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Introducere. În perioada 
contemporană, în contextul 

edificării statului de drept în Repu-
blica Moldova, se consideră că în 
materia relaţiilor dintre stat şi per-
soană pe primul plan au fost pla-
sate teze principial noi, precum [7, 
p. 17]: autolimitarea puterii de stat, 
a structurilor acestuia în raport cu 
persoana umană, răspunderea sta-
tului faţă de individ, prioritatea in-
tereselor şi valorilor celui din urmă 
faţă de celelalte valori şi interese. 
Sub acest aspect, este necesară li-
mitarea acţiunii statului la graniţa 
de la care începe libertatea persoa-
nei, condiţie indispensabilă pentru 
exercitarea de către aceasta a drep-
turilor sale [1, p. 31]. În acest sens, 
anume statutul juridic al persoanei 
simbolizează hotarul invocat [10, 
p. 65-66]. 

Evoluția statului contemporan 
este marcată de tendința creării unui 
stat care nu se întemeiază pe con-
strângere şi violenţă, ci pe dialog 
social și pe participarea cetățenilor 
la procesul decizional. În demo-

craţiile liberale contemporane ac-
ţiunile statului, ca instrument de 
organizare şi conducere socială 
şi de apărare a intereselor gene-
rale ale societăţii, sunt limitate de 
obligația recunoașterii şi garantării 
drepturilor și libertăților persoanei. 
Statul, prin acţiuni practice şi pro-
cedee juridice eficiente, realizate 
de organele sale, are menirea de a 
proteja și promova statutul juridic 
al persoanei. 

În pofida consacrării legislative 
masive a drepturilor și libertăților 
persoanei, poate fi remarcată o 
tendință de creștere a decalajului în-
tre teorie și practică, între drepturile 
și libertățile formale și reale, ceea 
ce indică necesitatea de a conferi 
prevederilor constituționale decla-
rative adevărata lor semnificație – 
de valori eficiente ale modernității, 
de a le transforma în practici soci-
ale uzuale. În acest context, statu-
tul juridic al persoanei nu ar avea 
finalitate fără metodele şi mijloa-
cele concrete prin care puterea 
asigură, garantează și promovează 

drepturile și libertățile persoanei. 
Astfel, garantarea statutului juridic 
al persoanei presupune existența 
unor mijloace sau mecanisme le-
gale, care ar asigura în mod direct 
exercițiul legitim al drepturilor și 
libertăților acesteia [18, p. 50; 19, 
p. 130].

Scopul studiului. Pornind de 
la aceasta, în cele ce urmează ne 
propunem să studiem problema 
mecanismului de stat de protecție 
și promovare a drepturilor omului 
în vederea identificării elementelor 
sale structurale și a aportului unora 
dintre ele la promovarea și protecția 
efectivă a drepturilor omului în Re-
publica Moldova.

Rezultate obținute și discuții. 
Privit în ansamblul său mecanis-
mul statal de protecție și promova-
re a statutului juridic al persoanei 
cuprinde tehnici juridice și organi-
zatorice, îndreptate spre realizarea 
condițiilor reale pentru manifesta-
rea plenară a personalității în soci-
etate. Calitatea acestui mecanism 
este determinată de nivelul dezvol-
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tării sociale, economice și juridice 
a statului, dar și de instrumentele 
juridice internaționale.

În ce privește structura acestui 
mecanism, în literatura de speci-
alitate, nu există o viziune unică, 
numeroşi cercetători identificând 
diferite elemente ale acestuia. Bu-
năoară, potrivit lui Ю.В. Анохин, 
mecanismul statal de protecţie a 
drepturilor omului cuprinde în sine 
mai multe elemente, dintre care 
cele mai importante sunt [25, p. 
252-254]: 

reglementarea juridică; - 
acţiunea normelor de drept - 

care marchează realizarea practică 
a prevederilor legii în activitatea 
subiecţilor de drept; 

sistemul autorităţilor statului; - 
sistemul garanţiilor generale - 

şi speciale (juridice); 
răspunderea juridică.- 

În încercarea de a contura 
conținutul mecanismului statal de 
promovare și protecție a drepturi-
lor omului din Republica Moldo-
va, ținem să menționăm că acesta 
este constituit din două elemente 
componente importante: compo-
nenta legislativă și componenta 
instituțională.

Componenta legislativă a aces-
tui mecanism este constituită din: 

Constituţia Republicii Moldo-- 
va, 

acordurile și tratatele - 
internaționale la care Republica 
Moldova este parte, 

legile și actele normative sub-- 
ordonate legii. 

În concret, Constituţia RM con-
sacră un întreg titlu (Titlul II) pro-
clamării drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, de la dreptul la viaţă 
şi libertate individuală, la dreptul 
de asociere, informare, învățătură, 
dreptul de vot şi de a fi ales, dreptul 
la administrare etc. 

Prezintă importanță în context, 
că în literatura de specialitate, prin-
cipala funcţie a Legii Supreme a 
unui stat este văzută a fi garantarea 
şi protecţia drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale omului şi per-

soanei [9, p. 367], sub acest aspect, 
Constituţia fiind văzută ca un do-
cument chemat să îngrădească ar-
bitrariul din partea statului [11, p. 
168; 8, p. 248].

Spre deosebire de trecut, drep-
turile şi libertăţile fundamentale nu 
sunt doar enunţate formal în Legea 
Supremă, dar sunt şi dezvoltate 
în legislația țării. Aceasta are un 
rol decisiv în protecţia statutului 
juridic al persoanei în Republica 
Moldova, deoarece are menirea 
de a crea mecanisme concrete de 
garantare și protejare a drepturilor 
omului. În scopul realizării legale 
a drepturilor, în conţinutul actelor 
normative adesea, în mod special, 
sunt indicate faptele juridice care 
condiţionează posibilitatea realiză-
rii de către subiecţi a drepturilor lor, 
ordinea realizării, căile şi mijloace-
le, precum și precizarea subiecţilor 
concreţi care urmează să contribuie 
la realizarea drepturilor şi libertă-
ţilor prin exercitarea atribuţiilor şi 
obligaţiilor lor funcţionale [26, p. 
26-33].

Evident, doar proclamarea la 
nivel constituțional și legislativ de 
către stat a protecţiei şi promovării 
drepturilor şi libertăţilor este inefi-
cientă pentru garantarea statutului 
juridic al persoanei. Pentru aceas-
ta este necesar și un mecanism 
instituțional viabil - componenta 
instituțională. Altfel spus, sunt ne-
cesare autorități publice investite cu 
competențe concrete în materie de 
garantare, promovare, și protecție 
a drepturilor omului, circumscrise 
statutului lor juridic. 

Privind problema în ansamblu, 
se poate susține că la promovarea și 
protecția drepturilor și libertăților 
persoanei contribuie practic toa-
te autoritățile publice, în limita 
competenței lor stabilite de lege 
[18, p. 50]. Cu toate acestea, cele 
mai importante atribuții în acest 
sens revin unor asemenea autorități 
publice, precum: Parlamentul, Cur-
tea Constituțională, Șeful statului, 
Guvernul, Avocatul Poporului. În 
continuare, ne vom reține anume 

asupra acestor autorități în vederea 
elucidării rolului și competențelor 
lor în materia garantării și protecției 
drepturilor omului.

Vorbind despre Parlamentul 
Republicii Moldova, precizăm 
că acesta are competența de a re-
glementa relațiile sociale legate de 
recunoașterea, punerea în aplicare, 
asigurarea, protecția și promovarea 
drepturilor și libertăților persoanei, 
de a crea mecanisme legale pentru 
punerea lor efectivă în aplicare, cât 
și pentru restabilirea drepturilor și 
libertăților încălcate. O formă de 
garantare a drepturilor persoanei, 
cu o arie din ce în ce mai largă de 
influiență, este activitatea exercita-
tă de Parlament prin comisiile sale 
specializate în domeniul drepturilor 
omului [3, p. 100]. Aceste comisii 
nu se limitează doar la constatarea 
unor violări ale drepturilor omului, 
dar pot dezbate și proiecte de legi 
sau propuneri legislative referitoa-
re la exercitarea drepturilor omului, 
contribuind astfel la perfecţionarea 
cadrului juridic în domeniu [18, p. 
50].

După cum se știe, în postura sa 
de reprezentant suprem al poporu-
lui, Parlamentul trebuie să expri-
me prin legi aspiraţiile indivizilor 
la protecţia statutului lor juridic. 
Totuși, astăzi Parlamentul, care 
altădată se pretindea că exprimă 
suveranitatea, este mai puțin cre-
dibilă decât mass-media, iar legea 
nu este decât un compromis între 
interese fragmentare: de partid, de 
grup sau chiar personale. Ca ur-
mare, se întrevede necesitatea de a 
condiționa Parlamentul prin două 
mijloace: acordarea unei valori su-
perioare declarațiilor de drepturi și 
controlul constituționalității legilor 
[19, p. 134].

Detaliind rolul Parlamentului în 
protecţia statutului juridic al per-
soanei, subliniem obligația acestu-
ia de a asigura conformarea legisla-
ţiei interne cu Constituția statului și 
dreptul internaţional al drepturilor 
omului. Întotdeauna, indiferent de 
sistemul de control adoptat, verifi-
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carea conformităţii legilor cu Con-
stituţia o face mai întâi Parlamen-
tul, cu prilejul adoptării legii. 

Dat fiind faptul că acest meca-
nism nu este suficient, în majorita-
tea ţărilor au fost constituite organe 
specializate pentru efectuarea con-
trolului constituţionalității legilor. 
În Republica Moldova acest con-
trol este încredinţat Curţii Consti-
tuţionale.

În conformitate cu Constituția 
RM, controlul constituţionalităţii 
legilor este exercitat de Curtea 
Constituțională, care reprezin-
tă unica autoritate de jurisdicție 
constituțională, care are menirea 
de:

a garanta supremaţia Consti-- 
tuţiei; 

a asigura realizarea principiu-- 
lui separării puterii de stat (putere 
legislativă, executivă şi judecăto-
rească); 

a garanta responsabilitatea - 
statului faţă de cetăţean şi a cetă-
ţeanului faţă de stat. 

Rolul Curții în asigurarea drep-
turilor și libertăților fundamentale 
constă în garantarea acestor drep-
turi şi libertăţi prin asigurarea su-
premaţiei lor [15].

Fiind o instituţie creată tocmai 
în scopul consolidării statului de 
drept, Curtea Constituţională se 
înfăţişează ca având un sistem de 
proceduri şi un mecanism de func-
ţionare care pot să asigure în mod 
corespunzător principiile consti-
tuţionale şi să apere drepturile şi 
libertăţile cetăţeneşti. În decursul 
activităţii sale, prin deciziile şi ho-
tărârile pronunţate, Curtea Consti-
tuţională a adus importante contri-
buţii protecției statutului juridic al 
persoanei. Iată de ce Curtea Con-
stituţională reprezintă unul din pi-
lonii cei mai importanţi ai sistemu-
lui de garanţii constituţionale, care 
asigură funcţionarea democratică a 
societăţii, protejarea şi promovarea 
drepturilor şi a libertăţilor omului. 
Evoluţia jurisprudenţei Curţii Con-
stituţionale de-a lungul timpului, 
dimensiunile contribuţiei sale la 

afirmarea principiului supremaţi-
ei Constituţiei, la perfecţionarea 
legislaţiei prin asigurarea compa-
tibilităţii acesteia cu principiile şi 
dispoziţiile Constituţiei, ca şi ro-
lul concret exercitat în domeniul 
apărării drepturilor şi libertăţilor 
publice, dau măsura credibilităţii 
acestei instituţii [20, p. 13].

Preluarea valorilor europe-
ne, printre care şi respectul faţă 
de drepturile omului, primatul şi 
aplicarea directă a dispoziţiilor cu-
prinse în documentele internaţio-
nale privind drepturile şi libertăţile 
fundamentale [2, p. 11], astfel cum 
acestea sunt interpretate de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, 
constituie premise pentru garan-
tarea eficacităţii mecanismului de 
protecție al statutului juridic al 
persoanei prin jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale [18, p. 52].

O altă autoritate publică cu 
rol major în protecția drepturilor 
omului este Președintele Repu-
blicii Moldova. Conform art. 77 
din Constituția RM, Președintele 
reprezintă statul și este garan-
tul suveranității, independenței 
naționale, al unității și integrității 
teritoriale a țării. 

Preşedintele Republicii Mol-
dova este în drept, în cazul în care 
are obiecţii asupra unei legi, să o 
trimită, în termen de cel mult două 
saptămâni, spre reexaminare, Par-
lamentului. Totodată, conform art. 
6 al Legii cu privire la petiționare, 
președintele este investit cu funcția 
de analiză a petițiilor ce ţin de 
problemele securităţii naţionale, 
de drepturile şi interesele legitime 
ale unor grupuri largi de cetăţeni, 
ori care conţin propuneri privind 
modificarea legislaţiei, deciziilor 
organelor de stat [16]. Mai multe 
competențe ale Președintelui sunt 
direct legate de punerea în aplicare 
a drepturilor persoanei (problemele 
cetățeniei, grațierea, etc). Prin ur-
mare, Președintele RM este una din 
garanțiile fundamentale a respectă-
rii drepturilor omului în stat. 

Spre protecția drepturilor și 

libertăților persoanei este îndrepta-
tă și activitatea organelor executive 
și a autorităților locale. Potrivit Le-
gii-cadru, Guvernul asigură lega-
litatea, ordinea publică, drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor [13, art. 
3]; întreprinde acţiuni vizând asi-
gurarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor (art. 16, p. 2); împreună 
cu instituțiile și autoritățile subor-
donate, are drept scop elaborarea și 
implementarea celor mai bune po-
litici şi reforme pentru a promova 
și asigura respectarea drepturilor 
omului la nivel naţional, exercită 
conducerea generală a administra-
ţiei publice şi este responsabil în 
faţa Parlamentului. 

O altă instituție, care în statele 
europene intervine prompt pentru 
a asigura eficiența mecanismelor 
legale de protecție a statutului ju-
ridic al persoanei este Avocatul 
Poporului, instituție cunoscută la 
nivel internaţional sub denumirea 
generică de „ombudsman”. 

În ţările membre ale Uniunii 
Europene, instituţia avocatului 
poporului este constituită în baza 
dispoziţiilor constituţiei şi ale altor 
acte normative, fiind reprezentată 
de o personalitate independentă, cu 
cunoştinţe juridice solide, care are 
misiunea:

să verifice activitatea organe-- 
lor de stat centrale şi locale; 

să vegheze la respectarea le-- 
galităţii în procesul adoptării acte-
lor juridice sau administrative; 

să examineze plângerile ce-- 
tăţenilor împotriva funcţionarilor 
care comit abuzuri şi fărădelegi în 
exercitarea atribuţiilor lor funcţio-
nale; 

să elaboreze recomandări pen-- 
tru stabilirea legalităţii şi să rapor-
teze anual parlamentului sau gu-
vernului ilegalităţile depistate. 

Dezvoltarea acestei instituţii în 
Europa a fost fortificată de adopta-
rea Recomandării Comitetului de 
Miniştri al Uniunii Europene, din 
septembrie 1985, care indica guver-
nelor statelor membre să ia în con-
sideraţie „posibilitatea de a numi 
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Ombudsmani la nivel naţional, 
regional, local sau pentru arii spe-
cifice ale administraţiei publice”, 
precum şi „luarea în consideraţie la 
împuternicirea Ombudsman-ului, 
de a acorda o atenţie particulară, în 
cadrul competenţei sale generale, 
problemelor drepturilor omului şi, 
dacă nu este incompatibil cu legis-
laţia naţională, să iniţieze investi-
gaţii şi să emită opinii, când sunt 
implicate chestiuni legate de drep-
turile omului” [12]. 

Organizarea şi funcţionarea in-
stituţiei ombudsmanului a deschis o 
nouă filă în relaţia stat-individ, fiind 
considerată în statele occidentale un 
mecanism de mare valoare în pro-
tecţia statutului juridic al persoanei 
şi în consolidarea acţiunilor în do-
meniul organelor puterii publice. 
Ombudsmanul are menirea să apere 
spiritul legilor, protejând drepturile 
şi libertăţile persoanei. El nu este 
un organ care să se substituie altora, 
ci un organ alături de altele pentru 
salvgardarea drepturilor şi libertăţi-
lor omului [23, p. 19-35].

În Republica Moldova această 
instituție este creată și activează în 
baza Legii cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsmanul) [14], 
care în art. 1 stipulează: Avoca-
tul Poporului asigură respectarea 
drepturilor şi libertăţilor omului de 
către autorităţile publice, de către 
organizaţii şi întreprinderi, indife-
rent de tipul de proprietate şi forma 
juridică de organizare, de către or-
ganizaţiile necomerciale şi de către 
persoanele cu funcţii de răspundere 
de toate nivelurile. 

Legea respectivă reglementează 
activitatea, statutul şi atribuţiile de 
bază ale avocatului poporului, pre-
cum și modul de funcţionare a Ofi-
ciului Avocatului Poporului (suc-
cesorul de drept al Centrului pentru 
Drepturile Omului) – o autoritate 
publică constituită în mod special 
în vederea protecţiei drepturilor 
omului în Republica Moldova. 

Potrivit art. 16 din Legea citată, 
Avocatul Poporului exercită urmă-
toarele atribuţii: 

a) recepţionează şi examinea-
ză cererile cu privire la încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor omului şi 
remite, în termenele stabilite, răs-
punsuri în scris în privinţa cererilor 
depuse; 

b) prezintă autorităţilor şi/sau 
persoanelor responsabile propuneri 
şi recomandări privind repunerea 
în drepturi a persoanelor în privin-
ţa cărora s-a constatat încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor omului;

c) contribuie la soluţionarea pe 
cale amiabilă a conflictelor între 
autorităţile publice şi persoanele 
fizice; 

d) contribuie la perfecţionarea 
legislaţiei în domeniul drepturilor 
şi libertăţilor omului; 

e) prezintă propuneri şi reco-
mandări de ratificare sau aderare 
la instrumentele internaţionale în 
domeniul drepturilor şi libertăţilor 
omului şi acordă suport metodolo-
gic pentru asigurarea implementă-
rii lor;

h) promovează drepturile omu-
lui în societate; 

i) îndeplineşte alte atribuţii pre-
văzute de lege.

Mai mult, Avocatul Poporului 
este în drept să sesizeze Curtea 
Constituţională şi să înainteze ac-
ţiuni în instanţele judecătoreşti, să 
prezinte puncte de vedere la cere-
rea Curţii Constituţionale (potrivit 
art. 25 lit. i) din Legea cu privire 
la Curtea Constituțională [15] și a 
art. 38 lit. i) din Codul jurisdicției 
constituționale [5]). 

În acelaşi timp, art. 22 din Le-
gea citată reglementează sesizarea 
din oficiu a Avocatului Poporului, 
după cum urmează: „(1) În cazul 
în care dispune de informaţii pri-
vind încălcarea în masă sau gravă 
a drepturilor şi libertăţilor omului, 
în cazurile de o importanţă socială 
deosebită sau în cazul în care este 
necesară apărarea intereselor unor 
persoane care nu pot folosi de sine 
stătător mijloacele juridice de apă-
rare, Avocatul Poporului este în 
drept să acţioneze din oficiu. (2) 
În cazul în care se constată încăl-

cări în masă sau grave ale drepturi-
lor şi libertăţilor omului, Avocatul 
Poporului este în drept să prezinte 
rapoarte speciale la şedinţele Parla-
mentului, precum şi să propună in-
stituirea unor comisii speciale care 
să cerceteze aceste fapte.”

Printre cele mai importante 
drepturi ale Avocatului Poporului 
(reglementate în art. 11 din Legea-
cadru) menţionăm dreptul: 

să asiste şi să ia cuvântul la şe-- 
dinţele Parlamentului, ale Guver-
nului, ale Curţii Constituţionale, 
ale Consiliului Superior al Magis-
traturii, ale Consiliului Superior al 
Procurorilor; 

să prezinte Parlamentului sau - 
Guvernului recomandări în ve-
derea perfecţionării legislaţiei în 
domeniul asigurării drepturilor şi 
libertăţilor omului; 

să verifice respectarea şi exer-- 
citarea conformă de către autorită-
ţile publice, de către organizaţii şi 
întreprinderi, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de or-
ganizare, de către organizaţiile ne-
comerciale, de către persoanele cu 
funcţii de răspundere de toate nive-
lurile a atribuţiilor acestora privind 
respectarea drepturilor şi libertăţi-
lor omului;

să acţioneze din oficiu în ca-- 
zurile stabilite de lege; 

să aibă acces nelimitat şi ime-- 
diat, în orice moment al zilei, în 
orice sector al locurilor de detenţie, 
la orice informaţie privind trata-
mentul şi condiţiile de detenţie a 
persoanelor private de libertate; 

să solicite şi să primească de - 
la autorităţile publice, de la per-
soanele cu funcţii de răspundere 
de toate nivelurile informaţiile, 
documentele şi materialele nece-
sare pentru exercitarea atribuţii-
lor, inclusiv informaţiile oficiale 
cu accesibilitate limitată şi infor-
maţiile atribuite la secret de stat în 
condiţiile legii; 

să invite pentru audieri şi - 
să primească de la persoanele cu 
funcţii de răspundere explicaţii-
le şi informaţiile necesare pentru 
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elucidarea circumstanţelor cazului 
examinat; 

să facă publice rezultatele - 
examinării cazurilor privind în-
călcarea drepturilor şi libertăţilor 
omului etc.

Din cele menţionate, se desprin-
de clar că Avocatul Poporului este 
un subiect cu drept de contestare, 
fapt care permite o abordare plena-
ră a problemelor legate de respec-
tarea drepturilor omului în Repu-
blica Moldova, această prerogativă 
fiind o garanție în plus a respectării 
statutului juridic al persoanei.

Avocatul poporului examinează 
cererile privind deciziile sau acţiu-
nile (inacţiunile): autorităţilor pu-
blice centrale şi locale; instituţiilor, 
organizaţiilor şi întreprinderilor, 
indiferent de tipul de proprietate; 
asociaţiilor obşteşti; persoanelor cu 
funcţii de răspundere de toate nive-
lurile care, conform opiniei petiţi-
onarului, au încălcat drepturile şi 
libertăţile sale constituţionale. Nu 
fac obiectul activităţii avocatului 
poporului plângerile al căror mod 
de examinare este prevăzut de le-
gislaţia de procedură penală, legis-
laţia de procedură civilă, legislaţia 
cu privire la contravenţiile admi-
nistrative şi de legislaţia muncii. 

Avocatul poporului este în drept 
să solicite participarea oricărui 
organ la organizarea controlului 
circumstanţelor care urmează a fi 
elucidate, parvenite odată cu înain-
tarea petiţiei. Orice autoritate este 
obligată de a colabora cu avocatul 
poporului, anumite autorităţi forti-
ficând aceste relații prin documente 
de parteneriat speciale [24]. 

Una dintre atribuţiile de bază a 
Ombudsman-ului este supraveghe-
rea activităţii instituţiilor publice, 
private cu privire la respectarea 
drepturilor omului. În baza rezul-
tatelor examinării cererii parvenite, 
avocatul poporului este în drept:

să adreseze în instanţa de ju-- 
decată o cerere în apărarea intere-
selor petiţionarului ale cărui drep-
turi şi libertăţi constituţionale au 
fost încălcate; 

să intervină pe lângă organele - 
corespunzătoare cu un demers pen-
tru intentarea unui proces discipli-
nar sau penal în privinţa persoanei 
cu funcţii de răspundere care a co-
mis încălcări ce au generat lezarea 
considerabilă a drepturilor şi liber-
tăţilor omului; 

să sesizeze persoanele cu - 
funcţii de răspundere de toate nive-
lurile asupra cazurilor de neglijenţă 
în lucru, de încălcare a eticii de ser-
viciu, de tărăgănare şi birocratism.

Totodată, este important că po-
trivit art. 320 din Codul contraven-
ţional al RM imixtiunea în activita-
tea avocatului poporului cu scopul 
de a influenţa deciziile acestuia asu-
pra unor sesizări concrete, ignora-
rea intenţionată de către persoanele 
cu funcţii de răspundere de toate 
nivelurile sesizărilor şi neîndepli-
nirea recomandărilor avocatului 
poporului, precum şi împiedicarea 
sub oricare altă formă a activităţii 
acestuia se sancţionează cu amen-
dă de la 20 la 30 de u.c. aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 
75 la 100 de u.c. aplicată persoanei 
cu funcţie de răspundere [4]. 

Aşadar, Avocatul poporului este 
o instituţie care trebuie să garante-
ze o atitudine de corectitudine şi 
transparenţă în activitatea pe care o 
desfăşoară. Totuși, Opinia Centru-
lui de Informare în Domeniul Drep-
turilor Omului [21] relevă că „deși 
există deja de mai bine de 15 ani, 
instituția națională a Ombudsman-
ilor nu a reușit să se afirme în calita-
te de lider al sistemului național de 
apărare a drepturilor omului, nici 
în calitate de forță motrice în ceea 
ce privește incorporarea dimensiu-
nii și priorității drepturilor omului 
în agenda dezvoltării naționale. 
Absoluta majoritate a populației 
Republicii Moldova nu cunoaște 
despre existența acestei instituții, 
vizibilitatea Ombudsman-ilor pe 
arena națională și în spațiul me-
diatic național este aproape zero. 
Mai mult, modul în care instituția 
s-a manifestat în cadrul perioadei 
critice a evenimentelor din aprilie 

2009 este absolut inadecvat și in-
suficient” [18, p. 56]. 

Cauzele ineficienței activității 
avocaților poporului sunt multiple. 
Mai întâi, chiar dacă art. 3 alin. (1) 
din Legea-cadru prevede că Insti-
tuţia Avocatul Poporului este auto-
nomă şi independentă faţă de orice 
autoritate publică, persoană juridi-
că, indiferent de tipul de proprietate 
şi forma juridică de organizare, şi 
faţă de orice persoană cu funcţie de 
răspundere de toate nivelurile [14] 
totuşi, dat fiind faptul că este numit 
de Parlament, mandatul acestuia 
este oarecum supus unei influenţe 
politice. Ca urmare, există riscul ca 
pe parcursul activităţii sale să fie 
„penalizat” politic prin nedesem-
narea acestuia pentru un mandat 
viitor. Mai mult, respectarea prin-
cipiului independenţei este greu 
de garantat și pentru că nu există 
nici un mecanism care să asigure 
neaplicarea unor sancţiuni politice 
imediate din partea Parlamentului, 
din moment ce acesta ia decizia în 
mod individual cu privire la demi-
terea din funcţie a Avocatului Po-
porului. 

În al doilea rând, legislaţia nu 
prevede mecanisme eficiente pen-
tru asigurarea respectării princi-
piului imparţialităţii, din moment 
ce Avocatul Poporului vine din 
mediul procuraturii sau al altor 
organe de drept. În această ordine 
de idei este absolut necesară și im-
portantă introducerea unor cerințe 
suplimentare față de candidații la 
funcția de Avocat al Poporului, și 
anume că persoana care în ultimii 
trei ani a activat în cadrul organe-
lor de poliție, procuraturii, SIS, 
apărării sau altor organe de forță, 
nu poate candida la această funcție. 
În opinia Centrului de Informare în 
Domeniul Drepturilor Omului ase-
menea prevedere va slăbi relațiile 
dintre ombudsmani și organele de 
forță, care dăunează independenței 
instituției ombudsmanilor [21]. 
Totodată, nu există un mecanism 
legal clar pentru a asigura ca auto-
rităţile, care primesc recomandări 
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de la Avocatul Poporului pentru a 
remedia situaţia persoanelor a că-
ror drepturi au fost lezate, le aplică 
în practică, adesea asemenea reco-
mandări fiind nerealizate şi necer-
cetate [18, p. 56]. 

Prevederile Legii cu privire 
la Avocatul Poporului (art. 16) 
limitează competența Avocatu-
lui Poporului, stipulând că nu fac 
obiectul activității acestuia plân-
gerile al căror mod de examinare 
este prevăzut de legislația de pro-
cedură penală, legislația de pro-
cedură civilă, legislația cu privire 
la contravențiile administrative şi 
de legislația muncii. Se consideră 
pe bună dreptate că această pre-
vedere legală limitează excesiv 
competențele ombudsman-ilor, de-
oarece anume în materia justiției 
penale, civile, a legislației muncii 
și contravențiilor administrative se 
comit cele mai grave încălcări ale 
drepturilor omului: tortura, maltra-
tările, arestările arbitrare, procesele 
inechitabile, încălcarea drepturilor 
de proprietate, discriminarea în 
câmpul muncii, etc. Respectiv li-
mitarea competențelor în modul 
expus face instituția ombudsman-
ilor practic ineficientă.

În pofida existenţei unui ansam-
blu de instituţii cu largi competen-
ţe în materia protecţiei drepturilor 
omului, analizate mai sus, precizăm 
totuşi că statutul juridic al persoa-
nei în Republica Moldova continuă 
să fie expus unor violări sistemice. 
Discriminarea, tortura, nerespec-
tarea drepturilor procesuale ale 
părților în procesele de judecată, 
insuficiența măsurilor efective pen-
tru asigurarea remedierii eficien-
te în cazul încălcărilor, traficul de 
ființe umane etc., reprezintă doar 
unele dintre încălcările frecvente 
ale drepturilor omului în Republica 
Moldova, fapt confirmat și de vi-
zitele regulate ale reprezentanților 
instituțiilor internaționale [24]. În 
aceste condiții s-a încercat forti-
ficarea sistemului de protecție a 
drepturilor omului prin instituirea 
unui organ public specializat, cu 

responsabilități în supravegherea 
respectării legislaţiei în domeniul 
egalităţii și nediscriminării – Con-
siliul pentru Prevenirea şi Com-
baterea Discriminării, format din 
5 membri şi asistat de un aparat ad-
ministrativ [17]. 

Unele atribuții ale Consiliu-
lui sunt formale, fără posibilitatea 
de evaluare a eficienţei acestora. 
Astfel, Consiliul examinează co-
respunderea legislaţiei cu stan-
darde nediscriminatorii, adoptă 
avize consultative, monitorizează 
modul de implementare a legisla-
ţiei, contribuie la sensibilizarea şi 
conştientizarea societăţii în vede-
rea eliminării tuturor formelor de 
discriminare în contextul valorilor 
democratice, contribuie la soluţio-
narea amiabilă a conflictelor apăru-
te în urma săvârşirii faptelor discri-
minatorii prin concilierea părţilor 
şi căutarea unei soluţii reciproc 
acceptabile [17, art. 12]. Asemenea 
activităţi dublează rolul Avocatului 
Poporului în domeniul asigurării 
egalităţii în drepturi și nedescri-
minării. Drept argument pot servi 
rapoartele de activitate ale Centru-
lui pentru Drepturile Omului din 
Moldova [22], care descriu cu lux 
de amănunte activitatea Centrului 
în domeniul egalităţii şi non-discri-
minării.

Totodată, anumite competențe 
ale Consiliului pot fi apreciate ca 
substanțiale. De exemplu, Legea 
cu privire la asigurarea egalită-
ţii prevede (în art. 15 alin. (2) că 
Consiliul este în drept să solicite 
informaţii de la persoanele fizice 
și juridice, iar art. 712 din Codul 
contravențional al RM, prevede că 
„împiedicarea activităţii Consiliu-
lui pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalită-
ţii cu scopul de a influenţa deciziile 
acestuia, neprezentarea în termenul 
prevăzut de lege a informaţiilor 
relevante solicitate pentru exami-
narea plângerilor, ignorarea inten-
ţionată şi neexecutarea recomandă-
rilor date de Consiliu, împiedicarea 
sub orice altă formă a activităţii 

acestuia se sancţionează cu amen-
dă de la 50 la 100 de u.c. aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 
75 la 150 de u.c. aplicată persoanei 
cu funcţie de răspundere”. În felul 
acesta, Consiliul este înzestrat cu 
pârghii puternice petru realizarea 
obiectivelor sale, depășindu-se, 
esențial capacitățile Avocatului Po-
porului.

În același spirit, art. 15 alin. (6) 
din Legea cu privire la asigurarea 
egalităţii prevede: „În cazul în care 
nu este de acord cu măsurile între-
prinse de persoana care a comis 
fapta discriminatorie, Consiliul are 
dreptul să se adreseze unui organ 
ierarhic superior pentru a se lua 
măsurile corespunzătoare și/sau 
să informeze opinia publică”. Dar 
Legea nu reglementează expres 
ce informații sau concluzii este în 
drept Consiliul să comunice pu-
blicului. Astfel, comunicarea către 
public a anumitor concluzii neo-
biective ale Consiliului, de natură 
să denigreze, să acuze și să lezeze 
public demnitatea unei persoane nu 
este exclusă. Prin urmare, conside-
răm că această prevedere din Lege 
contravine art. 21 din Constituția 
RM [6], care stabilește că „orice 
persoană acuzată de un delict este 
prezumată nevinovată până când 
vinovăția sa va fi dovedită în mod 
legal, în cursul unui proces judiciar 
public, în cadrul căruia i s-au asi-
gurat toate garanțiile necesare apă-
rării sale”. 

Totuși, în mod ideal, pornind de 
la competențele cu care este împu-
ternicit și de la pârghiile pe care le 
deține, acest organ ar putea deveni 
un mecanism important în comba-
terea discriminării, contribuind la 
protecția statutului juridic al per-
soanei. Consiliul ar putea contri-
bui esențial la ameliorarea situației 
în domeniul nediscriminării prin 
sancționarea funcționarilor publici 
pentru faptele și deciziile discrimi-
natorii; prin sancționarea angajato-
rilor pentru actele de discriminare 
în câmpul muncii; prin tragerea 
la răspundere a persoanelor fizice 
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pentru actele discriminatorii efec-
tuate în viața de fiecare zi [18, p. 
57].

Generalizând asupra celor 
menționate, subliniem că în cadrul 
mecanismului statal de promova-
re și protecție a drepturilor omu-
lui, cel mai proieminent se afirmă 
autoritățile publice cu competențe 
mai înguste, specializate în diferite 
materii tangente drepturilor omu-
lui. Evident că doar acestea cel mai 
probabil dispun și de un personal 
specializat în domeniu, care i-ar 
asigura eficiența practică. Pornind 
de la problemele constatate în acti-
vitatea acestora, suntem de părerea 
că la moment anume acest segment 
al componentei instituționale a me-
canismului de stat analizat necesi-
tă cea mai mare atenție în vederea 
consolidării rolului autorităților 
menționate în procesul complex de 
promovare și garantare a protecției 
drepturilor omului. În opinia noas-
tră, una dintre direcțiile principale 
ale politicii statului în domeniu, 
trebuie să privească nemijlocit con-
solidarea capacității autorităților 
specializate în materia drepturilor 
omului, precum și dezvoltarea cul-
turii drepturilor omului la nivelul 
funcționarilor publici din cadrul 
acestora, precum și la nivelul între-
gii societăți.
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