penal 
(Acțiunile intenționate îndreptate spre 
ațîțarea vrajbei sau dezbinării naționale, 
rasiale sau religioase  

 Ministerul 
Justiţiei 

Ministere şi instituţii de 
resort 

Adoptarea planului 



6.     Revizuirea cadrului legal privind 
înregistrarea cultelor religioase  şi a 
părţilor lor componente 

 Ministerul 
Justiţiei 

 Acţiuni efectuate 

7.   Consolidarea mecanismului de prevenire a 
extremismului în activitatea asociațiilor 
obștești și religioase  

 Ministerul 
Justiţiei 

Procuratura Generală, MAI, 
SIS 

Acţiuni efectuate 

8.  Adoptarea cadrului legal privind integrarea 
străinilor  

Semestru 
I al 2012 

Ministerul 
Afacerilor Interne 

Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Muncii Protecției 
sociale și a Familiei, 
Ministerul Educației, BRI, 
Ministerul Economiei 

 

Proiect elaborat și 
remis în Guvern  

9.  Instruirea efectivului polițienesc, în 
domeniul drepturilor omului şi 
minorităţilor naţionale, dezvoltarea      
dialogului dintre colaboratorii de poliţie şi 
reprezentanţii minorităţilor naţionale      

permanent Ministerul 
Afacerilor Interne 

 Nr. Coloboratorilor 
instruiți 

10.  Întreprinderea de măsuri rezultative, 
privind reprimarea abuzuluiu de putere a 
colaboratorilor de poliţie şi comiterea 
acţiunilor indicente faţă de reprezentanţii 
minorităţilor naţionale, printer care şi cu 
caracter rasial  

permanent Ministerul 
Afacerilor Interne 

 Măsuri întreprinse 

11.  Selectarea, conform legislaţiei în vigoare, 
a persoanelor din rîndul minorităților 
naţionale şi includerea în formaţiunile 
obşteşti, pentru menţinerea ordinii publice, 
în comun cu ofiţerii operative de sector şi 
şefii de post 

permanent Ministerul 
Afacerilor Interne 

 Nr. Pers. aparținînd 
minorităților 
naționale încluse în 
formaţiunile 
obşteşti, pentru 
menţinerea ordinii 
publice  



12.  Dezvoltarea de programe privind 
integrarea străinilor în societate, inclusiv 
studierea limbii de stat şi cursuri de 
instruire civică 
Sensibilizarea opiniei publice, privind 
consecinţele ce pot surveni în rezultatul 
incitării la ura rasială sau discriminare, 
remediile în acest domeniu 

Semestrul 
II al 2012 
permanent 

Ministerul 
Afacerilor Interne 

 

Ministere şi instituţii de 
resort 

Ministere şi instituţii de 
resort 

Programe de 
integrare elaborate 

13.  Modificarea prevederilor Legii cu privire 
la profilaxia HIV/SIDA nr. 23-XVI din 
16.02.2007 prin excluderea obligativității  
testării HIV/SIDA a srăinilor 

2011 Ministerul 
Sănătăţii 

Ministere de resort  

14.  Efectuarea unui recensămînt general al 
populaţiei și locuințelor 

2013 Biroul Naţional de 
Statistică 

Administraţia publică locală Recensămînt 
efectuat  

15.  Informarea permanentă a populaţiei din 
localităţi în care locuiesc compact romii 
despre serviciile prestate de către secţiile 
de evidenţă şi documentare apopulaţiei cu 
acte de identitate din Sistemul naţional de 
paşapoarte 

permanent Ministerul 
Tehnologiei 

Informaţiei şi 
Comunicaţiilor 

 Acţiuni efectuate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  Combaterea abandonului școlar  în 
rîndurile copiilor de etnie roma 

permanent Ministerul 
Educației  

MAI, APL, ONG  

 
 
 
 


