
 

PARTEA  INTII 

Asigurarea drepturilor omului în lume  
 

CAPITOLUL I 
Conceptul privind evoluţia asigurării drepturilor omului 

§ 1. Istoricul dezvoltării conceptuale a drepturilor şi libertăţilor omului 
Problema cercetării drepturilor omului a cunoscut o evoluţie în domeniul ştiinţe lor sociale: 

filozofie, ştiinţe politice, teologie, inclusiv în doctrina dreptului natural {jus naturale). Ideea 

drepturilor omului a constituit o preocupare a înţelepţilor încă în epoca antică, printre 

aceştia fiind Socrate (470-399), Aristotel (384-322), Platon (427-347), Cicero (106-43) şi 

alţii. 

Această doctrină s-a răspîndit mult în perioada revoluţiilor burgheze din secolele 

XVII-XVIII în statele Europei de Vest. Conceptul ci a fost aprofundat în lucrările gînditorilor 

cu renume mondial Hugo Grotius (1583-1645), John Locke (1632- 1704), Charles-Louis 

Montesquieu (1689-1755) şi Jean-Jacques Rousseau (1712- 1778) etc. Doctrina dreptului 

natural a fost cercetată mai profund în lucrarea juristului şi eruditului olandez H. Grotius De 

jure belii et pacis (Despre dreptul războiului şi al păcii), apărută în 1625, în care se preciza 

că “dreptul natural nu se preocupă numai de lucrurile ce nu depind de voinţa omului, ci are 

ca obiect şi multe lucruri care sînt urmarea unui act al voinţei omeneşti Deci, teoriile şi 

concepţiile doctrinei dreptului natural {jus naturale) pornesc de la teza potrivit căreia 

dreptul îşi are originea în natura fiinţei omeneşti. 

O contribuţie deosebit de importantă la progresul concepţiei general-universale de reguli 

referitoare la fiinţa umană a adus-o Platon, care a stabilit o distincţie clară între idei şi 

cultură sau tradiţie, lucrările lui avînd un pronunţat caracter de afirmare, descoperire a 

libertăţilor şi drepturilor omului. în lucrarea Politica Aristotel afirma: “numai prin lege devine 

cineva sclav ori liber, prin natură oamenii nu se deosebesc cu nimic ”.1 2 Cu toate acestea, 

a lost nevoie dc ceva timp, 

                                            
1 H. Grotius, Despre starea războiului şi a păcii, Bucureşti, 1968, p. 109; D. Grama, Tendinţele evoluţiei 

doctrinelor juridice în Moldova, Bucureşti, 2000, p. 185. 
: Aristotel, Politica, Bucureşti, 1924, p. 24. 
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înainte să se ajungă la recunoaşterea faptului că demnitatea omului este în acelaşi timp şi 

sursă, şi fundament. 
Totodată, în cadrul unei societăţi în care majoritatea covîrşitoare a indivizilor — sclavii sînt 
consideraţi “unelte necuvîntătoare ”3, ideile de promovare egală a condiţiei umane nu s-au 
putut reflecta şi pe plan economic, politic, social sau cultural. Aceasta nu s-a întîmplat nici 
în Evul Mediu, cînd filozofii creştini au încercat să dezvolte teoria în cauză, pornind de la 
Decalog cu cele zece porunci şi enunţînd în acest mod anumite drepturi individuale 
fundamentale. Tot în acest context, potrivit marelui gînditor Sf. Toma d’Aquino, individul 
este în centrul unei ordini sociale şi juridice juste, însă legea divină are preeminenţă 
absolută asupra dreptului laic, aşa cum este definit de împărat, rege sau prinţ. 
Ideile şi concepţiile exprimate în operele unor filosofi şi jurişti de prestigiu şi-au făcut locul 
în numeroase documente cu caracter constituţional care au pus în evidenţă o concepţie pe 
deplin elaborată şi structurată cu privire la drepturile şi libertăţile omului. Convingerea că 
individul, ca fiinţă umană, dispune de drepturi iminente, intrinseci acestei calităţi, deşi are 
origini îndepărtate, mai ales în concepţia creştină asupra omului, în filozofia politică şi 
juridică s-a impus mult mai tîrziu, atunci cînd condiţiile social-politice, impunătoare la un 
moment dat, au îngăduit-o. 
In opinia Ralucăi Miga-Başteliu, instituţia drepturilor omului poate fi abordată pe trei 
planuri, şi anume: 
a) al filozofiei politico-juridice, a cărei evoluţie a condus la afirmarea individului ca 

persoană umană, îndreptăţită să beneficieze sau să fie învestită cu drepturi proprii 

opozabile, în primul rînd, statului căruia îi aparţine; 
b) pe plan juridic, în acest scop ideile privind drepturile omului fiind transpuse în 

instrumente juridice generatoare de drepturi şi obligaţii, mai întîi pe plan naţional şi 

mai apoi pe plan internaţional; 
c) pe cel al cooperării dintre state, la nivel internaţional, care intervine mult mai tîrziu 

pentru drepturile cîştigate prin intermediul unor instrumente juridice specifice sau 

chiar identificarea unor noi drepturi4. 
Susţinem opinia acestui autor, deoarece instituţia dreptului individului cuprinde 3 aspecte: 
1) al filozofiei politice a drepturilor individului; 2) aspectul pur juridic producător de efecte 
juridice (drepturi şi obligaţii) ale individului; 3) cel al cooperării statelor ca subiecţi de drept 
internaţional privind drepturile individului. 
Aşadar, în măsura în care societatea a evoluat, iar în viaţa popoarelor s-au conturat 
probleme noi cu diverse aspecte, au suferit corective importante concepţiile formulate 
privind drepturile omului. Au apărut, astfel, teorii sociale care au căutat să legitimeze 
prerogativa statului de a contribui la apărarea drepturilor şi liber

                                            

' Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, Drepturile, libertăţile fundamentale şi îndatoririle constituţionale,  

Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1992, p. 33.  
4 Raluca Miga-Başteliu, Drept internaţional, Bucureşti, 1997, p. 44. 
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5 Aristide Cioabă, Lorena Păvălan, Rozmari Pogoceanu, Societatea civilă şi drepturile omului. Editura 

Institutului de Teorie Socială, Bucureşti, 1997, p. 124-139. 
6 Ibidem, partea a IlI-a. 
7 Ibidem. 
' Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului,ycur^tL-lWH; p.\3fr.^ . 
0 Adrian Năstase, Drepturile omului - religie a sfirşitului de- înstrtuttil jRornân 
 

Drepturile Omului, Bucureşti. 1992. p. 18.  

tăţilor omului şi de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea drepturilor acestora 
în baza unei prezumţii potrivit căreia statul acţionează ca exponent şi reprezentant al 
întregii societăţi, apărînd interesele legitime ale acesteia. 
De menţionat că astfel de teorii au devenit, pe parcurs, suportul unor concepţii totalitare5, 
chiar dacă la început îşi exprimau bunele intenţii, încercînd să justifice dreptul statului de a 
prelua anumite aspecte privind drepturile omului şi încercarea de a apăra prin mijloace 
adecvate interesele unor categorii sociale mai dezavantajate6. Efectele devastatoare ale 
acestora au fost de anihilare aproape a tuturor drepturilor şi libertăţilor indivizilor sub 
pretextul apărării lor de către stat care, avînd în folosinţă deplină o uriaşă maşină 
represivă, a dat naştere, în final, la o contradicţie flagrantă cu aceste drepturi ale omului7, 
în loc să le apere, situaţie ce a determinat iniţierea cunoscutelor revoluţii în masă şi care 
au dus la prăbuşirea comunismului în ţările Europei de Est. Anume în urma acestor 
revoluţii au fost repuse în funcţiune principiile economice liberale şi restabilit sistemul 
drepturilor omului prin intermediul unor garanţii reale acordate individulu i, cu scopul de a 
asigura respectarea fermă a drepturilor sale fundamentale*. Astfel, datorită încărcăturii 
filosofice a concepţiilor privind drepturile omului, acestea s-au reflectat în definirea 
trăsăturilor politice şi juridice, influenţînd chiar şi conceptul în sine. 
Merită a fi subliniat faptul că elaborarea conceptului de drepturi ale omului a constituit, în 
fond, o operaţiune de sinteză, constînd din generalizarea unor idei consacrate, în diferite 
ţări, în documente juridice cu un bogat conţinut moral şi politic, redactate de jurişti de mare 
prestigiu care au rezistat timpului, lăsînd în urma lor valoroase opere de studiu. în aceste 
condiţii, conceptul în sine ce dezvoltă drepturile omului a reprezentat o generalizare şi 
abstractizare a tot ce a avut mai de seamă gîndirea umană, creînd într-o nouă accepţiune 
principiile filozofice umaniste, re- luînd elemente din gîndirea religioasă şi din năzuinţele 
generale de libertate care se făcuseră cunoscute cu atîta vigoare în secolele XVII şi XVIII.  
Conform altei păreri, conceptul propriu-zis de drepturi ale omului s-a născut în perioada de 
pregătire individuală a revoluţiilor burgheze din Europa. El s-a conturat din idei care 
existau deja în antichitate sau în gîndirea politică a Evului Mediu. Cu toate acestea, numai 
în timpul revoluţiilor burgheze ideea drepturilor omului s-a afirmat şi în practica socială. 
Teoreticienii filozofi au fost primii care au proclamat egalitatea tuturor oamenilor, 
dezvoltînd principiile unei antropologii umaniste raţionaliste ca fundament al concepţiei 
drepturilor omului. La rîndul lor, revoluţiile americană şi franceză au consacrat pentru 
prima oară în istoria umanităţii principiile egalităţii în faţa legii, a libertăţii de gîndire şi a 
demnităţii umane,',,.  
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Ca rezultat al invocării conceptului drepturilor omului pe planul legal al legislaţii lor 
naţionale, acesta a cunoscut o protecţie încadrată în instrumente juridice la nivel mondial 
ca urmare a amplificării problemelor abătute asupra omenirii, dar şi ca o consecinţă a 
generalizării influenţei unor concepţii filozofice şi religioase5, exprimînd ideea de libertate. 
Aceasta a contribuit la sintetizarea unei concepţii umaniste de o largă deschidere 
internaţională6, oferind expresie popoarelor lumii de a face ca pe viitor demnitatea şi 
respectul fiinţei umane să nu mai cunoască îngrădiri şi limitări de nici un fel. Astfel, în urma 
acestui îndelungat proces de cristalizare, instituţia drepturilor omului se înfăţişează în 
prezent ca una deosebit de complexă, ce ţine atît de ordinea juridică internă, cît şi de cea 
internaţională. 
Avînd ca scop reflectarea unui anumit standard cîştigat de protecţie internaţională a 
drepturilor şi libertăţilor ce aparţin în mod egal tuturor fiinţelor umane, ea defineşte şi 
însumează un ansamblu de drepturi, libertăţi şi obligaţii ale oamenilor unii faţă de alţii, ale 
statelor de a apăra şi promova aceste drepturi, în egală măsură, precum şi ale întregii 
comunităţi internaţionale de a veghea asupra respectării drepturilor şi libertăţilor 
respective în cadrul fiecărei ţări, intervenind numai în acele situaţii în care drepturile 
omului sînt încălcate într-un stat sau altul7. 
Intr-o atare ordine de idei, interesul de care se bucură problematica drepturilor omului 

constituie, fără doar şi poate, o recunoaştere incontestabilă a complexităţii şi originalităţii 
acestei valoroase instituţii juridice8, dar şi mai mult a faptului că fără drepturile în cauză nu 
poate fi înfăptuită o societate democratică - condiţie primordială în afirmarea demnităţii 

fiecărui individ atît pe plan intern, cît şi pe plan extern. “Drepturile şi libertăţile noastre sînt 
scutul nostru, care protejează demnitatea noastră umană în raport cu statul. Drepturile 
omului nu sînt în stare să ne acorde garanţii că vom fi iubiţi şi răsfăţaţi, ele nu garantează 

fericirea în viaţă, nici măcar dreptate sau o bunăstare minimă - ele nu fac decît să ne apere 
de înjosiri şi atacuri asupra demnităţii noastre, şi tot numai din partea unuia, dar a celui mai 
puternic delicvent - puterea de stat, ceea ce în cadrul democraţiei înseamnă voinţa 

majorităţii. ”9 

§ 2. Primele documente privind drepturile fundamentale ale omului 
Primele documente cu caracter pronunţat constituţional au apărut în Anglia. Printre 
acestea este Magna Carta, dată de Ioan fără de Ţară la 15 iunie 1215 baronilor şi 
episcopilor englezi. Acest act de epocă a avut o prioritate absolută asupra tuturor celorlalte 
acte care s-au elaborat în lume în decursul timpului în acest domeniu atît de important 
pentru întreaga populaţie. Acest document prevedea că "nici un om liber nu va putea fi 
arestat sau întemniţat, sau deposedat de bunurile sale, sau declarat în afara legii (out law), 
sau exilat, sau lezat de orice manieră ar fi şi noi nu vom merge împotriva lui şi nici nu vom 

                                            

5 Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Drepturile omului şi libertăţile publice, Chişinău, 1998, p. 56. 

п С. С. Алексеев, Право на пороге нового тысячелетия, Moscova, 2000, р. 44. 

7 Les mécanismes internationaux garantissant les Droits de l'Homme, Teză de doctorat, Cluj- 

Napoca, 1997, p. 66. 
8 Ibidem. 
9 M. Новицкий, Что такое права человека?, în Наука и жизнь, nr. 1, 2001, р. 25. 
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trimite pe nimeni împotriva lui, fără o judecată loială a egalilor săi, în conformitate cu legea 
ţării”10. 
Cele mai coerente teorii asupra drepturilor omului au apărut şi s-au cristalizat în cultura 
europeană în secolele al XVlII-lea şi al XlX-lea. Tot aici au apărut şi instrumentele juridice 
de transpunere în prevederi legale a acestor drepturi şi libertăţi fundamentale11. înaintea 
altor ţări, Marea Britanie a adus la cunoştinţa lumii încă trei importante documente privind 
drepturile omului: Petiţia drepturilor din 7 iunie 1628, Habeas Corpus Act din 26 mai 1679 
şi Bill ofRights din 13 februarie 168912. 
Un document celebru, care şi-a păstrat actualitatea peste veacuri, a fost emis în Franţa la 
26 august 1789. Chiar în primul articol transpare ideea că “oamenii se nasc şi rămîn liberi 
şi egali în drepturi, iar deosebirile sociale nu pot fi fondate decît pe egalitatea comună ”13, 
stabilind ca scop al oricărei asociaţii politice apărarea drepturilor naturale şi 
imprescriptibile ale omului, şi anume: libertatea, proprietatea, siguranţa şi rezistenţa 
împotriva asupririi14 15. 

Un alt act de valoare a fost Declaraţia drepturilor din statul Virginia din 1776, care enunţa 
în cuprinsul său aceleaşi idei, consacrînd, în fond, principiul că “toţi oamenii sînt prin 

natura lor în mod egal liberi şi independenţi şi au anumite drepturi înnăscute 
Declaraţia de drepturi a Statelor Unite ale Americii din 14 iulie 1776 subliniază şi ea că 
“oamenii au fost creaţi egali, ei fiind înzestraţi de Creator cu anumite drepturi inalienabile, 
printre acestea regăsindu-se dreptul la viaţă, libertate şi căutarea fericirii”16. Una din cele 
mai importante idei pe care le consacră acest document de vază este aceea că toate 
guvernările au fost stabilite de către oameni anume pentru a garanta drepturile consfinţite. 
Potrivit acestei Declaraţii, “oricîndo formă de guvernare devine contrară acestui scop, 
poporul dispune de dreptul de a o schimba sau de a o aboli şi de a stabili un nou 
guvernămînt”.

                                            
10 Maurice Duverger, Constitutions et documents politiques, troisième édition, Presses Universitaires 

de France, Paris, 1964, p. 311. 
11 Ibidem. 
12 loan Demeter, Declaraţia drepturilor omului. Schiţă istorică, Bucureşti, 1968, p. 27. 
13 Maurice Duverger, op. cit., p. 3. 
14 Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, Bucureşti, 1996, vol. I, 

p. 96-110. 
2,) Ibidem. 
16 Irina Moroianu Zlătescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Institutul Român pentru 

Drepturile Omului, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 1996, p.3-9. 
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Ideile libertăţii politice înscrise în conţinutul declaraţiei americane de independenţă 
dezvoltă, de fapt, valoroasele concepte fundamentale înscrise în Magna Carta Libertatum, 
în Petiţia drepturilor, precum şi în Habeas Corpus Act sau Bill ofrights, care au pus bazele 

marilor idei ale libertăţii politice17. 
Aruncînd o privire retrospectivă, se poate constata că declaraţiile de drepturi au 
reprezentat, atît la timpul respectiv 18 *, cît şi, mai ales, după secole, documente 
fundamentale, de o incomparabilă relevanţă pentru definirea conţinutului politic şi juridic al 
instituţiei drepturilor omului. Acestea au contribuit la fundamentarea ideii egalităţii 
oamenilor atît în domeniul drepturilor civile, cît şi în domeniul politic, definind o viziune 
elaborată cu privire la raporturile dintre individ şi stat, dintre om şi autoritate. 
De menţionat faptul că încă în 1215 Magna Carta definea, pentru prima dată, o regulă de 
maximă importanţă: ori de cîte ori guvernul unei ţări vrea să aducă o anumită limitare 
statutului cetăţenesc al indivizilor, această limitare nu poate fi justă şi legală decît dacă se 
întemeiază pe o regulă de drept, preexistentă şi imparţial interpretată. 
Documentele respective pe care le-am menţionat, elaborate în Anglia, Franţa şi SUA, au 
reprezentat, la acele timpuri, expresii ale manifestărilor curajoase ale tendinţelor de epocă 

de a proteja drepturile legitime ale cetăţeanului împotriva tentativelor statului de a-şi 
extinde prerogativele în pofida drepturilor oamenilor şi în detrimentul acestora. în 
susţinerea acestor concepte19, cu argumente temeinice, doctrina liberală a demonstrat 

obligaţia statului de a nu face nimic în măsură să împiedice libera desfăşurare a 
activităţilor pe care omul le întreprinde, precum şi exercitarea drepturilor ce-i sînt 
recunoscute individului de diversele legi şi de Constituţie. 

Mijlocul sec. al XlX-lea a înregistrat un fenomen nou în domeniul drepturilor omului20 21 - 
abordarea acestora pe plan internaţional. Primele nonne convenţionale vizau: umanizarea 
războiului (Convenţia din 22 august 1864 ce prevedea protecţia militarilor răniţi în forţele 

armate în campanie; Conferinţa de Pace de la Haga privind neutilizarea unor categorii de 
arme crude şi perfide)\ 
• combaterea comerţului cu sclavi (Conferinţa antisclavagistă de la Bruxelles, 1890) şi, în 

general, cu fiinţe umane (Acordul de la Paris din 18 mai 1904 care interzicea comerţul 

cu femei; la 30 septembrie 1921 a fost adoptată la Geneva Convenţia internaţională 

referitoare la combaterea traficului cu femei şi copii etc.); 
• protejarea minorităţilor religioase (Tratatele de la Paris din 30 martie 1856 şi Berlin din 13 

iulie 1878 cu prevederi referitoare la protejarea minorităţilor creştine in Imperiul 
Otoman). 

Începînd cu sec. al XX-lea, dar mai ales după crearea Societăţii Naţiunilor, au fost 
elaborate 4 mari categorii de norme de protecţie a anumitor drepturi ale omului: referitoare 
la problemele de muncă, la problema protecţiei popoarelor din colonii, a minorităţilor etnice 

                                            

17 Edward Lawson, Encyclopaedia of Human Rights, Taylor and Francis Inc., Washington D. C, 1991, p. 

44. 
18 Ibidem. 

19 Ibidem. 

20 Patrice Meyer-Bisch, Le noyau intangible des droits de l'homme. Éditions Universitaires 

Fribourg, 1991, p. 12 
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şi religioase şi a străinilor, considerate ca fiind foarte importante pentru omenire. 

§ 3. Apariţia documentelor recente referitoare la drepturile omului 
La răscrucea anilor realitatea demonstrează că ideea drepturilor omului se bucură de o 
popularitate considerabilă în întreaga lume. Din start, această popularitate nu vizează 
doar lumea occidentală, chiar dacă politicile de respectare a drepturilor omului au luat 
naştere în Europa de Vest şi America de Nord26. 
Drepturile omului reprezintă un răspuns la o problemă universală şi vizează noile 
democraţii la modul cel mai direct22. 
Astfel, problema cunoaşterii principalelor drepturi protejate de lege este una prioritară 
pentru fiecare cetăţean, indiferent de situaţia socială, politică, funcţia publică, vîrstă, religie 
etc. în linii mari, drepturile omului reprezintă relaţia dintre conducători şi cei conduşi. 
Normele fixate pe plan internaţional reies din convingerea că nu omul există pentru binele 
statului, ci statul există pentru binele omului. 
Prin urmare, organizarea societăţii într-un stat implică faptul că autorităţile dispun de 
puterea de a impune regulile care guvernează societatea, iar rostul social al drepturilor 
omului este în primul rînd acela de a asigura o nouă bază pentru formularea unor 
standarde menite să garanteze că sistemul statal va servi intereselor oamenilor şi nu va 
leza drepturile acestora23. 
Cam aceleaşi considerente au stat la baza înfiinţării ONU în 1945. Naţiunile Unite au 
proclamat credinţa popoarelor în drepturile omului, afirmând în cadrul Cartei că aceste 
drepturi se aflau în centrul preocupărilor lor. Unii au considerat că, deşi ideea de drepturi 
ale omului este anterioară Organizaţiei Naţiunilor Unite, ea a fost oficial şi universal 
acceptată abia in momentul creării Organizaţiei. Desigur, istoria drepturilor omului este 
pasionantă. Ea îşi trage rădăcinile din toate marile sisteme filozofice24, aflîndu-se la 
temelia luptei pentru libertate şi egalitate în întreaga lume. Comunitatea internaţională s-a 
dezvoltat şi transformat radical în cursul secolului al XX-lea, iar odată cu aceasta s-a 
produs şi emanciparea drepturilor fundamentale ale persoanei. Evenimentul teribil care a 
fost cel deal doilea război mondial i-a determinat pe învingători să încerce să creeze o 
alianţă, în primul rînd, pentru a rezolva cîteva din problemele ce decurgeau din război, dar 
mai ales pentru a căuta un mijloc de a împiedica repetarea unor evenimente atît de 
îngrozitoare pe viitor10. Astfel a fost creată Organizaţia Naţiunilor Unite. Importanţa acestui 
deziderat a fost şi rămîne evidentă, iar strădaniile depuse în vederea adoptării diferitelor 
declaraţii universale ale drepturilor omului continuă să fie în centrul acestei organizaţii. 
Cu toate acestea, prea puţină lume este conştientă de amploarea eforturilor depuse din 
1945 încoace în vederea realizării unui astfel de acord general, precum şi de calea grea ce 
a fost parcursă în acest sens pînă în prezent. 
Textul de referinţă rămîne Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată în 
1948. Acest text enunţă o serie de drepturi fundamentale, un “ideal comun ce trebuie 
împlinit” pentru toţi oamenii, indiferent de rasă, sex, limbă, religie, opinie politică, origine 
naţională sau socială, bunuri, naştere sau situaţie materială11. 

                                            

z" Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Tratat de drepturile omului, Bucureşti, 1995, p. 25-27. 11 

Ibidem. 
23 Эмиль Абашин, Право на расправу, Moscova, 1999, р. 59. 
24Adrian Năstase, op. cit., p. 78. 
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După foarte multe şi îndelungate discuţii şi dezbateri au fost adoptate alte două 
instrumente internaţionale cu putere de lege pentru statele-părţi, şi anume: Pactul 
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Ambele au fost votate în 1966 şi 
au intrat în vigoare zece ani mai tîrziu. Un protocol facultativ referitor la cel de-al doilea 
pact prevede un mecanism de examinare, în anumite cazuri, a plîngerilor parvenite de la 
persoane particulare. 
Aceste trei documente reunite constituie Carta Internaţională a Drepturilor Omului. 
Anume ele au inspirat în mod direct şi au reflectat, în totalitate sau în parte, o întreagă 
gamă de instrumente complementare referitoare la: 
• autodeterminare şi dreptul la independenţă al ţărilor şi popoarelor colonizate; 
• lupta împotriva discriminării bazate pe rasă, sex, loc de muncă, profesie, religie, 

credinţă sau educaţie; 
• lupta împotriva crimelor de război şi crimelor împotriva umanităţii; 
• protecţia persoanelor supuse unui regim de detenţie sau de închisoare; 
• interzicerea torturii şi altor tratamente analoage inumane; 
• libertatea de asociere (drepturi sindicale), politica locurilor de muncă; 
• drepturile politice ale femeii; 
• drepturile persoanelor deficiente mintal şi cu handicap; 
• progresul şi dezvoltarea în domeniul social (eliminarea foamei şi a subnutriţiei); 

• folosirea progreselor înregistrate de ştiinţă şi tehnică în interesul păcii şi în beneficiul 

omenirii; 
• cooperarea şi dezvoltarea culturală pe scară internaţională; 

• mass-media şi contribuţia acesteia la întărirea păcii şi înţelegerii internaţionale; 

• lupta împotriva rasismului, instigării la război şi apartheidului; 

• lupta împotriva terorismului; 

• promovarea drepturilor omului. 25 26

                                            
25 Ibidem. 
26 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
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De menţionat faptul că aceasta este doar partea vizibilă a lucrurilor, nemaivor- bind de 
nenumăratele grupuri speciale de lucru, de comitetele şi măsurile speciale, de rapoartele, 
studiile şi declaraţiile, conferinţele, planurile şi programele organizate şi desfăşurate în 
acest sens. Merită a fi evidenţiate deceniile de luptă, de cercetare şi de instruire, precum şi 
fondurile de contribuţii benevole sau de angajări speciale, măsurile de asistenţă de orice 
fel la nivel mondial, regional şi local, măsurile adoptate, anchetele realizate şi procedurile 
elaborate pentru promovarea şi apărarea drepturilor omului. 
De apreciat activitatea desfăşurată de către instituţiile specializate ale ONU, precum şi 
acţiunile întreprinse de către numeroase organisme internaţionale sau na- :ionale, 
guvernamentale sau neguvemamentale ce se ocupă de drepturile omului. Fără îndoială, 
documentele menţionate nu divizează realitatea de ideal. După cum se afirmă în literatura 
de specialitate27, dacă se confruntă realităţile prezente cu idealul, nici o ţară, nici chiar cea 
mai dezvoltată, nu se poate prevala de satisfacerea tuturor cerinţelor apărării drepturilor 
omului. Guvernele statelor au o anumită tendinţă de rezolvare a dificultăţilor interne fără o 
contribuţie suficientă orientată spre drepturile omului, mai ales atunci cînd ţara abia şi-a 
dobîndit independenţa sau se află în perioada de tranziţie28. 
“Dezvoltarea drepturilor omului în dreptul internaţional şi legislaţiile naţionale s-a 
încununat cu crearea unui sistem de drepturi care reglementează global existenţa 
armonioasă a personalităţii .”29 Această realitate este caracteristică, în special, guvernelor 
ţărilor în curs de dezvoltare, care, fără îndoială, nu ignorau aceste fapte, dar au făcut uz de 
ele pentru a justifica încălcările impuse de necesităţile de unitate naţională, de stabilitate şi 
de dezvoltare. în acest sens, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului de la 1948 
constituia un alibi important, în special preambulul ac e s te ia: ‘ "prezent a Declaraţi e 
Universală a Drepturilor Omului este proclamată ca ideal comun de atins”30 31 şi articolul 
29 care stipulează că “individul are îndatoriri faţă de comunitatea in care este posibilă doar 
libera şi deplina dezvoltare a persoanei sale”3A. 
Tocmai în aceste situaţii apare problema asigurării drepturilor omului, deoarece întîietatea 
dreptului nu este deplin respectată în nici un punct de pe glob, iar atenţia trebuie să fie 
îndreptată şi asupra părţilor lumii unde se consideră deseori că această problemă este 
bine pusă la punct. 

 

                                            
27 Ce este democraţia, Bucureşti, 19%, p 59. 
28 Ibidem. 
29 Gh. Costachi, P. Zaharia, Dezvoltarea conceptului despre depturile omului in epoca modernă şi 

contemporană, în Legea şi viaţa, nr.l, 2000, p. 19. 
30 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
31 Ibidem. 
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CAPITOLUL II 
Instituţii specializate pentru apărarea drepturilor omului 

§ 1. Geneza şi necesitatea evoluţiei instituţiei ombudsmanului 
Necesitatea creării instituţiei ombudsmanului este generată de ajutorul pe care îl solicită 
populaţia de la această instituţie, ea funcţionînd ca un garant al protecţiei drepturilor 
cetăţeneşti. 

In situaţia în care în Republica Moldova cetăţeanul nu este recunoscut ca subiect cu drept 

de sesizare în Curtea Constituţională, el are nevoie de un garant pentru a-i proteja 

drepturile consacrate în Legea Supremă. Articolul 31 al Legii cu privire la avocaţii 

parlamentari stipulează expres drepturile acestuia de a sesiza Curtea Constituţională în 

vederea controlului constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor 

Preşedintelui RM, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului asupra corespunderii lor principiilor 

şi actelor juridice internaţionale cu privire la drepturile omului. 

Această autoritate în Republica Moldova este generalizată prin denumirea de 

“ombudsman” şi creată în baza Legii nr. 1349-XIII din 17.10.1997 (Monitorul Oficial al RM 

nr. 82-83/671 din 11.12.1997). Din dispoziţia articolului 1 al legii menţionate rezultă ca 

activitatea avocatului parlamentar este menită să asigure respectarea drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale şi de 

persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile32. 

Această instituţie a fost consfinţită în Suedia de Constituţia din 1809 şi de atunci 

funcţionează fără întrerupere ca instrument complementar pentru controlul executivului de 

către Parlament. După mai bine de un secol de la crearea sa în Suedia, instituţia 

ombudsmanului s-a extins în mai mult de jumătate din ţările lumii. 

în terminologia ştiinţifică33 34, denumirea de ombudsman este aproape generalizată. Sînt 

însă ţări care au dat instituţiei denumiri proprii, precum: comisar parlamentar în Marea 

Britanie din 22.03.1967, apărător al poporului în Spania din 27.12.1978, mediator în 

Franţa din 03.01.1973, protector al cetăţeanului în Canada din 1978, delegat 

parlamentar al apărării în Germania din 19.07.1975, comisar în problemele 

administraţiei în Cipru din 1981, avocatul poporului în România din 21.11.1991, avocat 

parlamentar în Moldova din 17.10.1997, mediator public, procuror parlamentar etc.3y. 
Aşa cum se defineşte în domeniu,35 ombudsmanul este o persoană independentă, numită 
de către Parlament ori Executiv pentru a apăra drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în raport 
cu autorităţile publice şi în special cu cele executive. Este deci una sau mai multe 

                                            
32 Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349-XI11 din 17.10.1997, p. 4. 

33 Национальные омбудсмены. Varşovia, 1999, p. 66. 

34lbidem. 
4,1 A se vedea: loan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, voi. 11, Bucureşti, 1993, p. 

109-111; loan Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Iaşi, 1992, p. 103-104. 
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persoane, prin care Parlamentul sau Guvernul supraveghează administraţia36. 
In confonnitate cu literatura de specialitate37, instituţia respectivă poate fi organizată la 
nivel naţional, provincial ori local şi cunoaşte două forme importante: 
- ombudsmanul cu competenţă generală care primeşte orice plîngere a cetăţenilor 

împotriva abuzurilor şi nedreptăţilor administraţiei şi în urma verificărilor solicită 
administraţiei restabilirea în legalitate; 

- ombudsmanul cu competenţă specială care controlează anumite servicii, cum ar fi, de 
exemplu, activitatea armatei în Germania. 

In esenţă, rolul ombudsmanului este de a supraveghea respectarea legii şi a apăra 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 
în toate ţările în care există, fiind o instituţie cu caracter special înfiinţată pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, ombudsmanul îşi concentrează întreaga activitate 
asupra supravegherii respectării legilor şi contracararea atitudinilor birocratice, abuzive din 
activitatea autorităţilor publice, în special a celor cu caracter executiv, asigurînd prin 
aceasta apărarea drepturilor omului. 
Ombudsmanul nu este un organ care să se substituie altora, ci, alături de alte autorităţi 

publice, în special de cele cu caracter executiv, sprijină respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, fiind astfel un protector al tuturor38, în toate sistemele de drept 

instituţia ombudsmanului există în paralel cu alte mijloace de control la nivelul statului, 

precum recursul ierarhic, tribunalele administrative, tribunalele ordinare etc. 
Instituţia ombudsmanului este democratică, independentă, a cărei implementare cere 
timp, cadru democratic, cultură, în special politico-juridică, solicitudine şi autorităţi dispuse 
a coopera şi înlătura din activitatea lor orice greşeli sau abuzuri la adresa drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 
Eficienţa instituţiei ambudsmanului a depins, în majoritatea statelor lumii în care 
funcţionează, nu numai de sistemul existent acolo, ci, în mare măsură, de calităţile 
persoanei care a fost desemnată în funcţia respectivă, de autoritatea şi maniera de lucru a 
acesteia, de aprecierea şi sprijinul opiniei publice şi, nu în ultimul rînd, de receptivitatea şi 
sprijinul autorităţilor publice39. 
Crearea în Moldova a instituţiei avocatului parlamentar40 a avut ca sursă de inspiraţie 
tradiţia suedeză a ombudsmanului şi instituţiile similare înfiinţate după cel de-al doilea 
război mondial în numeroase ţări de pe toate continentele, ca urmare a popularităţii 
instituţiei suedeze. 
In atare condiţii, consider că orice denumire ar avea şi oricum ar fi această instituţie 
organizată şi structurată, ea contribuie cu succes în lume, inclusiv în ţara noastră, la 
accentuarea trăsăturilor statului de drept prin verificarea respectării legii în diversele 
compartimente ale administraţiei publice, precum şi la educarea şi sprijinirea cetăţenilor în 
recunoaşterea drepturilor şi intereselor lor şi, prin aceasta, la stimularea societăţii civile în 

                                            
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Thomas Buergenthal, InternationalHuman Rights, St. Paul, Minn. West Publishing Co., 1995, p. 44. 

39 Benone Puşcă, Ion Popescu-Slăniceanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, 1996, p. 

219-222. 
40 Legea cu privire la avocaţii parlamentari, nr. 1349-XII1 din 17.10.97. 
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ansamblu. De asemenea, funcţionarea acestei instituţii duce la înlăturarea unor practici şi 
mentalităţi de natură totalitară prin cultivarea unor relaţii de colaborare, sprijin şi încredere 
reciprocă între autorităţile publice, în special între administraţie şi cetăţeni. 

§ 2. Natura juridică a instituţiei avocatului parlamentar în 
Republica Moldova 

O societate modernă are nevoie de instituţii modeme şi bine puse la punct, care să vină 
atît în întîmpinarea oamenilor, rezolvînd problemele cu care se confruntă, cît şi sprijinul 

celor ce se află în aceste funcţii, pentru a le uşura misiunea şi a simplifica mecanismul prin 
prisma căruia sînt asigurate drepturile omului. 
Acest lucru diferă de la stat la stat şi este influenţat de natura juridică a instituţii lor 

respective. Cu alte cuvinte, faptul depinde în mare măsură de statutul juridic ce le este 
acordat, care se concretizează prin atribuţiile ce le revin, felul organizării, competenţele şi 
modalităţile de acţiune, actele şi faptele care pot fi supuse examinării, autorităţile publice a 

căror activitate o pot supraveghea etc. 

Pentru început vom expune definiţia dată ombudsmanului în literatura de specialitate şi 

felul în care a fost ea percepută de-a lungul timpului. 

Cuvîntul Ombudsman este de provenienţă suedeză, adoptat de limbajul universal, 

înscmnînd “cel ce pledează pentru altul ” 41 . Mai concret, aceasta este o instituţie 

recunoscută de Constituţie sau de o lege a organului legislativ competent, condusă de o 

persoană independentă, care răspunde de actele sale în faţa Parlamentului. 

Ombudsmanul primeşte plîngerile cetăţenilor şi acţionează din proprie iniţiativă pentru a 

apăra legalitatea actelor juridice sau administrative, face recomandări ori sugestii etc. 

Această definiţie generică admite nenumărate forme cu diferite variante referitor la numire, 

limitele competenţelor, metoda de prezentare a plîngerilor, durata mandatului etc.42. 

 

După cum am menţionat, în unele ţări s-a păstrat denumirea de otnbudsman, iar în altele 

aceasta s-a schimbat48. Astfel, în Franţa această persoană se numeşte mediator, în 

Portugalia apărător al dreptăţii, în Spania - apărător al poporului. în unele ţări cum ar fi 

Danemarca, Franţa, Irlanda sau Portugalia există un singur ombudsman, în alte ţări, de 

exemplu, în Suedia, Austria, Australia, sînt mai mulţi, iar în Regatul Unit al Marii Britanii el 

funcţionează alături de Comisia Parlamentară. In Italia s-a optat pentru crearea unui 

număr de apărători civici în regiunile Toscana, Liguria, Lombardia şi Friuli Veneţia. 
Printre caracteristicile esenţiale ale ombudsmanului, care îi creează acest statut aparte, 
diferit de cel al altor instituţii publice, putem menţiona faptul că deseori instituţia este 
constituită, de regulă, printr-un act al puterilor sau autorităţilor centrale ale statului sau ale 
regiunii date, cum ar fi, de exemplu, comisiile instituite de Parlamente sau, în unele cazuri, 
de Guverne, întru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. La acestea se adaugă 
şi misiunea de a supraveghea activitatea administraţiilor publice cu impact direct asupra 
asigurării drepturilor fundamentale ale omului. în acest sens, pe bună dreptate, instituţiei 

                                            
41 Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Bucureşti, 1998, p. 220-221. 
42 Ibidem. 
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respective îi revine sarcina de a inspecta, a demasca, a recomanda şi a da publicităţii 
rezultatele activităţii sale, astfel întărind încrederea oamenilor în existenţa instituţiei date49. 
în acest context se înfăţişează principalele funcţii ale ombudsmanului. Astfel, funcţia de 
supraveghere a respectării drepturilor fundamentale şi a legalităţii implică, fără doar şi 
poate, funcţia de cercetare şi de control al administraţiei publice, care, la rîndul lor, 
presupun ca rezultat funcţia de mediere sau de sugerare a unor noi măsuri legale în cazul 
în care sînt depistate anumite nereguli sau dis- funcţionalităţi. 

Logică şi necesară, ca rezultat al celor dintîi, este şi funcţia de sancţionare sau de 
penalizare a autorităţilor, funcţionarilor care prin activitatea lor se fac vinovaţi de 
încălcarea, limitarea sau îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 
Toate aceste prerogative creează imaginea unei instituţii care se constituie într-o garanţie 
proprie statului de drept şi care, la rîndul său, se adaugă altora cum ar fi contenciosul 
administrativ sau cel constituţional, avînd aceleaşi scopuri de a proteja cetăţeanul 
împotriva abuzurilor statului şi de a-1 restabili în drepturile garantate de prevederile legale 
şi constituţionale. 
De precizat că într-o oarecare măsură ombudsmanul este opera cuiva şi are ca puncte de 
reper şi limite de acţionare normele Legilor Supreme ale statelor50. Ombudsmanul este un 
împuternicit al Parlamentului, cu autonomie deplină, însărcinat de Legislativ cu efectuarea 
controlului în problemele referitoare exclusiv la administraţia publică, fără a putea să le 
înlocuiască imediat sau să le modifice direct acţiunile. 

4S Национальные омбудсмены. Свод правовых положений, Varşovia, 1999, р. 

5-7. 44 Ibidem. 
5,1 People’s advocate office in Albania. Tirana, Albania, 2001, p. 77. 
Prin urmare, ombudsmanul nu are calitatea de legiuitor şi nu poate aproba măsuri cu forţă 
de lege43, cu aceste împuterniciri fiind învestite alte autorităţi ale statului. De asemenea, el 
nu se prezintă ca un organism de guvernare capabil să ia decizii în politica ţării şi nu este 
avocat avînd competenţa de a apăra cetăţenii în tribunale, revenindu-i doar funcţia de a 
apăra litera legii. 
Aceste interpretări sînt consecinţa unor concepţii despre ombudsman ale cetăţenilor din 
mai multe ţări europene, care nu înţeleg poziţia şi rolul acestuia. Totuşi, în lumea modernă 
de la sfîrşitul secolului XX - începutul secolului XXI ombudsmanul este un semn de 
identitate indiscutabil, cu un statut juridic aparte. 
Este adevărat că unele state democratice, din diverse motive, încă nu au statuat şi 
introdus instituţia ombudsmanului. însă statele cu regim autoritar nici nu pot măcar suporta 
existenţa unei atare instituţii al cărui scop fundamental este de a apăra cetăţenii de 
abuzurile autorităţilor administraţiei publice. însăşi natura regimului politic se opune unui 
asemenea mijloc de control cetăţenesc al statului atotputernic44. 
Răspîndirea rapidă a instituţiei ombudsmanului în ultimele decenii este semnul reuşitei 
activităţii acesteia, precum şi al întăririi credibilităţii administraţiei şi justiţiei într-un stat 

                                            

43 E. А. Лукашева, Общая теория прав человека. Moscova, 1996. 

44 Aristide Cioabă ş.a., op. cit., p. 133-137. 
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democratic45. 
Astfel, ombudsmanul apare ca o instituţie cu caracteristici speciale, deoarece, spre 
deosebire de celelalte trei autorităţi publice clasice - legislativă, executivă şi 
judecătorească, acesta nu are putere de decizie. După cum se precizează în literatura de 
specialitate, puterea reală a ombudsmanului se bazează pe autoritatea căpătată de-a 
lungul timpului şi încrederea din partea oamenilor. 
în linii mari, anume ineficienţa sistemului de garanţii jurisdicţionale în materie de acţiune 
administrativă a şi condus la crearea acestei autorităţi publice, legată iniţial de puterea 
legislativă, fără atribuţii directe de acţiune politică, dar cu sarcina de a garanta legalitatea 
activităţii administraţiei publice, cu scopul ca cetăţenii să aibă o altă cale instituţională 
pentru apărarea intereselor lor. 
De asemenea, autoritatea şi prestigiul de care se bucură instituţia ombudsmanului 
constau în lipsa legăturilor partizane directe sau indirecte cu orice partid politic sau 
sindicat. Iată de ce, de regulă, în acest post sînt aleşi magistraţi, judecători, profesori 
universitari, jurişti eminenţi sau persoane de mare prestigiu social, neimplicaţi politic. 
Astfel, de cele mai multe ori imaginea şi credibilitatea instituţiei vizate creşte atît datorită 
persuasiunii şi capacităţii de influenţare, cît şi datorită valorii funcţionarului în cauză. 
Pîrghiile cele mai sigure de care se folosesc ombudsmanii şi care le sporeşte imaginea 
sînt condiţionate de superioritatea bazată pe o cunoaştere imparţială a faptelor sau 
situaţiilor şi respectiv folosirea ştiinţei juridice pentru a demonstra legalitatea sau 
ilegalitatea faptelor sau situaţiilor prezentate, precum şi prudenţa diplomatică concretizată 
în simţul echilibrului şi al echităţii în vederea detectării actelor incorecte săvîrşite în 
administraţie. 
Astfel, relaţia dintre cetăţean şi ombudsman bazată pe încredere capătă următoarele 
caracteristici: acces facil, ca mod şi formă; apropiere; gratuitate; operativita- :e; 
confidenţialitate. 
Totodată, instituţia ombudsmanului nu trebuie privită ca un tribunal suprem sau o instanţă 
superioară de judecată, chiar dacă ea dispune de suficiente posibilităţi pentru a pune în 
valoare şi a apăra drepturile cetăţenilor încălcate de administrare şi legalitatea acţiunii 
acesteia. Funcţia principală a ombudsmanului rămîne a fi constatarea formală a 
corectitudinii sau incorectitudinii acţiunilor administraţiei. După unii autori, ombudsmanul 
se prezintă doar ca un element complementar al instituţiilor existente-legislativ, guvern, 
autorităţi administrative, tribunale, acesta din urmă dobîndind mai multă forţă şi mai mare 
responsabilitate datorită posibilităţii înaintării plîngerilor cetăţenilor. 
Conform părerii altor autori, acesta este un arbitru critic al administraţiei publice'46, 
deoarece el nu poate legifera în materie de politică socioeconomică şi nici transforma sau 
influenţa direct funcţionarea defectuoasă a serviciilor publice. Este însă incontestabilă 
influenţa şi necesitatea sa într-o societate democratică şi, in acest context, este firească 

                                            

45 Ibidem. 

46 D.C. Rowat, Pourquoi un ombudsman parlementaire?, în Revue française d administration publique, 

nr. 64, oct.-dec., 1992, Paris, p. 34. 

Ibidem. 

<f> Права человека, Институт государства и нрава. Moscova, 2001. 



ASIGURAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN LUME  29 

 

diversitatea aspectelor acestei instituţii de la o ţară la alta55. 
Semnificativă rămîne a fi importanţa acordată instituţiei în statele cu tradiţie în acest sens, 
la polul opus situîndu-se ţările unde “implementarea” ei nu este suficient definitivată, de 
exemplu, în statul lowa din SUA sau chiar în Franţa. în această ordine de idei, sînt 
discutabile şi unele proceduri care îngreuează accesul cetăţeanului la ombudsman. Drept 
exemplu poate servi Marea Britanie, unde plîngerea nu-i parvine acestuia direct, ci prin 
intermediul unui parlamentar. O altă piedică reprezintă numărul mare de excepţii, în sensul 
că numeroase categorii de acte nu pot fi atacate în persoana ombudsmanului56. 
Aşadar, indiferent de ţară şi de organizarea instituţiei, ombudsmanul, pentru atingerea 
scopurilor dorite, trebuie să poată avea acces la informaţii, manevrînd eficient metodele de 
investigaţie, asigurînd acestei instituţii de mare prestigiu încrederea cetăţenilor statului 
respectiv. 
Prin urmare, fiind o autoritate autonomă, instituţia ombudsmanului reprezintă organizaţii 
ce sînt recunoscute public şi se bucură de autoritate, indiferent de persoana care o 
exercită şi acţionează pe scară ierarhică. Totodată, ombudsmanii sînt independenţi în 
raport cu competenţele administrative supuse investigărilor lor, fiind independenţi şi faţă 
de autorităţile politice, facînd publice, în acest sens, informaţiile rezultate în urma 
investigaţiilor efectuate. 
Astfel, nu trebuie omisă rezonanţa activităţii ombudsmanului şi chiar colaborarea pe care o 
oferă altor instituţii statale ce derivă din rezultatele dezbaterilor parlamentare pe marginea 
rapoartelor lor anuale. Reprezentanţii naţiunii, şi nu numai ei, află, cu acest prilej, cum se 
aplică legile, în ce fel sînt afectaţi cetăţenii. 0 deosebită importanţă prezintă propunerile 
ombudsmanului pentru îmbunătăţirea legislaţiei. 

§ 3. Instituţii naţionale pentru apărarea drepturilor omului în diferite 
state 

După cum am menţionat, instituţiile naţionale specializate în protecţia drepturilor omului au 
fost create în contextul în care numeroase ţări au recunoscut că instituţiile tradiţionale de 
protecţie juridică a cetăţenilor şi de control al autorităţilor administraţiei publice nu mai erau 
în măsură să rezolve conflictele ce apăreau între aceştia. 
Chiar după primul război mondial, în multe ţări de pe aproape toate continentele s-au pus 
bazele instituţiei ombudsmanului, atît la nivel naţional şi regional, cît şi la nivel local. La 
bază era modelul suedez, consfinţit constituţional în anul 1809. De menţionat însă că 
aceste ţări nu copiază modelul, ci, dimpotrivă, îl modifică în funcţie de ordinea lor juridică47 

48. 
De-a lungul activităţii în domeniul instituţiilor naţionale s-a ajuns la concluzia că nu se 
poate vorbi de un model-standard de ombudsman, fiecare ţară beneficiind de experienţa 
altora şi implementînd propriile mecanisme în acest sens, ţinînd seama de tradiţiile din ţara 

în care funcţionează, de modul de desfăşurare a procesului de democratizare, de reforma 
ce are loc în acea ţară etc. în Europa, instituţia se dezvoltă rapid şi se diversifică atît după 

                                            
47 Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale, Institutul Român pentru Drepturile Omului,  

Bucureşti, 1992, p. 34-36. 
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denumire, cît şi după natura sa juridică, iar în ţările de pe celelalte continente vom găsi 
mediatori, de asemenea, dotaţi cu largi competenţe atît la nivelul statului, cît şi la nivel 

local. Aceştia sînt învestiţi cu atribuţii în cele mai diverse domenii, de exemplu, în sfera 
armatei, gestiunea municipală, închisori, minori, etnii, universităţi, presă etc. sau luate în 
ansamblu. 
Această diversitate se explică, în mare măsură, prin faptul că există ţări cu forme de stat şi 
de guvemămînt din cele mai diverse şi cu structuri administrative şi de dezvoltare diferite. 
Oricum, instituţia în cauză se întîlneşte în monarhii şi în sisteme prezidenţiale, în state 
federale şi în cele unitare, în state industrializate şi în ţări pe cale de dezvoltare, în ţări cu 
jurisdicţie administrativă dezvoltată şi fără aceasta. 
Astfel, în unele sisteme de drept membrii instituţiei sînt numiţi de către Guvern şi sînt 
specializaţi pe diferite domenii ale executivului. în Suedia există ombudsmani pentru 
concurenţă, consumatori, egalitatea şanselor şi chiar pentru presă; în Noua 
Zeelandă - pentru mediul înconjurător, în timp ce în Zambia există doar o comisie de 
investigaţii, iar în Israel - un control de stat, toate acestea fiind asimilate instituţiei 
ombudsmanului. 
Instituţia ombudsmanului şi-a găsit consacrarea şi în fostele ţări socialiste. 
în Polonia, de exemplu5*, ea a fost creată cu scopul de a sluji protejării acelor drepturi şi 
libertăţi ale cetăţenilor care sînt definite în Constituţia Republicii Polonia 49  şi alte 
reglementări legale50. 
Constituţia Rusiei 51  enumeră printre atribuţiile Dumei de Stat “numirea în funcţie şi 
eliberarea din funcţie a împuternicitului pentru problemele drepturilor omului, care 
acţionează în conformitate cu legea constituţională federală”52. 
In România această instituţie este prevăzută în art. 55 din Constituţia ţării, în ciuda faptului 
că ea nu avea precedent în tradiţia constituţională română, iar prevederile legale cu privire 
la contenciosul administrativ erau considerate ca fiind suficiente pentru a permite 
cetăţenilor să declanşeze o procedură în scopul anulării actelor administrative ilegale. 
Totuşi, instituţia din oricare din aceste ţări, bazată pe forma suedeză, are o structură 

fundamentală uniformă, diferită fiind doar organizarea de detaliu şi care poate fi clasificată 
din mai multe considerente, luate împreună sau separat. Aceasta şi din cauza că misiunea 
ce i-a fost încredinţată de-a lungul timpului nu se reduce numai la rezolvarea litigiilor între 

administraţie şi administrat, ci priveşte şi evoluarea şi personalizarea relaţiilor dintre 
aceştia. Din considerentele respective vom ilustra în cele ce urmează cîteva modele, 
pentru a crea o imagine de ansamblu asupra instituţiei date. 

Se impune caracterizarea, în primul rînd, a modelului scandinav în frunte cu Suedia, 

datorită tradiţiei îndelungate şi exemplului pentru ombudsmanii din întreaga lume. 

în Suedia apărarea drepturilor cetăţeanului în relaţiile cu statul este unul din aspectele 

fundamentale ale sistemului legislativ. Ombudsmanul este, în acest context, o garanţie 

                                            

Vezi Legea din 15 iulie 1987, cu modificările din 1991.  

J,> Constituţia Republicii Polonia din 2 aprilie 1997. 

h" Ibidem, art. 1 alin.(2). 

51 Vezi Constituţia Rusiei, art. 103, litera e). 

fi2 Ibidem. 
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eficientă împotriva abuzurilor sistemului judiciar şi administraţiei publice. El este ales de 
Riksdag şi asigură supravegherea tuturor funcţionarilor publici şi a magistraţilor, pentru a 

se încredinţa în aşa fel că ei respectă legile şi fac faţă funcţiilor ce le revin. Astfel, sistemul 
ombudsmanilor întăreşte încrederea cetăţenilor în activitatea justiţiei şi a celorlalte organe 
ale statului. 

Datorită faptului că în Suedia această instituţie este foarte dezvoltată, aici există mai multe 
categorii de ombudsmani care pot fi clasificaţi atît după criteriul numirii, alegerii, cît şi după 
specificul activităţii lor. 
Funcţia de ombudsmaniparlamentari şi-a găsit consacrarea constituţională în Suedia în 
1809, fiind o instituţie destinată încă de la începuturile sale controlului Riksdagului53 54 
(Parlamentului) asupra respectării legilor de către toţi judecătorii, ofiţerii şi funcţionarii de 
stat. 
Activitatea lor urmăreşte toate serviciile administrative ale statului, colectivităţilor loca le, 
inclusiv ale personalului acestora. Cu alte cuvinte, controlul se exercită asupra 
persoanelor care activează în serviciul public. Excepţie fac doar miniştrii în funcţie, 
membrii Riksdagului şi consilierii municipali. 
Fiecare ombudsman are un anume domeniu de activitate şi în cadrul acestuia efectuează 
inspecţii, întreprinde anchete, unele chiar la sugestia preseiM. Ei sînt pe deplin 
independenţi faţă de Riksdag, avînd chiar obligaţia de a întocmi un raport anual care este 
înaintat unei comisii speciale a Riksdagului, iar aceasta, la rîndul său, îl examinează şi 
face propuneri corespunzătoare Parlamentului. 
Ombudsmanii desemnaţi de Guvern mai pot fi clasificaţi în temeiul sferelor de activitate, 
după cum urmează: 

• Ombudsmanul pentru concurenţă 
Funcţia este creată în 1954, avînd în obiectiv supravegherea activităţii comerciale în 
condiţii de concurenţă rezonabilă. în cadrul activităţii sale ombudsmanul55 colaborează cu 
Direcţia naţională a preţurilor şi a concurenţei, Comisia de control a băncilor şi Inspecţia 
naţională a asigurărilor private. 
întru îndeplinirea atribuţiilor sale, el negociază cu organismele vizate, iar dacă nu se 
ajunge la soluţionarea conflictului, se apelează la Curtea pieţei56 care este un tribunal 
compus din jurişti, oameni de afaceri, precum şi economişti şi reprezentanţi ai 
consumatorilor. 
Nerespectarea deciziilor Curţii poate fi sancţionată cu amenzi administrative. 

• Ombudsmanul pentru consumatori 

                                            
Parlamentul alege patru ombudsmani pentru o perioadă de patru ani.  

M Fiecare cetăţean care se consideră prejudiciat în drepturi se poate adresa în scris ombudsmani lor. 

în urma examinării plîngerilor, cele care nu interesează domeniul ombudsmanilor sînt înlăturate, 

celelalte formînd obiectul unor proceduri; doar cele care prezintă un real interes (parte din plingeri) 

sînt trimise organelor competente în vederea luării măsurilor. 
55 Ombudsmanul are la dispoziţie un serviciu compus din 30 de persoane.  

'* Curtea este în măsură să ia hotăriri deosebit de importante cum ar fi: interdicţia pentru o firmă de a 

recurge la practici comerciale restrictive sau de a le modifica pe cele existente; Curtea poale fixa un 

preţ maxim pentru o anumită marfă. 
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Cu scopul de a se urmări respectarea unor acte legale (Legea marketingului, Legea 
clauzelor contractuale abuzive, Legea privind protecţia consumatorului) funcţia dată a fost 
instituită în 1971. Serviciile acestui ombudsman şi cele ale Administraţiei naţionale pentru 
protecţia consumatorilor formează un singur organ pe care îl conduce ombudsmanul în 
cauză.
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Din dorinţa protejării consumatorului de oferte şi reclame comerciale, potrivit Legii 
marketingului, asistăm la o adevărată “răsturnare a sarcinii probei”. La cererea 
ombudsmanului, orice firmă sau persoană este obligată să dovedească veridicitatea 

afirmaţiilor sale cu privire la produsele prezentate spre vînzare. Este posibilă, de 
asemenea, chiar interzicerea vînzării unor produse care s-ar dovedi a fi dăunătoare 
sănătăţii consumatorilor. 

Legea asupra clauzelor contractuale abuzive protejează, sub supravegherea om-
budsmanului, consumatorul împotriva unor clauze exoneratoare de răspundere pe care 
furnizorii le introduc în contracte, mai ales pentru vînzarea de produse de folosinţă 

îndelungată. Ca şi în cazul precedent, secretariatul ombudsmanului poate sesiza Curtea 
pieţei, avînd chiar dreptul de a declanşa urmărirea injustiţie dacă nu se ajunge la 
rezolvarea problemei pe cale amiabilă. 

• Ombudsmanul pentru egalitatea de şanse 
Odată cu intrarea în vigoare în 1980 a Legii egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei a fost 
creată şi această funcţie. Ombudsmanul respectiv are sarcina de a veghea respectarea 
legii în cauză. El difuzează informaţii, contribuind la informarea opiniei publice, 
examinează cazuri individuale de discriminare, încercînd calea amiabilă de rezolvare a 
situaţiilor57. în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, ombudsmanul poate iniţia anchete din 
proprie iniţiativă, iar în caz de eşec al rezolvării conflictelor pe cale amiabilă, se recurge la 
Curtea muncii, ale cărei decizii sînt obligatorii. 

• Ombudsmanul pentru discriminare etnică 
Este instituit în 1986 în baza Legii îndreptate împotriva discriminării etnice. El este 

preocupat de situaţiile specifice ale problemelor discriminării pe criterii de rasă, culoare, 

naţionalitate, religie etc., ivite în colectivităţi, îndeosebi la locul dc muncă al cetăţenilor. 

Ombudsmanul acordă asistenţă persoanelor ce au avut de suferit din cauza discriminării, 

sprijinindu-le să-şi apere drepturile, contribuind la formarea unor curente de opinie şi 

recomandînd adoptarea unor măsuri legislative corespunzătoare în acest sens. 

• Ombudsmanul public pentru presă 
Instituit în 1969, ombudsmanul în cauză este desemnat de un comitet special compus din 
ombudsmani parlamentari şi preşedinţii Ordinului naţional al avocaţilor şi Clubului 

publiciştilor58. 
Oricine poate protesta contra unui articol de presă care încalcă etica ziaristică59. Plîngerea 
este examinată de ombudsman, apreciindu-se dacă defăimarea reclamată se poate 
repara prin publicarea unei replici adecvate în ziarul cu pricina. în caz contrar, 
ombudsinanul are dreptul de a iniţia o anchetă în cadrul căreia se cere şi părerea 

                                            
57 Cea 150-200 de plîngeri pe an. cele mai multe la ocuparea de posturi în administraţie şi economie.  
58 Amintim că în Suedia există o Lege a presei, din 5 aprilie 1049, care are caracter organic, alături de 

Constituţie, Regulamentul Riksdagului şi Legea succesiunii la tron. 
hW Ibidem; reclamaţiile sînt scutite de orice taxe. 
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redactorului-şef al publicaţiei reclamate. Dacă a încălcat regulile admise în materie de 
publicaţie, administraţia ziarului este obligată să publice declaraţia ombudsmanului sau a 
Comitetului de deontologie care activează în acelaşi domeniu, putînd fi supusă şi unei 
amenzi administrative. 
Evident, inspirîndu-se din modelul suedez60, Danemarca creează o instituţie proprie - 
ombudsmanulparlamentar. Acesta este ales de Folketing61 pentru a controla administraţia 
civilă, militară şi municipală, avînd dreptul să recurgă la anumite anchete din iniţiativă 
proprie sau pe marginea plîngerii individuale. Mai recent a fost adoptată şi o lege care 
reglementează pe larg activitatea instituţiei respective62. 
în 1946 Comisia Constituţională din Danemarca recomandă instituirea funcţiei de 
ombudsman parlamentar 63 , ca abia la 1 aprilie 1955 să fie numit în funcţie primul 
ombudsman danez avînd competenţă naţională64. Astfel, orice persoană poate înainta o 
reclamaţie împotriva activităţii miniştrilor, a funcţionarilor şi oricărui alt funcţionar care 
lucrează în serviciul statului. Competenţa ombudsmanului nu se extinde asupra activităţii 
judecătorilor şi a tribunalelor. 
După investigarea cazului, ombudsmanul poate decide, din proprie iniţiativă sau sesizat 
de către cineva şi în virtutea dispoziţiilor legale, dacă autorităţile sau funcţionarii au comis 
greşeli sau neglijenţe în îndeplinirea funcţiilor lor. De asemenea, el are dreptul să ceară 
tribunalelor iniţierea unei investigaţii şi poate informa Parlamentul, chiar dacă în situaţia 
respectivă este vorba despre un ministru. 
Modalitatea desemnării, competenţele şi obligaţiile ombudsmanului danez, modul său de 
a acţiona şi de a-şi înceta activitatea sînt stipulate în Legea privind ombudsmanul pentru 
administraţie civilă şi militară. 
Imediat după obţinerea independenţei sale, Finlanda îşi stabileşte în Constituţia din anul 
191965 crearea instituţiei ombudsmanului parlamentar. Ombudsmanul este numit de către 
Eduskunta, are atribuţii asemănătoare cu cel danez, fiind învestit şi cu dreptul de a 
controla respectarea legalităţii de către tribunale. 

O altă ţară a spaţiului scandinav, Norvegia, stabileşte în Constituţia7* sa că Stortin- gul va 
numi o persoană din afara acestuia, care va îndeplini atribuţiile unui ombud- sman. în anul 

1952 modelul suedez al ombudsmanului militar se introduce în cadrul organizării 
judecătoreşti, iar în anul 1963 - pe cel cu competenţă naţională. 
De menţionat faptul că începînd cu anul 1957, cînd instituţia ombudsmanului depăşeşte 
frontierele ţărilor scandinave, aceasta se extinde în întreaga lume, astfel încît să fie cu 
adevărat implementată în sistemele de drept naţionale care funcţionează şi astăzi cu 

                                            
60 A se vedea şi The Danish Ombudsman. Ministerul Afacerilor Externe. Departamentul de Informaţii, 

1995, Copenhaga, Danemarca. 
61 Constituţia Danemarcei din 5 iunie 1953, art. 55.  
62 Legea nr. 473 despre Ombudsman din 12 iunie 1996. 
71 Potrivit art. 55 din Constituţia daneză din 5 iulie 1953, Parlamentul este autorizat să desemneze una 

sau două persoane care să nu fie parlamentari şi care să supravegheze administraţia civilă şi militară a 

statului. 
64 Este exemplul profesorului Stephan Hurwitz, reales în mai multe rînduri, pînă în 1971, şi care s-a 

retras din cauza vîrstei. în această perioadă el a devenit un propagator fervent al virtuţilor instituţiei.  
65 Constituţia Finlandei din 17 iulie 1919 cu modificările ulterioare, art. 49,59. 
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succes. 
In categoria ombudsmanilor parlamentari, dar diferiţi într-o oarecare măsură de cel 
tradiţional suedez, vom distinge un Comisar Parlamentar în Germania. Acesta este creat 
prin lege, după modelele suedez şi norvegian, la 26 iunie 1957, nind ales de Bundestag. 
De competenţa lui ţine apărarea drepturilor membrilor forţelor armate, avînd şi dreptul de a 
asista Bundestagul la controlul forţelor armate. Potrivit legii, comisarul parlamentar poate 
efectua anchete la sesizarea comisiei pentru apărare a Bundestagului, a membrilor 
forţelor armate, dar şi din proprie iniţiativă. în aceste cazuri comisarul va analiza şi va 
decide dacă motivele aduse în scris dovedesc încălcarea unui drept şi va înainta petiţia 
organului corespunzător al forţelor armate, care va trebui să clarifice faptele sau să 
cerceteze încălcările, neregularităţile depistate66 67 68 69. 
In Germania, există şi ombudsman în domeniul civil. Primul birou de acest fel a fost creat 
în landul Renania-Palatinat în mai 1974. Cetăţenii au acces direct la el, avînd posibilitatea 
să-şi formuleze reclamaţiile la telefon. Modalitatea acţionării şi funcţionării sale este 
similară cu a celorlalţi ombudsmani. în afară de ombudsman, ca în toate statele de drept, 
organizarea judecătorească germană are o altă serie de măsuri pentru apărarea 
drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Aceasta înseamnă că orice cetăţean care se 
simte prejudiciat în drepturi poate recurge la instanţele de fond sau Ia una din instanţele cu 
jurisdicţie specifică, fie administrative, fiscale sau referitoare la asigurările sociale, în 
vederea restabilirii sale în drepturi, inclusiv a face recurs la Tribunalul Constituţional >au al 
landului respectiv™. 

in Marea Britanie Comisarul Parlamentar pentru administraţie cu jurisdicţie asupra Angliei, 

Scoţiei şi Ţării Galilor a fost creat prin legea Parlamentului Britanic, promulgată la 22 

martie 19677 ). 

înfiinţarea instituţiei ombudsmanului britanic a trebuit să depăşească rezistenţe puternice, 
deoarece se considera că existenţa sa ar fi incompatibilă cu conceptul de responsabilitate 

administrativă70. 

Comisarul Parlamentar numit de regină la propunerea Primului-ministru examinează 

plîngerile cu care este sesizat de către Camera Comunelor, acţionînd în interesul 
particularilor. Acesta este independent de Guvern şi poate fi destituit numai printr-o 
moţiune a ambelor camere parlamentare. 

In ciuda tuturor dezbaterilor privind oportunitatea acestei instituţii, în prezent, pe lîngă 

                                            

Constituţia din 17 mai, 1814 cu modificările ulterioare, art. 75.  

Legea apărării datelor federale, aprobată în 1977 şi intrată în vigoare la 1 ianuarie 1978, creează o 

Comisie Federală pentru apărarea datelor care, prin intermediul mijloacelor informaţionale, sunt 

colectate de la diferite agenţii administrative. 

' De altfel, potrivit art. 17 din legea fundamentală a Germaniei, “Toţi cetăţenii au dreptul de a prezenta, 

individual sau colectiv, în scris, petiţii sau reclamaţii, autorităţilor competente şi comisiilor 

parlamentare”. Cu excepţia Saxoniei, toate celelalte parlamente ale landurilor au cîte o comisie de 

petiţii pentru a cerceta plîngerile prezentate de cetăţeni împotriva autorităţilor administrative şi a 

apăra drepturile şi interesele individuale. 

' Avînd completări considerabile în legătură cu Legea administrării locale din anul 1985.  
x0 Partidul Laburist şi-a însuşit ideea introducerii ombudsmanului în Regatul Unit sub sloganul 

“umanizarea administraţiei”, iar în 1964 a prezentat un proiect de lege care a fost votat în 1967. 
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Comisarul Parlamentar pentru administraţie şi servicii sanitare în ţări cum ar fi în Anglia, 

Scoţia şi Ţara Galilor, există şi comisari pentru administraţie locală,71. 

întru exercitarea atribuţiilor sale, Comisarul Parlamentar poate cerceta activitatea oricărui 

departament ministerial, dar nu se va implica în materie de politică internă sau externă şi 
nici nu va putea interveni atunci cînd persoanele lezate au dreptul să facă recurs la 
tribunal72. De asemenea, el are acces la toate documentele oficiale şi obligaţia de a 

informa asupra rezultatelor sale parlamentarul care i-a prezentat plîngerea. în plus, anual 
trebuie să prezinte informaţii Parlamentului, pe lîngă informaţiile speciale pe care le 
prezintă trimestrial sau ori de cîte ori consideră necesar, în faţa unei comisii speciale a 

Camerei Comunelor. în cazul în care plîngerea se consideră îndreptăţită, iar 
departamentul ministerial în cauză nu a dat o soluţie corespunzătoare asupra acesteia, 
ombudsmanul britanic poate sugera măsurile de soluţionare a problemei, iar dacă 

departamentul îi respinge propunerile, are posibilitatea de a informa ambele camere 
privind situaţia dată73. 
Ombudsmanul din Franţa (mediatorul) este subordonat puterii executive74. Mediatorul este 

numit de către Consiliul de Miniştri75 şi are dreptul de a ancheta cazurile ce privesc 
funcţionarea administraţiei şi relaţiile acesteia cu particularii. Comparativ cu ombudsmanul 
britanic, cel francez nu poate fi sesizat de către parlamentari. El are doar misiunea de a 

primi reclamaţiile referitoare la raporturile defectuoase ale cetăţenilor cu administraţia 
statului, cu instituţiile publice şi ale oricărui alt organism învestit cu o misiune de serviciu 
public. 
în virtutea independenţei sale depline, el nu poate primi instrucţiuni de la nici o autoritate. 
Dacă o persoană fizică este de părerea că un organism public, prin acţiunea sau 
inacţiunea sa, a prejudiciat-o în vreun fel, poate adresa o reclamaţie unui deputat sau 
senator, care o va transmite mediatorului spre examinare. 
Pentru a-şi da seama dacă o reclamaţie este sau nu justificată, mediatorul poate solicita 
ministerului sau autorităţii competente toate actele necesare cercetării. Acesta poate 
formula recomandările pe care le consideră necesare soluţionării problemelor şi prezenta 
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii organului respectiv în cazul în care sînt depistate 
anumite disfuncţionalităţi76. Chiar dacă nu are suficientă putere de decizie, el îşi poate face 
publice recomandările sau propunerile77. 

                                            
71 Irlanda de Nord are un sistem special de ombudsman. 
72 Legea din 1967 i-a încredinţat misiunea comisarului parlamentar de a cerceta plîngerile pe care i le 

remite un membru al Comisiei Camerelor, căreia cetăţenii trebuie să i se adreseze arătînd că au fost 

prejudiciaţi de un departament ministerial într-o activitate administrativă. 
73 în Marea Britanie există şi o Comisie de Plîngeri împotriva televiziunii, un Consiliu al Presei, Biroul 

plîngeri lor contra Poliţiei şi un Birou al companiilor de asigurări numit Insurance Ombudsman 

Bureau. 

« Legea nr. 73-6 din 3 ianuarie 1973, modificată prin legea din 24 decembrie 1976, reglementa 

instituţia mediatorului în Republica Franceză. 
75 Potrivit aceleiaşi surse, acesta este numit prin decret al Consiliului de Miniştri pe o perioadă de 6 

ani, irevocabilă şi irepetabilă. 
‘ Paul Legaţie, Procèsses de la Renaissance, Paris, 1992. 

Ibidem. 
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în pofida mai multor încercări, în Italia nu există deocamdată un ombudsman naţional. încă 
din anul 1974 au început să activeze Apărătorii Civici, însă rezultatele acestora s-au 
dovedit a fi mai modeste. Ei au mai puţine posibilităţi şi instrumente de investigare decît 
ceilalţi colegi europeni. 
Regiunile în care există ombudsmani sînt următoarele: primul a fost creat în 
Toscana-1974, iar mai apoi au urmat: Liguria- 1974, Campania-1978, Umbria - 1979, 
Latio- 1980, Lombardia- 1980, Friuli-Veneţia lulia- 1981, Marcas- 1981, Piemonte -1981, 
Apulia -1981. 
Apărătorii Civici au ca scop garantarea funcţionării normale a administraţiei regionale şi a 
organismelor care depind de ea, cu obligaţia semnalării posibilelor încălcări şi nereguli. 
Important este că aceştia nu pot acţiona din oficiu, ci numai la solicitarea unei persoane 
particulare şi numai în cazurile în care există o întîr- ziere a soluţionării unei anumite 
probleme, în termen de 20 de zile, sau o neregulă. De asemenea, pentru a implica 
intervenţia Apărătorului Civic, cetăţeanul trebuie să fi cerut anterior, în scris, rezolvarea 
situaţiei în cauză de la organele competente ale regiunii. Astfel, după primirea reclamaţiei 
acesta stabileşte un .ermen în care trebuie rezolvată problema şi poate propune măsuri 
disciplinare la adresa funcţionarilor care întîrzie soluţionările. Ei mai sînt obligaţi să trimită 
anual un raport Consiliului Regional, indicînd cazurile în care s-au depistat încălcări sau 
nereguli. 
în Portugalia instituţia Apărătorului Dreptăţii78 a fost creată după revoluţia din 25 aprilie 
1974. Activitatea sa a fost dovada şi simbolul revenirii Portugaliei la regimul democratic79 
pe care-1 promovează şi acum. Scopul fundamental al acestuia este acelaşi: de a asigura 
legalitatea administraţiei publice, investigînd plîngc- rile formulate de cetăţeni împotriva 
autorităţilor şi propunînd soluţiile adecvate pentru acestea. 
Apărătorul Dreptăţii se poate implica în aproape toate sectoarele activităţii administraţiei, 
inclusiv ale autorităţilor locale şi ale tuturor funcţionarilor civili ai statului, ale serviciilor 
întreprinderilor publice şi ale celorlalte persoane juridice de drept public. El este ales de 
Parlament pentru o perioadă de 4 ani şi este independent faţă de acesta şi executiv80. 
Chiar dacă nu dispune de putere directă de decizie şi nu poate anula nici un act 
administrativ, Apărătorul Dreptăţii are capacitatea de a semnala deficienţele legislative pe 
care le depistează în exerciţiul funcţiunii sale. în ceea ce priveşte preocuparea de 
ansamblu a Apărătorului Dreptăţii, inclusiv organizarea activităţii şi procedeele de acţiune 
folosite de el, acestea sînt similare cu ale celorlalţi ombudsmani europeni. 
Extinderea sferei de influenţă a apărătorului în domeniul administraţiei publice a atins chiar 
şi întreprinderile private. Bunăoară, unnînd exemplul Apărătorului Poporului suedez, 
compania International Technology Group of Xerox Corporation din Statele Unite ale 
Americii a numit în 1973 un Employee Relation Manager, care să se ocupe de plîngerile 
formulate de angajaţi cu privire la munca lor în organizaţie, prezentînd rapoarte direct 
Preşedintelui care poate să revoce hotărîrile luate. Mai mult decît atît, acesta are şi funcţia 

                                            

’ Consituţia din 2 aprilie 1976. art. 23. 

Decretul - Lege nr. 212 din 21 aprilie 1975, care creează Apărătorul Dreptăţii. Sînt explicate 

motivele pentru care este creat acest serviciu, prevăzut în şedinţele Consiliului de Miniştri de Ia 20 

>eptembrie 1974, la nici o lună după revoluţie.  
80 Legea nr. 9/91 din 9 aprilie 1991. 



38 ASIGURAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN LUME 

 

de a recomanda prin intermediul Preşedintelui schimbările ce sînt necesare în politica 
acestei companii. Instituţia dată a fost introdusă cu succes şi în alte companii cum sînt 
General Motors, Ford Motors Company, American Airline ş. a. 
După criteriul specificului activităţii, mai distingem ombudsmani universitari care activează 
în SUA. Deosebim aici pe Apărătorul Drepturilor Universitare, precum şi cinci Apărători ai 
Poporului, întăriţi în Centrul de studii ale drepturilor cetăţeneşti, datoriilor şi 
responsabilităţilor studentului. în Mexic există Apărătorul Drepturilor Universitare. Toţi 
aceştia au ca principii de activitate medierea, concentrarea tuturor forţelor, rapiditatea şi 
un formalism moderat, pentru a face cît mai accesibilă calea de a ajunge la ei. 

§ 4. Ombudsmanul în cadrul instituţiilor europene 
Experienţa activităţii eficiente a ombudsmanilor din diferite ţări ale lumii de-a lungul anilor a 
constituit factorul ce a determinat organismele internaţionale să analizeze cu seriozitate 
ideea constituirii unui ombudsman supranaţional cu scopul de a apăra drepturile 
fundamentale ale omului. 
Un argument temeinic în favoarea realizării acestei idei este situaţia de neputinţă în ceea 
ce priveşte acţionarea cetăţenilor, mai ales în ţările cu o tradiţie democratică mai mică, 
unde apărărea drepturilor omului lasă mult de dorit. 
Alte motive sînt deficienţa şi insuficienţa, din diverse cauze, a activităţii unor instituţii 
naţionale de apărare a drepturilor omului. Se evidenţiază şi o tendinţă universală a 
birocraţiei bazată pe complexul de superioritate al funcţionarilor în raport cu categoria 
funcţiei. Apare şi pericolul indiferenţei faţă de opiniile sau interesele individuale ale 
cetăţenilor. Aceasta se întîmplă de cele mai dese ori şi din cauza ignorării faptului că 
bunele relaţii între guvernanţi şi guvernaţi reprezintă una din caracteristicile fundamentale 
ale sistemului democratic într-un stat de drept. 
In atare condiţii, cu scopul de a pune capăt sau cel puţin de a reduce aceste patologii 
birocratice, a apărut necesitatea creării instituţiei ombudsmanului la nivel internaţional. 
încă în anul 1972 Adunarea Consultativă a Consiliului Europei a convocat Conferinţa 
Parlamentară, la care se propunea analizarea atentă a creării unui organ inspirat de 
modelul scandinav, care să soluţioneze plîngerile particularilor din diverse ţări, cu atît mai 
mult cu cît scopul Consiliului Europei este realizarea uniunii stabile între membrii săi prin 
promovarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi ale libertăţilor publice. 
In scopul cooperării81 ombudsmanilor din statele-membre, atît între ei, cît şi între aceştia şi 
Consiliul Europei, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei propune ombudsmanilor 
ţărilor respective să-şi instituţionalizeze întîlnirile, pentru a împărtăşi experienţele proprii 
privind apărarea drepturilor omului faţă de autorităţile administrative ale statului în cauză82. 
în sarcina Secretarului General este pusă convocarea sistematică a acestor întîlniri, 
precum şi informarea continuă a ombudsmanilor privind jurispmdenţa organelor 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului83. 

                                            

y| Recomandarea nr. 13 din 23 septembrie 1985 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.  

0 Rezoluţia nr. 8 din 23 septembrie 1985 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.  

Ibidem. 
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Aceste recomandări făcute de către ombudsmanii naţionali pot constitui dovada clară a 
intenţiei creării unui ombudsman supranaţional, ele reprezentînd primii paşi în contextul 
dat. 

La rîndul său, ţinînd cont de importanţa crescîndă a dreptului comunitar, Parlamentul 
European a acordat acestei chestiuni o deosebită atenţie. Comisia Juridică şi Comisia 

Politică au prezentat un raport, în care se preciza că mijloacele existente la momentul dat 
în vederea apărării drepturilor omului sînt insuficiente pentru a acţiona împotriva actelor 
autorităţilor publice. 
Astfel, s-a considerat necesară crearea unui Comisar Parlamentar care să cerceteze 
petiţiile cetăţenilor ţărilor Comunităţii referitoare la încălcarea drepturilor fundamentale ale 
acestora. Respectiv, a început să activeze Comisia de Regulamente şi Petiţii, care, în 
urma convocării în repetate rînduri a ombudsmanilor europeni pentru luare de decizii, 
întocmea rapoarte asupra acestei chestiuni. 
Astfel, la 24 ianuarie 1985, la Bruxelles, s-au desfăşurat lucrările sesiunii de lucru 
convocată de Parlamentul European, la care au participat principalii membri ai Comisiei de 
Petiţii a organului comunitar şi ombudsmanii din ţările Uniunii Europene. Scopul principal84 
al reuniunii a fost cel de examinare a posibilităţilor de dezvoltare a unui sistem bine pus la 
punct, care ar oferi ocazia de colaborare între toate aceste organisme, pentru o mai bună 
protecţie a libertăţilor şi drepturilor omului în Europa, şi nu numai. 
Ca rezultat al acestei reuniuni la nivel înalt, s-a hotărît ca membrii Comisiei de Petiţii a 
Parlamentului European să facă o serie de vizite în acest sens în diferite Parlamente din 
ţările-membre ale Uniunii Europene85. 
Drept urmare, este creat Ombudsmanul Uniunii Europene cu obligaţia de a oferi mijloace 
concrete de apărare cetăţenilor ale căror drepturi au fost ignorate sau încălcate. Instituţia 
ombudsmanului european reflectă implicarea Uniunii în realizarea formelor de 
administraţie transparentă şi democratică la nivel european, bazîndu-se, în acest sens, pe 
principiul tuturor sistemelor naţionale de protejare a drepturilor fundamentale ale 
cetăţenilor. 
Intru eficientizarea activităţii sale, ombudsmanului european îi revine misiunea de a 
întreprinde demersurile corespunzătoare pentru a asigura libertatea de informare a 
cetăţenilor şi transparenţa instituţiilor europene, iniţiind recomandările necesare. 
Ombudsmanul, fiind sesizat cu o plîngere, informează instituţia sau organizaţia în cauză, 
adresîndu-le totodată şi recomandări în problema dată 86 . în cazul în care instituţia 
respectivă nu a luat măsurile adecvate pentru rezolvarea problemei, ombudsmanul 
european trimite un raport, care poate include şi recomandări făcute Parlamentului 
European. 

                                            
^ Decizie luată în urma sesiunii de lucru de Ia Bruxelles din data de 24 ianuarie 1985. 
85 Ibidem. 

' Cu toate acestea, ombudsmanul european nu poate desfăşură o anchetă asupra acţiunilor derulate de 

autorităţile statelor-membre şi nici examina acţiunile organizaţiilor internaţionale. 
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CAPITOLUL III 
Protecţia internaţională a drepturilor omului 

§ 1. Trăsăturile caracteristice protecţiei internaţionale a 
drepturilor omului 

Dreptul universal modem prevede că oamenii au drepturi garantate internaţional ca 
persoane individuale şi nu numai ca cetăţeni ai unui anume stat. Există un număr din ce în 
ce mai mare de organizaţii internaţionale în a căror jurisdicţie intră protecţia persoanelor 
fizice împotriva încălcărilor săvîrşite de statele, ai căror cetăţeni sînt, precum şi de oricare 
alte state. 
Cu toate că problema drepturilor omului s-a internaţionalizat dincolo de orice aşteptări, că 
activează o mulţime de instituţii internaţionale specializate în asigurarea aplicării normelor 
universale de drepturi ale omului, deseori aceste remedii se dovedesc a fi încă inadecvate 
sau ineficiente. 
Dreptul internaţional tradiţional a dat naştere numeroaselor doctrine şi instituţii menite să 
protejeze diferite grupuri de persoane: sclavi, minorităţi, cetăţeni străini, victime ale 
persecuţiilor, combatanţi etc. Acest drept şi jurisprudenţa corespunzătoare au creat 
temeliile conceptuale şi instituţionale pentru dezvoltarea dreptului internaţional 
contemporan al drepturilor omului. 
De asemenea, multe dintre vechile instituţii şi doctrine continuă să coexiste şi să formeze 
partea integrantă a dreptului internaţional modem al drepturilor omului. Această evoluţie a 
dat naştere unui climat politic în care protecţia drepturilor omului a devenit unul dintre cele 
mai importante subiecte ale discursului politic internaţional contemporan, implicînd 
guverne, organizaţii interguvemamentale şi o vastă reţea internaţională de organizaţii 
neguvemamentale. 
Drept urmare, oamenii de pretutindeni au ajuns din ce în ce mai mult să creadă că statele 
şi comunitatea internaţională au obligaţia de a le proteja drepturile. Aşteptările generate de 
acest fenomen au făcut ca statelor să le fie din ce în ce mai dificil să nege că ar avea o 
astfel de obligaţie, ceea ce facilitează, desigur, eforturile promotorilor protecţiei 
internaţionale a drepturilor omului. Cu alte cuvinte, sîntem martorii unei revoluţii în curs de 
desfăşurare în domeniul drepturilor omului. Se înregistrează multe rezultate pozitive, care 
urmează a fi consolidate. Din păcate, instituţiile chemate să le pună în aplicare sînt încă 
destul de slabe47. Urmează ca legislaţia ţărilor din întreaga lume să contribuie la întărirea 
mecanismelor internaţionale de protecţie a drepturilor omului şi extinderea jurisdicţiei lor. 
Excluderea competenţei naţionale exclusive în materia drepturilor omului şi limitarea 
suveranităţii statului prin consacrarea şi garantarea internaţională a drepturilor omului 
duce la crearea unui regim internaţional de * 87  ordine publică şi includerea regulii 
reciprocităţii în materia drepturilor omului. 
în cadrul dreptului intern protecţia drepturilor omului are, în unele state, o existenţă de mai 
multe secole, în schimb, în planul dreptului internaţional, normele juridice privind protecţia 
drepturilor omului apar abia în a doua jumătate a secolului al XlX-lea. 
Violările grave, masive şi sistematice ale drepturilor omului, comise de unele state la nivel 

                                            
Vezi: T. Buergenthal, The Hurnan Rights Revolut ion. St. Maiys L.J. 3 (1991), p. 34. 
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intern, înainte şi în timpul celui de-al doilea război mondial, au determinat o poziţie comună 
a statelor în cadrul societăţii internaţionale, în sensul că protecţia drepturilor omului nu mai 
poate fi lăsată exclusiv în competenţa, cu caracter discreţionar, a statelor, ci se impune şi o 
cooperare internaţională în domeniu. 
Astfel, protecţia internaţională a drepturilor omului, ca instituţie a dreptului internaţional 
public, prezintă anumite trăsături specifice, care o particularizează în raport cu acesta. Prin 
consacrarea şi garantarea internaţională a drepturilor omului se ajunge uneori la 
eliminarea competenţei naţionale exclusive în materia drepturilor omului şi limitarea 
suveranităţii statului88. De aici, o caracteristică ar fi caracterul destul de recent al protecţiei 
internaţionale a drepturilor omului. Protecţia internaţională a drepturilor omului este o 
instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o vechime de numai o jumătate 
de secol89. 
Esenţa întregului mecanism de consacrare şi garantare internaţională a drepturilor omului 
constă în acceptarea de către state a faptului că drepturile omului nu mai pot fi lăsate la 
discreţia fiecărui stat în parte, care să poată acţiona în deplină libertate, într-un domeniu 
pe care şi-l rezervă total. Dimpotrivă, conştiente de necesitatea reducerii riscului unor 
violări grave, masive şi sistematice ale drepturilor omului la nivel intern, sub acoperirea 
unei suveranităţi statale absolute, statele au convenit să coopereze la nivel internaţional 
pentru a asigura promovarea şi respectarea drepturilor omului90“. 
Astfel, statul nu mai dispune de puteri absolute asupra indivizilor aflaţi sub jurisdicţia sa, ci, 
dimpotrivă, el este obligat să respecte drepturile acestora, consacrate prin norme 
internaţionale. Suveranitatea statului este limitată de normele juridice internaţionale în 
materia drepturilor omului, pe care statul este obligat să le respecte. Totodată, este 
important de remarcat faptul că limitarea suveranităţii unui stat în acest domeniu nu se 
face în favoarea unui alt stat, dar în favoarea indivizilor şi a drepturilor acestora91 92. 
Atît sub aspectul consacrării, cit şi sub cel al garantării drepturilor omului, nivelul 
internaţional de protecţie reprezintă un standard multinaţional. De la acest nivel 
internaţional, statele nu pot în plan intern să deroge în defavoarea garantării drepturilor, ci 
o pot face doar asigurînd o protecţie ridicată a drepturilor omului la nivel naţional102. Dacă 
dreptul intern consacră la un nivel superior un anumit drept al omului, violarea acestuia 
poate atrage în mod diferit răspunderea juridică în plan intern şi la nivel internaţional. 
Astfel, o încălcare de o gravitate mai mică, care ţine exclusiv de norma internă superioară, 
dar care nu atinge nivelul internaţional minimal, duce exclusiv la o răspundere juridică 
internă, în schimb, o violare gravă, care depăşeşte limita internaţională minimală, 

                                            

'* Apariţia şi dezvoltarea protecţiei internaţionale a drepturilor omului, cooperarea în plan internaţional 

a statelor în această materie, face ca problema drepturilor omului să nu mai reprezinte un domeniu de 

competenţă naţională exclusivă, rezervat numai suveranităţii statale, înţeleasă în mod absolut şi 

discreţionar. 
89 în raport cu alte instituţii ale dreptului internaţional, precum dreptul diplomatic sau dreptul consular, 

protecţia internaţională a drepturilor omului este extrem de tînără.  

‘“’Doina Micu, Garantarea drepturilor omului în practica Curţii Europene şi în Constituţia 

României, Bucureşti, 1998, p. 122. 
91 Suveranitatea statului creşte acolo unde încep drepturile omului, consacrate şi garantate prin 

norme juridice naţionale. 
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angajează nu numai răspunderea internă a celor vinovaţi, dar şi răspunderea 
internaţională a statului93. 
Structurile internaţionale intervin numai în mod subsidiar, în ultimă instanţă, atunci cînd 
mecanismele statale au fost nesatisfacătoare. Din punctul de vedere al protecţiei 
internaţionale a drepturilor omului, răspunderea internaţională aparţine numai statelor. 
Subsidiaritatea procedurilor internaţionale de protecţie ca o altă caracteristică a drepturilor 
omului în raport cu cele interne se exprimă, între altele, în regula obligativităţii parcurgerii 
la sesizarea unui organ internaţional. Scopul principal al structurilor internaţionale de 
garantare a drepturilor omului nu este sancţionarea statelor vinovate, ci respectarea 
drepturilor omului, adică restabilirea drepturilor încălcate şi repararea prejudiciilor suferite 
de victime94. 
în aceste condiţii delimităm o altă trăsătură a drepturilor fundamentale ale omului în sensul 
aplicabilităţii directe a normelor internaţionale în materia drepturilor omului în dreptul 
intern, naţional. 
Tradiţional, dreptul internaţional public este un drept al relaţiilor dintre state, el 
neinteresînd direct subiectele din ordinea juridică internă. De aceea, normele 
internaţionale nu au aplicabilitate directă în dreptul intern, însă situaţia de principiu este 
diferită în cazul protecţiei internaţionale a drepturilor omului. Întrucît normele juridice 
internaţionale în materia drepturilor omului au ca beneficiari indivizii, în general acestea 
sînt direct aplicabile în dreptul intern. Astfel, aplicabilitatea directă în dreptul intern este o 
trăsătură caracteristică a protecţiei internaţionale a drepturilor omului. 

De menţionat că, totuşi, caracterul direct aplicabil al normelor internaţionale în materia 
drepturilor omului ia, totodată, în consideraţie anumite elemente atît interne, cît şi 
internaţionale. 
Din punct de vedere intern, tratatele internaţionale, inclusiv acelea în materia drepturilor 
omului, sînt direct aplicabile numai în statele care, în ceea ce priveşte raporturile dintre 
dreptul internaţional şi dreptul intern, consacră sistemul monist, iar nu şi în statele  care 
practică dualismul. Din perspectiva dreptului atît intern, cît şi internaţional, aplicabilitatea 
directă a normelor internaţionale convenţionale referitoare la drepturile omului depinde de 
faptul dacă aceste tratate internaţionale au fost sau nu ratificate, acceptate sau, după caz, 
dacă statele au aderat la acestea etc. Astfel, în planul dreptului intern, chestiunea este mai 
delicată şi ea depinde exclusiv de dispoziţiile constituţionale şi legislative ale fiecărui stat. 
Prin urmare, problema poziţiei, în dreptul intern, a normelor internaţionale în materia 
drepturilor omului nu se pune decît în statele care practică sistemul monist şi care 
recunosc aplicabilitatea directă a acestora. 
Din conţinutul celor expuse mai sus reiese faptul că superioritatea normelor internaţionale 
referitoare la drepturile omului faţă de normele juridice interne, indiferent dacă problema 
se pune în plan internaţional sau la nivel intern, trebuie corelată cu principiul subsidiarităţii, 

                                            
10;: Normele internaţionale privind drepturile omului constituie cel mai mic numitor comun la care au 

putut ajunge statele cu sisteme politice şi sociale interne extrem de diferite. De aceea, şi sistemele 

regionale, datorită unei apropieri mai mari a poziţiei statelor, sînt în general mai perfecţionate decît 

sistemul universal. Pornind de Ia nivelul internaţional minimal, statele pot şi trebuie să realizeze o 

consacrare şi garantare superioară a drepturilor omului prin dreptul intern. 
,oî Общая теория прав человека. Moscova, 19%, р. 495-501. 
94 Ibidem. 
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al nivelului minimal asigurat de aceasta. Faptul înseamnă că o normă internaţională are 
superioritate asupra uneia de drept intern şi o înlătură de la aplicare numai dacă este mai 
favorabilă95. 
In concluzie, din corelarea trăsăturilor superiorităţii normelor internaţionale în materia 
drepturilor omului şi subsidiarităţii lor în raport cu dreptul intern, rezultă soluţia conform 
căreia, în caz de conflict între o normă internaţională privind drepturile omului şi o normă 
juridică internă, se aplică întotdeauna, atît la nivel internaţional, cît şi la nivel intern, norma 
mai favorabilă, indiferent de faptul dacă este internaţională sau internă. 

§ 2. Drepturile omului In sistemul ONU 
După cum am menţionat, momentul apariţiei protecţiei internaţionale a drepturilor omului 
este reprezentat de adoptarea, la 10 decembrie 1948, la Paris, de către Adunarea 
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, printr-o rezoluţie, a Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului. Este primul text internaţional cu caracter general şi vocaţie universală 
în materia drepturilor omului. 
Declaraţia este apreciată ca mareînd începutul unei noi etape în domeniul drepturilor 
omului96. Este primul document internaţional cu vocaţie de universalitate în acest domeniu, 
urmărind, deci, stabilirea unei concepţii unitare a comunităţii internaţionale despre 
drepturile şi libertăţile omului. 

După cum se precizează în preambulul Declaraţiei, drepturile pe care aceasta le 
nroclamă reprezintă un standard comun de atins de toate popoarele, în aşa fel ca iceste 
drepturi să fie recunoscute şi respectate pretutindeni de către toate statele97. 
în literatura de specialitate s-a statuat că Declaraţia, încorporată în preambulul 
constituţiilor multor state şi reluată de alte documente ale Adunării Generale, a contribuit 
la formarea unor reguli cutumiare bazate pe conţinutul declaraţiei10*. Faptul că prevederi 

                                            
IQS Dimpotrivă, o normă internă mai favorabilă nu înlătură de la aplicare o normă internaţională mai 

restrictivă, prin invocarea superiorităţii normei internaţionale, deoarece norma internaţională are 

caracter subsidiar, constituind doar nivelul minimal de protecţie, de la care ea însăşi permite expres 

statelor să deroge printr-o protecţie sporită a drepturilor omului la nivel intern.  
10,1 Conferinţa Internaţională asupra Drepturilor Omului, ţinută în 1968, la Teheran, cu ocazia Anului 

Internaţional al Drepturilor Omului, a apreciat că Declaraţia Universală constituie o obligaţie pentru 

membrii comunităţii internaţionale. 

Rezoluţia 2625 (XXV) din 1970, potrivit căreia statele trebuie să coopereze, printre altele, şi 

pentru a asigura respeetul universal şi aplicarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 

pentru toţi. Astfel. Declaraţia Universală poate fi privită şi prin prisma principiului cooperării, cuprins 

în Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi 

cooperarea intre state, conform Cartei Naţiunilor Unite.  

' Rosalyn Higgins, Prohlems andProcess. International Law and hovv we use it, Oxford, 1995, p. 105. 

" Chiar înainte de adoptarea şi intrarea în vigoare a celor două Pacte, în cadrul Organizaţiei 

Naţiunilor Unite au fost adoptate unele tratate internaţionale regionale referitoare la drepturile 

omului, proces care ulterior s-a amplificat. 
1 Adoptate în anul 1966 şi intrate în vigoare în anul 1976. 

: 1 Ambele pacte şi protocolul opţional au fost adoptate de Adunarea Generală prin rezoluţia 2200 A 

(XXI) din 16 decembrie 1966. 
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ale acesteia au fost incorporate în constituţiile multor state >au au fost invocate în 
jurisprudenţă relevă că ea este acceptată ca document, cuprinzînd principii şi norme 
generale, care dau expresie unor standarde comune :n domeniul drepturilor omului. 
Statul nostru şi-a exprimat consimţămîntul de a deveni parte a Organizaţiei Naţiilor Unite 
printr-o scrisoare oficială a Preşedintelui de atunci al ţării, Mircea v.egur, la data de 
17.01.1992, iar la 2 martie 1992 Adunarea Generală a ONU a emis Rezoluţia nr. 46/223 
în acest sens. 
i onstituţia Republicii Moldova, în art. 4, aşează Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului alături de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi le 
conferă acestora o forţă juridică deosebită. Acest fapt reiese clar din prevederile 
Constituţiei, potrivit cărora: “Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordantă cu Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte ratate la care Republica Moldova este parte  
”. 
O altă realizare în domeniu este marcată de cele două pacte internaţionale cu caracter 
general şi cu vocaţie universală în materia drepturilor omului101'. Acestea sînt: Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi Pactul internaţional cu privire la 
drepturile economice, sociale şi culturaleIM). 
Astfel, pactele citate mai sus, precum şi Protocolul opţional la Pactul internaţional cu 
privire la drepturile civile şi politice11', împreună cu Declaraţia Universală, formează 
aşa-numita Cartă Internaţională a Drepturilor Omului (The internaţional Bill of//uman 
Rights). 

Preambulurile şi articolele 1,3 şi 5 ale Pactelor sînt aproape identice, reamintind obligaţia 
statelor, conform Cartei ONU, de a promova drepturile omului, idealul fiinţelor umane 
libere fiind de a se bucura de libertate civilă şi politică şi de a fi feriţi de teamă şi lipsuri. 
Acest ideal poate fi atins numai dacă sînt create condiţiile prin care fiecare să-şi poată 
exercita drepturile sale civile şi politice, precum şi drepturile sale economice, sociale şi 
culturale. 
Importante dispoziţii privitoare la drepturile omului găsim şi în Carta ONU. Astfel, dacă e să 
cităm cu exactitate textul, în preambulul Cartei, popoarele Naţiunilor Unite îşi exprimă 
hotărîrea de a reafirma credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi 
valoarea persoanei umane, în drepturi egale între bărbaţi şi femei şi între naţiunile mari şi 
mici. Mai delimităm prevederi importante referitoare la promovarea şi încurajarea 
respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale ale acestuia, precum şi 
sprijinirea realizării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale"2. 
Pe parcurs, după Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat peste 60 de convenţii, pacte şi alte documente privind drepturile omului. Dintre 
acestea pot fi elucidate cîteva în legătură cu care s-a preconizat şi instituirea unor 
mecanisme de protecţie a drepturilor. 
O primă categorie de convenţii se referă la atentate grave împotriva vieţii umane, a 
dreptului la viaţă. Una dintre acestea este Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea 
crimei de genocid, adoptată de Adunarea Generală a ONU în decembrie 1948. Aceasta 
subliniază că genocidul, săvîrşit cu intenţia de a distruge, în întregime sau în parte, un grup 
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naţional, etnic, rasial sau religios, indiferent dacă este comis în timp de pace sau război, 
conform dreptului internaţional, este o crimă98 99. 
Printre convenţii care privesc eliminarea discriminării menţionăm Convenţia internaţională 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 1965, Convenţia 
internaţională privind suprimarea şi pedepsirea crimei de aparteid din 1973, Convenţia 
împotriva discriminării în muncă din 1958, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei din anul 1979 etc. 
Întîlnim, de asemenea, unele convenţii ce se referă la cetăţenie, apatrizi, dreptul la azil şi 
refugiaţi ş. a., ce dezvoltă aspecte specifice ale unor drepturi politice cum este Convenţia 
împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (1984). 
Alte convenţii tratează drepturile unor categorii 

                                            
98 Prin art. 56 toţi membrii ONU se obligă să adopte acţiuni în comun şi separat, în cooperare cu 

Organizaţia, pentru realizarea scopurilor enumerate în art. 55 alineatul c) care prevede “respectarea 

universală şi efectivă a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de 

rasă, sex, limbă sau religie”. 
99 Convenţia nu are un sistem propriu de punere în aplicare, persoanele învinuite de genocid urmînd 

a fi judecate de un tribunal al statului pe teritoriul căruia s-a comis actul de genocid sau de un tribunal 

internaţional penal. 
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sociale distincte cum sînt Convenţia privind drepturile politice ale femeilor din anul 1952 şi 
Convenţia privind drepturile copilului din 1989. 
Pentru asigurarea unei protecţii efective a drepturilor omului este esenţial ca statele, prin 
constituţii şi alte legi, ca şi prin intermediul instituţiilor interne, să asigure punerea în 
aplicare a angajamentelor asumate prin tratatele şi convenţiile referitoare la domeniu114. în 
acest context, pentru urmărirea şi aplicarea convenţiilor O.N.U. în sfera drepturilor omului, 
s-au stabilit mecanisme şi proceduri distincte, constituite în baza dispoziţiilor convenţiilor 
respective. 
Merită a fi menţionate în acest sens dispoziţiile art. 1 din Carta ONU privind scopurile 
Naţiunilor Unite, art. 13 referitor la funcţiile şi puterile Adunării Generale şi art. 62 privind 
funcţiile şi puterile Consiliului Economic şi Social al ONU. 
Potrivit acestora, Adunarea Generală are ca principală funcţie iniţierea de studii şi 
elaborarea de recomandări privind realizarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, iar Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) face recomandări n scopul de a 
promova “respectul şi îndeplinirea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru 
toţi”, creînd comisii speciale în acest scop. 
Referitor la mecanisme sub egida ECOSOC, precizăm că în anul 1946 acesta a creat 
Comisia privind condiţia femeii'15 şi Comisia drepturilor omului116 care, ia rîndul său, a 
înfiinţat în 1947 Subcomisia de luptă împotriva măsurilor discriminatorii şi protecţia 
minorităţilorI17. 
Fiind principalul organ al ECOSOC în domeniul drepturilor omului, Comisia Drep- :urilor 
Omului pregăteşte recomandări şi elaborează proiecte de instrumente in- ernaţionale în 
materie. Comisia îndeplineşte şi alte sarcini în acest domeniu, ncredinţate de Adunarea 
Generală a ONU sau ECOSOC, colaborînd strîns cu alte organe sau organisme din 
sistemul ONU. Comisia poate, de asemenea, să examineze comunicările privind violări ale 
drepturilor omului, precum şi răspunsurile statelor în legătură cu respectivele pretinse 
violări1 ls. 

V. Thomas Buergenthal, Alexandre Kiss, Laprotection internaţionale des droits de 
l'homme, Paris, 1991. 

Comisia privind condiţia femeii are ca funcţii să prezinte ECOSOC recomandări şi 
rapoarte ^upra dezvoltării drepturilor femeii în domeniile politic, economic, civic şi 
pedagogic şi propuneri . ire să contribuie la aplicarea efectivă a principiului egalităţii în 
drepturi a femeilor şi bărbaţilor. 
omisia se compune din reprezentanţi ai 32 state-membre ale ONU, alese de ECOSOC pe 
o j ..rată de 4 ani, şi se reuneşte o dată la doi ani. Rezoluţiile, recomandările şi alte 
documente pe care c adoptă sunt supuse aprobării ECOSOC. 

A luat fiinţă în 1946. A avut iniţial 18 membri însărcinaţi cu elaborarea unei Carte 
Internaţionale Drepturilor Omului, iar în prezent are 43 de membri, selectaţi potrivit 
reprezentării geografice, - jntru o perioadă de 3 ani. 

Aceasta are sarcina de a întreprinde studii, în special prin prisma Declaraţiei Universale 
a Drepturilor nului, şi de a adresa recomandări Comisiei privind măsurile discriminatorii 
care violează drepturile .ului şi libertăţile fundamentale sau privesc protecţia minorităţilor 
rasiale, religioase şi lingvistice. Membrii acestei subcomisii, în număr de 28, sînt aleşi de 
către Comisie, la recomandarea guvernelor, entru o perioadă de 3 ani, însă nuca 
reprezentanţi ai guvernelor, ci ca experţi cu titlu individual. 
' Pînă în anul 1967, Comisia nu a fost autorizată să întreprindă acţiuni ce ţin de plîngerile 

privind larea drepturilor omului. 
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Referitor la mecanisme stabilite pentru aplicarea Pactelor şi altor convenţii ONU privind 
drepturile omului, putem menţiona Comitetul pentru drepturile omului, care a fost creat 
în baza art. 28 al Pactului privind drepturile civile şi politice şi este compus din 18 membri, 
aleşi cu titlu individual, prin vot secret de statele-părţi la Pact, pe termen de 4 ani100. 
în conformitate cu prevederile art. 40-45 ale Pactului, sarcinile Comitetului sînt de a 
examina rapoartele statclor-părţi asupra măsurilor luate pentru aplicarea drepturilor 
recunoscute în Pact şi progresele realizate în implementarea acestora, adresînd 
statelor-părţi propriile rapoarte şi observaţiile pe care le consideră potrivite 101 . De 
asemenea, Comitetul poate să-şi asume anumite angajamente cu scopul de a reglementa 
diferendele dintre statele-părţi privind aplicarea Pactului, cu condiţia ca părţile să fi 
recunoscut competenţa Comitetului în această privinţă, iar cînd este cazul, pentru a 
ajunge la o soluţie amiabilă, să desemneze o comisie consultativă aci hoc care să ofere 
statelor-părţi soluţii în orice conflict privind aplicarea Pactului fondată pe respectarea 
acestuia102'. Comitetul urmăreşte angajarea unui dialog constructiv cu statele-părţi la Pact 
privind îmbunătăţirea procedurilor de raportare, cele mai potrivite căi de punere în aplicare 
a prevederilor Pactului şi de reglementare a conflictelor legate de aplicarea acestuia103 104. 
Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale121 examinează rapoartele prezentate 
de statele-părţi la Convenţie, o dată la doi ani, în legătură cu măsurile de ordin legislativ, 
judiciar, administrativ sau de altă natură, întreprinse pentru punerea în aplicare a 
Convenţiei în acest sens. Alături de rapoartele statelor asupra problemelor menţionate şi 
de plîngerile interstatale referitoare la violări ale Convenţiei, Comitetul este autorizat să 
primească, de asemenea, comunicări din partea unor persoane sau grupuri de persoane 
ţinînd de jurisdicţia statelor-părţi, cu o condiţie: ca aceste state să fi recunoscut 
competenţa Comitetului în acest domeniu. 
Pactul referitor la drepturile economice, sociale şi culturale din 1966 nu a prevăzut crearea 
unui mecanism însărcinat cu urmărirea punerii sale în aplicare. Acest fapt a impus, în 

                                            
100 La alegeri se cere o reprezentare echitabilă, din punct de vedere geografic, a  principalelor sisteme 

juridice şi diferitelor forme de civilizaţie. Comitetul se reuneşte de 3 ori pe an şi ia decizii pe bază de 

consens. 
,20Thomas Buergenthal, Alexandre Kiss, op. cit., p. 155 şi urm. 
102 Art. 1 al Protocolului menţionat mai înainte prevede: „Un stat-parte la Convenţie care devine parte la 

prezentul Protocol recunoaşte competenţa Comitetului de a primi şi lua în considerare comunicări de la 

persoane particulare aflate sub jurisdicţia sa, care pretind că sînt victime ale unei violări de către 

statul-parte a oricărui drept prevăzut în Pact”. 
103 Prin Protocolul facultativ la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, adoptat şi 

deschis spre semnare, ratificare sau aderare prin rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. 2200 ACXXI la 

16 decembrie 1966, atribuţiile Comitetului pentru drepturile omului au fost extinse. Protocolul 

recunoaşte astfel capacitatea individului de a-şi apăra drepturile la nivel internaţional, din punctul de 

vedere al procedurii situîndu-i pe poziţii de egalitate pe reclamant şi statul pîrît. Comitetul 

examinează reclamaţiile ţinînd seama de toate informaţiile care i-au fost furnizate, în scris, de către un 

particular şi statul interesat şi îi informează asupra constatărilor sale. Comitetul nu are, deci, atribuţii 

de tip jurisdicţional şi, prin urmare, nu poate lua decizii obligatorii pentru statele-părţi. 
104 Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale a fost creat în 1970, în baza art. 8 al Convenţiei 

internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială şi are în componenţa sa 18 

experţi, aleşi prin vot secret de statele-părţi la Convenţie. Aceştia se reunesc de 2 ori pe an. Ei nu 

reprezintă guvernele ţărilor cărora le aparţin, acţionînd în nume propriu. 
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1985, ECOSOC de a crea Comitetul drepturilor economice, sociale şi culturale105. 
Comitetul în cauză, a cărui funcţie principală constă tocmai în analizarea şi urmărirea 
măsurilor luate de state pentru asigurarea drepturilor recunoscute în Pactul menţionat mai 
sus, ajută ECOSOC de a-şi îndeplini funcţiile de supraveghere care îi sînt atribuite în 
această materie. 
Alte două organe de lucru sînt Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei106 şi Comitetul împotriva torturii107. Spre deosebire de cel 
dintîi (potrivit Convenţiei, acest comitet nu este autorizat să analizeze petiţii individuale sau 
plîngeri ale unui stat împotriva altuia), acesta din urmă are competenţa de a studia 
rapoartele pe care i le prezintă statele-părţi în legătură cu măsurile pe care le-au întreprins 
pentru aplicarea acesteia, de a primi plîngerile unui stat-parte, legate de aplicarea 
Convenţiei de către alt stat-parte şi de a examina plîngerile particularilor, care pretind că 
sînt victime ale violării Convenţiei de către propriul stat (art. 19-24 din Convenţie). 
in ceea ce priveşte alte proceduri de protecţie a drepturilor omului în cadrul unor nstituţii 
specializate ale O.N.U., trebuie să menţionăm că dintre agenţiile specia- izate ale O.N.U., 
doar două dispun de mecanisme privind protecţia drepturilor omului: Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură i UNESCO) şi Organizaţia Internaţională a Muncii 
(OIM). 
în anul 1962 a fost adoptat un Protocol108-17 în cadrul UNESCO, care instituie o comisie de 
bune oficii şi conciliere în scopul reglementării divergenţelor dintre statele-părţi la 
convenţia citată, în privinţa aplicării prevederilor acesteia. De asemenea, în anul 1978, 
Consiliul executiv al UNESCO a adoptat o hotărîre care stabileşte procedura aplicabilă 
plîngerilor individuale referitoare la violarea drepturilor omului în domeniul educaţiei, 
ştiinţei, culturii şi informaţiilor 109 . Tot în ccest sens, UNESCO mai examinează şi 
problemele unor violări în masă, în mod sistematic şi flagrant ale drepturilor omului care 
apar ca urmare a unei politici contrare drepturilor omului instaurată de un stat anume. 
Organizaţia Internaţională a Muncii are ca obiectiv principal elaborarea de norme 
internaţionale privind raporturile de muncă şi urmărirea aplicării efective a convenţiilor 
încheiate între state în acest domeniu110. Protecţia drepturilor omului ce intră în sfera 

                                            

- • Comitetul este compus din 18 experţi acţionînd în nume propriu şi se reuneşte anual, la reuniunile 

sale putînd participa, pentru a-şi susţine rapoartele trimise, dacă este cazul, orice stat-parte la Pact. 

A fost constituit în 1982 în aplicarea art. 22 al Convenţiei internaţionale din 1979 cu acelaşi titlu. 

\cest comitet este compus din 23 experţi acţionînd cu titlu individual şi se reuneşte de două ori pe an. Pe 

baza rapoartelor statelor-membre ale Convenţiei, Comitetul întocmeşte un raport anual, cuprinzînd 

sugestii şi recomandări în domeniu, pe care îl înaintează Adunării Generale a ONU, prin intermediul 

ECOSOC. 

A fost constituit şi şi-a început activitatea în 1987 în baza articolului 17 al Convenţiei din 1984, 

împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Este compus din 

experţi independenţi care sunt aleşi prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, de statele-părţi la Convenţia 

citată. 

■" Adoptat în baza art. 7 al Convenţiei împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului din anul 

1960. 

' Această procedură este asemănătoare celor folosite în cadrul Comisiei ONU privind drepturile 

omului. 
110 Urmărirea aplicării prevederilor convenţiilor adoptate sub egida OIM de către statele-părţi la aceste 

convenţii se realizează, ca şi în cazul altor convenţii privind drepturile omului, prin sistemul raportărilor 
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preocupărilor OIM este asigurată prin mecanisme proprii111, prevăzute în statutul acestei 
organizaţii şi care reflectă trei principii reafirmate de Declaraţia de la Philadelphia din 
1944’112. 
Intru realizarea scopului promovării drepturilor omului au fost înfiinţate şi alte instituţii 
specializate ale ONU pe diverse domenii, cum ar fi: organismele cu caracter economic şi 
financiar, ce contribuie la crearea condiţiilor de realizare a drepturilor cu caracter 
economic, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), ce 
contribuie la expansiunea producţiei agricole şi eliberarea omenirii de foamete, precum şi 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care îşi aduce aportul în vederea susţinerii 
eforturilor statelor-membre în domeniul sănătăţii şi atingerea, la scară internaţională, a 
unui nivel de sănătate cît mai ridicat. 

§ 3. Sisteme regionale de protecţie a drepturilor omului 
Din punct de vedere geografic, protecţia internaţională a drepturilor omului evoluează pe 
două dimensiuni - cea universală şi cele regionale. Pînă în prezent sînt cunoscute trei 
sisteme regionale de protecţie a drepturilor omului: european, american (acoperind 
America de Nord şi America de Sud) şi african. 
Sistemul european113 de protecţie a drepturilor omului a fost stabilit de către Consiliul 
Europei cu scopul ca fiecare membru al Consiliului să accepte principiile statului de drept 
şi principiul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure 
de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului 114 . Principalul document în acest 
domeniu este Convenţia Europeană

                                                                                                           

periodice. Pentru analizarea rapoartelor supuse de către state, încă din anul 1927, OIM a instituit un 

Comitet de experţi, format din 20 de membri numiţi de Consiliul de conducere al OIM.  
111 în cazurile de încălcare a convenţiilor delimităm două tipuri de proceduri. Primul se caracterizează 

prin înaintarea plîngerilor unui stat-membru împotriva altui stat-membru. Ca rezultat, Consiliul OIM 

solicită observaţiile statului reclamat şi, în cazul în care acestea sunt considerate a fi necorespunzătoare, 

poate înfiinţa o comisie de anchetă. De menţionat că procedura iniţiată este una de natură 

jurisdicţională. Statele-părţi nemulţumite pot face recurs la Curtea Internaţională de Justiţie. Cel de-al 

doilea tip de procedură, instituit în baza art. 24 şi 25, permite ca organizaţiile patronale sau cele 

sindicale să prezinte comunicări (plîngeri) împotriva oricărui stat-membru care nu a reuşit să asigure 

respectarea efectivă a vreuneia din convenţiile la care este parte.  
13J Acestea sînt: a) munca nu este o marfa; b) libertatea cuvîntului şi de asociere sînt esenţiale pentru 

susţinerea progresului şi c) sărăcia, oriunde ar fi localizată, constituie un pericol pentru prosperitate 

în orice altă parte a lumii. 
113 Pentru o analiză mai amănunţită, vezi A. Bolintineanu, Protecţia drepturilor omului şi rolul 

Consiliului Europei, în Studii de drept românesc, iulie - septembrie 1993, p. 222-234. 
114 Aceasta reiese din dispoziţiile art. 3 din statut, semnat Ia Londra la 5 mai 1949.  
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pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, semnată Ia Roma la 

4 noiembrie 1950 şi intrată în vigoare la 3 septembrie 1953. în acest fel, Convenţia 
Europeană a instituit un sistem de protecţie a drepturilor omului care s-a dovedit a fi de-a 
lungul timpului cel mai avansat şi eficient dintre sistemele elaborate pînă în prezent. 

Elaborarea Convenţiei a demarat imediat după adoptarea, în cadrul O.N.U., a 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului115, din care este preluată cea mai mare parte 
a drepturilor proclamate116. 

in baza acesteia, statele-părţi la Convenţie îşi asumă obligaţii concrete în ceea ce 

priveşte garantarea drepturilor prevăzute prin adoptarea de legi interne şi prin activitatea 
autorităţilor administrative şi judecătoreşti proprii. De asemenea, au fost iniţiate un şir de 
instituţii, mecanisme şi instrumente necesare punerii sale în aplicare cu scopul asigurării 

drepturilor omului 117 . Garantarea acestor drepturi, deşi realizată, în principal, prin 
măsurile luate de fiecare stat-parte, este o sarcină colectivă a tuturor statelor-părţi la 
Convenţie118. Instituţiile şi mecanismele create de Convenţie asigură un grad mai înalt 

de protecţie a drepturilor şi libertăţilor proclamate119; deşi Convenţia cuprinde mai puţine 
drepturi şi cu un caracter mai restrîns decît cele din Declaraţia Universală sau Pactul 
privind drepturile civile şi politice, adoptate sub egida O.N.U. 

Comisia Europeană a Drepturilor Omului ^9 are o activitate destul de complexă şi 

presupune probleme juridice în raport cu relaţiile dintre state privitor la activitatea Comisiei 

sau cu raporturile dintre state şi indivizi, ce decurg datorită rolului jucat de Comisie în 

                                            
J Preambulul Convenţiei arată că guvernele semnatare, luînd în considerare Declaraţia Universală ,i 

Drepturilor Omului, sînt hotărîte, în calitate de guverne ale statelor europene animate de acelaşi 'Pirit şi 

avînd un ideal şi tradiţii politice comune, de respect al libertăţii şi de preeminenţă a dreptului, 'ă ia 

măsuri de natură să asigure garantarea colectivă a anumitor drepturi enunţate în Declaraţia Universală.  
5 Drepturile garantate şi libertăţile proclamate de Convenţie rezultă din art. 1 al acesteia, conform 

căruia „înaltele Părţi contractante recunosc oricărei persoane de sub jurisdicţia lor drepturile ■ : 

libertăţile definite în titlul I al prezentei Convenţii”. Prezentăm următoarele drepturi şi libertăţi 

înscrise în Convenţie şi în Protocoalele adiţionale 1,4,6 şi 7: drepturi şi libertăţi privind persoana fizică: 

dreptul la viaţă (art. 2), interdicţia torturii şi tratamentelor inumane şi degradante (art. 3), nterdicţia 

sclaviei, a muncii forţate (art. 4), dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5), libertatea de circulaţie 

(Protocol 4); abolirea pedepsei cu moartea (Protocol 6); dreptul la respect pentru viaţa privată şi de 

familie, domiciliu şi corespondenţă (art. 8); dreptul la un proces public echitabil, desfăşurat într-un timp 

rezonabil, în faţa unui tribunal independent şi imparţial, stabilit conform legii i art. 6); libertatea de 

recurs (Protocol 7); libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie (art. 9); protecţia activităţii sociale şi 

politice: libertatea de reuniune paşnică şi de asociere (art. 11 ), drepturile la alegeri libere prin vot 

secret şi la educaţie (Protocol 1 ); dreptul la proprietate (Protocol 1 ); egalitatea în exercitarea 

drepturilor şi libertăţilor prevăzute în Constituţie (art. 14). 

" Printre acestea, menţionăm: Carta socială europeană, Convenţia europeană asupra 

imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, Convenţia europeană pentru 

prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, Convenţia europeană 

de securitate socială, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale etc. 

' Leah Levin, Drepturile omului, întrebări şi răspunsuri, UNESCO, 1998, p. 56. 

" Vezi G. Cohen-Jonathan, La Convention Europenne des droits de l’homme, Paris, 1989, p. 278 şi urm. 
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urmărirea aplicării Convenţiei120. Acelaşi specific îl are şi cea de-a doua instituţie creată de 

Convenţie: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, alături de Comitetul de Miniştri, a cărui 

activitate are ca scop primordial garantarea drepturilor stabilite prin Convenţie. Orice 

stat-membru al Consiliului Europei, în momentul ratificării Convenţiei Europene a 

Drepturilor Omului, acceptă şi competenţa Comisiei de a primi o sesizare din partea altui 

stat privind nerespectarea dispoziţiilor Convenţiei121 122. 

Referitor la statul nostru, în urma vizitei unei delegaţii a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei (20-22 aprilie 1992), precedată de cererea din partea Republicii 

Moldova (29 ianuarie 1992), ţării noastre i s-a oferit statut de “invitat special” la acest for 

internaţional (5 februarie 1993). La data de 20 aprilie 1993 Republica Moldova şi-a depus 

candidatura pentru aderarea cu drepturi depline la Consiliul Europei. Toate aceste acţiuni 

au fost întreprinse, avînd ca scop întărirea cauzei democraţiei şi preeminenţa dreptului în 

ţara noastră, asigurarea condiţiilor necesare pentru protejarea drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale, precum şi favorizarea stabilităţii politice şi economice în ţară. 

Aceasta a rezultat cu aderarea Republicii Moldova, la 13 iulie 1995, la Consiliul Europei ca 

membru cu drepturi depline. 

La momentul aderării a fost semnată Convenţia Europeană a Drepturilor Omului cu 

protocoalele sale adiţionale, precum şi o serie de alte documente europene cum ar fi: 

Carta Europeană a autoguvernării locale, Convenţia privind protecţia minorităţilor 

naţionale, Convenţia europeană antitortură etc. Astfel, Consiliul Europei rămîne a fi un for 

de importanţă majoră prin faptul că deciziile sale au o pondere deosebită, în special pentru 

zona în care se află şi ţara noastră. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului142 poate judeca numai sesizările privind 

statele-părţi la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului care recunosc, printr-o 

declaraţie specială, competenţa contencioasă a Curţii143. Deciziile Curţii sînt obligatorii şi 

se transmit Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei întru supravegherea executării lor. 
Odată cu intrarea în vigoare a celui de al doilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană, 
în 1970, Curţii i-a fost recunoscută competenţa consultativă. Aceas- :a priveşte numai 
cererile de aviz venite din partea Comitetului de Miniştri asupra problemelor juridice privind 
interpretarea Convenţiei şi Protocoalelor (art. 1, al. 1 al Protocolului nr. 2) l44. 
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei este organul executiv al Consiliu- •ui 
Europei, compus din miniştrii de externe ai ţărilor-membre sau adjuncţii aces- ora. 
Comitetul decide asupra recomandărilor care îi sînt supuse de către experţii 

                                            
13g Comisia este compusă dintr-un număr de membri egal cu numărul statelor care au ratificat Convenţia 

Europeană a Drepturilor Oului şi au devenit membre ale Consiliului Europei. Membrii Comisiei sînt aleşi 

de către Comitetul Miniştrilor pentru o perioadă de 6 ani şi acţionează în nume propriu. 
14,1 Thomas Buergenthal, op. cit., p. 67. 
121 Art. 24 al Convenţiei arătă că: "Orice Parte Contractantă poate sesiza Comisia, prin intermediul 

Secretarului General al Consiliului Europei, asupra oricărei încălcări a prezentei Convenţii care 

după părerea ei poate fi imputată unei alte Părţi Contractante''.  
122 Ea are un număr de membri în raport cu numărul ţărilor-membre ale Consiliului Europei, aleşi pe o 

perioadă de 9 ani (art. 38). 
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_uvemamentali, iar deciziile sale sînt puse în aplicare de comitetele permanente, 
comitetele ad-hoc sau de unele comitete de experţi145. Deciziile sale privesc şi "latele-părţi 
la Convenţie, care n-au acceptat jurisdicţia Curţii146. Totodată, unii iutori au statuat că 
această prerogativă poate provoca anumite nelinişti privind posibilitatea ca unele decizii 
ale Comitetului de Miniştri să fie influenţate de factori nejuridici147. 
Alături de documentele ce tratează chestiunea drepturilor omului, un loc deosebit :1 ocupă 
Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, >emnat la 
Helsinki la 1 august 1975. Deşi nu se prezintă ca un tratat, Actulfinal .il Conferinţei de la 
Helsinki depăşeşte efectele multor altor tratate prin impactul pe care-1 are asupra 
procesului de securitate şi cooperare în Europa. Astfel, însemnătatea şi importanţa 
căpătată i se atribuie ca punct de cotitură în evoluţia _îndirii europene în acest domeniu şi 
nu numai148. 

Curtea poate fi sesizată numai pentru cazurile admise de Comisie, nereglementate pe 
cale . niabilă. Pot sesiza Curtea: j, i Comisia Europeană pentru Drepturile Omului: i Statul 
al cărui cetăţean este victima încălcării; 
. i Statul care a sesizat iniţial Comisia despre încălcare; 
. Statul împotriva căruia este îndreptată sesizarea; 
. i Persoane fizice, organizaţii neguvemamentale sau grupuri de indivizi, care au prezentat 
plîngerile i Comisie. 
• T Buergenthal, The Effect of the European Convention on Human Rights in the Internai 
Law Member States in International and Comparative Law Quaterly, Supliment no. II, 
1965, p. 94. Cînd un caz nu este înaintat Curţii, iar în legătură cu el nu s-a ajuns la o soluţie 
amiabilă, omitetul de Miniştri ia o decizie finală cu o majoritate de două treimi (art. 32). 
• Aşa cum am arătat mai sus, Comitetului de Miniştri îi revine şi supravegherea executării 
hotăririlor urţii (art. 54). 

V. N. Voiculescu, Spre reforma mecanismului de control al Convenţiei Europene a 
Drepturilor mului, în Revista Română de Drept Umanitar. nr. 2/1993. 
" Actul final prezintă în partea I cele zece principii fundamentale care guvernează 
raporturile dintre - uele participante, printre care principiul VII se referă la „respectul 
drepturilor şi libertăţilor ndamentale ale omului, inclusiv libertatea de gîndire, conştiinţă, 
religie şi credinţă ”.



53 ASIGURAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN LUME   

 

 

Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului are la bază Convenţia 
interamericană a drepturilor omului149 care a fost concepută după modelul Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului. Pentru a se asigura respectul drepturilor omului, definite în 
prima parte a Convenţiei, au fost create două organe: Comisia Interamericană a 
Drepturilor Omului150 şi Curtea Interamericană a Drepturilor Omului123 124 125. 
Atribuţiile Comisiei Inter americane a Drepturilor Omului, ca şi modul de funcţionare, 
sînt asemănătoare cu cele ale Comisiei Europene a Drepturilor Omului, cu doar cîteva 
particularităţi specifice. Comisia Interamericană a Drepturilor Omului dispune de puteri 
privind toate statele-membre O.S.A., nu numai acele care au ratificat Convenţia 
interamericană asupra drepturilor omului. De asemenea, în categoria drepturilor protejate 
prin activitatea Comisiei sînt incluse atît drepturile enumerate în Convenţia citată, cît şi 
cele cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
Curtea Interamericană a Drepturilor Omului nu poate fi sesizată decît de statele-părţi la 
Convenţie sau de către Comisie, cu condiţia să fi fost epuizată, în faţa Comisiei, o 
procedură prealabilă, fără caracter jurisdicţional. 
Competenţa Curţii priveşte orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea articolelor 
Convenţiei, cu condiţia ca statele-părţi la diferendul respectiv să fi recunoscut competenţa 
Curţii, fie printr-o declaraţie unilaterală, generală ori specială, sau printr-un compromis cu 
privire la diferendul respectiv. în cazul în care Curtea constată că a fost încălcată 
Convenţia, ea se pronunţă în acest sens printr- o hotărîre în care indică drepturile ce 
urmează să fie restabilite în favoarea părţii vătămate126 127. 
Spre deosebire de Curtea Europeană, Curtea Interamericană dispune de o importantă 
competenţă consultativă. Orice stat-inembru al Organizaţiei Statelor Americane, ca şi 
organele acestei organizaţii, poate solicita Curţii avize consultative asupra interpretării 
Convenţiei, precum şi a altor acorduri privind protecţia drepturilor omului în statele 
americane. Curtea mai poate da avize, la cererea oricărui stat-membru al O.S.A., referitor 
la conformitatea oricărei legi interne a acestui stat cu dispoziţiile Convenţiei 
interamericane a drepturilor omului. 
Sistemul african de protecţie a drepturilor omului are la bază Carta africană a 
drepturilor omului şi popoarelor, adoptată de Organizaţia Unităţii Africane (O.U.A.) în 1981 
şi intrată în vigoare în 1986. Carta încadrează nu numai drepturile omului, dar şi drepturile 
popoarelor, printre care: dreptul la autodeterminare, dreptul la dezvoltare economică, la 
pace şi securitate, dreptul la un mediu inconjurător satisfăcător şi global, dreptul de a 

                                            
123 A fost semnată la San Jose (Costa Rica) la 22 noiembrie 1969, în cadrul Organizaţiei Statelor 

Americane (O.S.A.) şi a intrat în vigoare la 18 iulie 1978.  
124 Comisia a fost creată în 1959 şi primul său Statut a fost aprobat de Consiliul O.S.A. în 1960. Acesta a 

fost revizuit în 1965, în ideea lărgirii competenţelor Comisiei, şi a intrat în vigoare în 1969. Comisia 

este compusă din şapte membri aleşi, cu titlu individual, de Adunarea Generală a O.S.A., pe o perioadă 

de 4 ani. 
125 Curtea este alcătuită din şapte judecători, aleşi în cadrul Adunării Generale O.S.A., pe o perioadă 

de şase ani, de către statele-părţi Ia Convenţia interamericană privind drepturile omului, cu o 

majoritate absolută, care acţionează în nume propriu.  
127 Curtea poate stabili şi plata unei compensaţii echitabile, iar în situaţii urgente şi de o gravitate 

deosebită, Curtea este capabilă să stabilească şi diverse măsuri asigurătorii. 
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dispune de bogăţiile şi resursele naturale. în scopul îndeplinirii prevederilor Cartei a fost 
înfiinţată Comisia africană a drepturilor omului şi popoarelor, alcătuită din 11 
persoane numite de Conferinţa şefilor de stat şi de guvern ai statelor care compun O.U.A. 
In comparaţie cu sistemul european sau american, sistemul african al drepturilor omului 
prin prisma Cartei africane proclamă nu numai drepturi, ci şi îndatoriri ale inului şi nu 
include vreo curte ce ar avea competenţă contencioasă sau consultativă în domeniu. 
Absenţa acestei instanţe ar putea fi explicată prin concepţia fricană privind dreptul, în 
general, care preferă concilierea procedurilor cu ca- mcterjurisdicţional153. 
In lipsa unei curţi specializate, Comisia africană a drepturilor omului şipopoa- elor poate 
acţiona în acelaşi timp atît pentru promovarea drepturilor proclamate de Convenţie, cît şi în 
calitate de organ cvasijurisdicţional, acordînd prioritate violărilor în masă ale acestora154. 
Comisia poate face studii şi cercetări, dă avize şi recomandări generale, propunînd soluţii 
juridice în cazuri concrete de violare a drepturilor omului şi formulînd, prin interpretare sau 
codificare, norme privind drepturile omului. 

•3 V. I. Nguema, Perspectives des droits de l komme en Afrique, în Revue universelle des 
droits de l 'homme, vol. 2, 1990. p. 49. 
'4 Deşi Comisia poate primi comunicări individuale, conform art. 58, al. 1 al Convenţiei, ea 
atrage atenţia şefilor de stat şi de guvern numai asupra situaţiilor particulare care par să 
releve existenţa unui ansamblu de violări grave sau masive ale drepturilor omului şi 
popoarelor. 
CAPITOLUL IV 
Protecţia şi promovarea drepturilor omului în Republica 
Moldova 

§ 1. Drepturi şi libertăţi stipulate în Constituţia Republicii Moldova 
Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei 
constituţii constă în garantarea libertăţii şi securităţii fiinţei umane sub toate aspectele sale. 
Promovarea conceptului de drepturi ale omului, precum şi a consacrării lor juridice 
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constituie una din problemele fundamentale ale secolului. Evenimentele istorice şi 
social-culturale ale omenirii, cu repercusiuni asupra drepturilor omului au rămas în 
continuare în centrul vieţii ei politice, sociale, religioase, etico-morale, juridice şi filozofice. 
După al doilea război mondial şi pînă la începutul anilor 90, au existat prea puţine practici 
politice şi democratice în domeniile vieţii sociale ale ţării noastre. Putem afirma chiar că au 
lipsit reglementările juridice în sensibila problematică a drepturilor omului. Din acest motiv, 
chiar de la proclamarea independenţei, în Republica Moldova, ca rezultat al prăbuşirii 
imperiului sovietic, s-au ivit premisele necesare pentru transformarea societăţii noastre 
într-o societate democratică, organizată pe principiile unui stat democratic şi de drept128. 
De asemenea, prin aderarea, ratificarea tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor 
omului a fost pus fundamentul unui nou sistem juridic şi social-politic, care în următorii ani 
s-a dezvoltat vertiginos129. Actualmente în Republica Moldova se conturează clar tendinţa 
de a crea anume acele mecanisme şi pîrghii de implementare a unui sistem naţional de 
promovare şi respectare a drepturilor omului, care se bazează în special pe instrumentele 
juridice internaţionale130. 
Pornind de la importanţa respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, legislatorul a 
pus accentul pe supremaţia dreptului internaţional al drepturilor omului, fapt ce se poate 
vedea prin analiza următoarelor stipulări ale art. 4 din Constituţie: 
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se 
aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu 
celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. 
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate 
au reglementările internaţionale. ” 
Prin articolul 8 al Constituţiei Republica Moldova s-a obligat să respecte Carta Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte. Principiul priorităţii actelor internaţionale a 
fost confirmat şi de Curtea Supremă de Justiţie, care, studiind practica aplicării acestor 
prevederi constituţionale, a adoptat la 30 ianuarie 1996 o hotărîre 131  132  prin care 
recomanda instanţelor judecătoreşti ca........................................................................... în 
cuzurile în care legislaţia naţională contravine actului internaţional, să aplice dispoziţiile 
actului internaţional la care Republica Moldova este parte. ” 
Constituţia Republicii Moldova consacră un întreg titlu (II) drepturilor, libertăţilor şi 
îndatoririlor fundamentale ale omului, relevînd astfel importanţa primordială a instituţiilor 

                                            
128 Poate fi menţionat aici faptul că reforma dreptului intern a început în Republica Moldova o dată cu 

obţinerea independenţei şi cu iniţierea reformei judiciare şi de drept în ianuarie 1993. Adoptarea mai 

multor legi, introducerea modificărilor în Codul de procedură penală, Codul penal ş. a. a creat 

posibilitate Republicii Moldova să se apropie de standardele universale şi, în special, dc cele europene.  
ISA Fără îndoială, doar dreptului constituţional îi revine misiunea de a detennina modul de aplicare a 

tratatelor internaţionale în ordinea juridică internă. La acest capitol mai apar diverse probleme, care se 

caracterizează prin existenţa lacunelor în legislaţie şi experienţă insuficientă în domeniu. 
130 Assemblée Parlementaire du Conseil de F Europe, Doc. 7278/1995, p. 11. 

'■'* Hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova Cu privire la practica aplicării de 

către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova nr. 2 din 30 

ianuarie 1996, punctul 3. 

Ioan Muraru, Gheorghe lancu, op. cit., p. 5. 
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respective în viaţa societăţii şi a statului în genere. Doar prin asigurarea reală, echitabilă şi 
durabilă a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale poate fi creat un sistem 
constituţional trainic. 
In opinia unor analişti, evoluţia libertăţilor, în contextul mai larg al evoluţiei politice şi 
sociale, a avut ca rezultat cristalizarea conceptului de drept al omului, concept cu un 
conţinut şi semnificaţii juridice complexe150. Alţi experţi în domeniu afirmă că libertatea 
este în primul rînd o idee care, fiind formulată, devine o exigenţă şi ca urmare este un 
drept133. 
Drepturile omului constituie o noţiune de drept constituţional şi de drept internaţional, a 
cărui misiune este de a apăra într-o manieră instituţionalizată drepturile persoanei, precum 
şi de a promova în paralel stabilirea condiţiilor umane de viaţă şi de dezvoltare 
multidimensională a personalităţii umane134. 
Chiar din primul articol al Constituţiei se afirmă că Republica Moldova este un stat de 
drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori 
supreme şi sînt garantate. 
Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este 

incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul, şi nici o ideologie nu poate fi instituită ca 
ideologie oficială a statului (articolul 5). De asemenea, conform articolului 10, unitatea 
poporului „constituie fundamentul Statului" care este ..patria comună şi indivizibilă a tuturor 

cetăţenilor săi’. în corespundere cu noile principii în problemele referitoare la relaţiile 
economice în societate, Constituţia asigură dreptul la proprietate şi dispune că 
proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului 

(articolul 9). 
Cu alte cuvinte, prin intermediul dispoziţiilor conţinute în Constituţie, mai cu seamă cele 
referitoare la pluralismul politic, separarea şi colaborarea puterilor legislativă, executivă şi 
judecătorească, se asigură dreptul tuturor cetăţenilor la protecţie, dezvoltare şi la 
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. 
Drepturile şi libertăţile enunţate în Constituţia Republicii Moldova reproduc în mare parte 
drepturile proclamate în Carta Internaţională a Drepturilor Omului şi a celor prevăzute de 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Citînd preambulul unuia dintre aceste 
documente135, putem afirma că în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, idealul fiinţei umane libere se bucură de libertăţile civile şi politice fiind eliberată de 
teamă şi de mizerie. Acest ideal nu poate fi realizat decît dacă se creează condiţii care 
permit fiecăruia să se bucure de drepturile sale civile şi politice, ca şi de drepturile sale 
economice, sociale şi culturale. 
Consider că toate drepturile şi libertăţile fundamentale constituie un corp unic, nefiind 
posibilă ierarhizarea sau divizarea lor după importanţă. Putem să ne referim doar la 

                                            

Yves Madiot, Droits de l'homme, Masson, Paris, 1991, p. 5. 
Iùl Imre Szabo, Fondement historiques et développement des droits de l'homme, în Karen Vasak, Les 

dimensions internationales des droits de l'homme. Manuel destiné a l’enseignement des droits de 

l’homme dans les universités, UNESCO. 
lh- Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice. Preambul, adoptat de Adunarea 

Generală a ONU Ia 16 decembrie 1966 la New York.  
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clasificarea acestora pe categorii, în funcţie de specificul drepturilor şi libertăţilor136. 
Sistematizînd multiplele drepturi şi libertăţi reflectate în Constituţia Republicii Moldova, le 
divizăm în două mari categorii, după cum au fost clasificate în cele două Pacte adoptate, în 
1966, de Organizaţia Naţiunilor Unite137: drepturile civile şi politice şi drepturile economice, 
sociale şi culturale. 
Drepturile civile şi politice 
Aceste drepturi vizează, aşa cum arată însăşi denumirea acestei categorii, două mari 
direcţii esenţiale: drepturile civile legate organic de persoana omului şi drepturile politice 
care vizează participarea sa la viaţa politică138. De menţionat că drepturile politice sînt 
limitate, fiind legate de cetăţenia persoanelor, în cazul dat de cea a Republicii Moldova139. 

în continuare, drepturile stipulate în cadrul constituţional sînt: 

• dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică, interzicerea torturilor şi tratamentelor 

degradante (art. 24); 

• libertatea individuală, siguranţa persoanei (art. 25); 

• garantarea dreptului la apărare în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor sale (art. 26); 
• dreptul la libera circulaţie (art. 27); 
• dreptul la viaţă intimă, familială şi privată (art. 28); 
• inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenţei şi al comunicaţiilor (art. 29 şi 30); 

• libertatea conştiinţei (art. 31); 

• libertatea opiniei şi exprimării (art. 32); 

• dreptul la informaţie (art. 34); 

• dreptul la petiţionare (art. 52); 

• dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică167 (art. 53); 
• dreptul la cetăţenie şi dreptul la protecţie din partea statului atît în ţară, cît şi în 

străinătate (art. 17 şi 18); 

• dreptul la căsătorie (art. 48); 

• dreptul de vot şi dreptul de a fi ales (art. 38); 

• dreptul la administrare168 (art. 39); 

• libertatea întrunirilor (art. 40); 

• libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice (art. 41). 
Drepturile economice, sociale şi culturale 
Categoria drepturilor date este nu mai puţin importantă decît drepturile civile şi politice, dat 
fiind faptul că ele reprezintă baza dezvoltării multilaterale şi plenare a fiinţei umane. 
Exercitarea lor mai depinde şi de nivelul resurselor de care dispune societatea. Aceasta 
însă nu înseamnă că statul nu poartă răspundere pentru buna garantare a acestora, 
asigurînd în mod progresiv exercitarea lor. 

La această categorie se referă: 

                                            

'« Vezi loan Muraru, Gheorghe lancu. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale. Institutul 

Român pentru Drepturile Omului, partea 1, Bucureşti, 1992.  
lM Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice dezvoltă drepturile civile şi politice 

conţinute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.  
138 Victor Duculescu, Protecţia juridică a Drepturilor Omului, Bucureşti, 1994, p. 143. 
Jfi6 Astfel, străinii şi apatrizii nu pot participa la alegeri nici la nivel local, nici la cel naţional.  
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• dreptul la muncă (art. 43); 

• dreptul la negociere colectivă (art. 43 (4)); 

• dreptul la condiţii de muncă juste şi prielnice169 (art. 43 (1)); 

• dreptul la securitatea şi igiena muncii (art. 43 (2)); 

• dreptul la remunerare (art. 43 (2)); 

• dreptul la grevă (art. 45); 

• dreptul la proprietatea privată şi la protecţia acesteia (art. 46); 

• dreptul la moştenire (art. 46 (6)); 

• dreptul la asistenţă şi protecţie socială (art. 47); 

• dreptul la un nivel de trai decent (art. 47 (1)); 

• dreptul familiei la protecţie socială, legală şi economică (art. 48 şi 49); 

• dreptul la protecţia copiilor orfani (art. 49); 

• dreptul la ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor (art. 50); 

• dreptul persoanelor handicapate la protecţia specială (art. 51); 

' Recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei. 
Accesul la o funcţie publică. 
1 în sensul asigurării de condiţii echitabile şi satisfăcătoare. 
• dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate (art. 42); 

• dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 36); 

• dreptul la un mediu înconjurător sănătos (art. 37); 

• dreptul la învăţătură (art. 35); 

• dreptul de a alege limba de educare şi de instruire (art. 35(2)). 
Trebuie menţionat faptul că Legea Supremă a Republicii Moldova prevede (art. 15), alături 
de drepturi şi libertăţi, anumite îndatoriri, şi anume: „Cetăţenii Republicii Moldova 
beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au 
obligaţiile prevăzute de acesteaTotodată, Constituţia prevede restrîngerea exerciţiului 
unor drepturi sau al unor libertăţi şi exercitarea în sistem a drepturilor şi a obligaţiilor (art. 
54 şi 55). 
Privitor la aplicarea abuzivă a prevederilor referitoare la drepturile omului, se înscriu 
angajamentele asumate de către Republica Moldova la momentul aderării în calitate de 
membru cu drepturi depline la Consiliul Europei şi referitor la care autorităţile naţionale 
şi-au asumat obligaţia că restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, precum şi 
exercitarea în sistem a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de art. 54 şi 55 ale Constituţiei 
Republicii Moldova, sînt aplicabile doar în cazurile strict limitate prin lege, în situaţii 
deosebite140. în aceste cazuri restrîngerea trebuie sa fie proporţională cu situaţia care a 
determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii (art. 54 alin. (2) al 
Constituţiei). 
în interpretarea celor expuse mai sus, ne expunem părerea că aceste prevederi dau 
naştere la importante garanţii în ceea ce priveşte exercitarea tuturor drepturilor şi 

libertăţilor omului. Or, exerciţiul acestor drepturi poate fi restrîns numai prin lege şi în 

                                            
140 Acestea pot fi apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, prevenirea unei calamităţi etc.  
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situaţii expres determinate, iar în al doilea rînd, această restrîngere a drepturilor trebuie să 

fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, astfel încît să nu aducă atingere existenţei 
dreptului sau a libertăţii cetăţeanului. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cele 
două Pacte internaţionale cu privire la drepturile omului, precum şi Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului admit în anumite condiţii existenţa unor limitări şi restrîngeri. întru 
confirmarea celor expuse, cităm art. 29 alineatul 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, care dispune că "în exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este 

supus decit numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita 
recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi ca să fie satisjăcute justele 
cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică 

Aceeaşi reglementare o conţine şi Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care, garantînd un şir de drepturi şi libertăţi ale 
omului, stabileşte, totodată, anumite restricţii în privinţa acestora. Ele sînt valabile numai 

dacă aceste restricţii sau restrîngeri constituie măsuri necesare într-o societate 
democratică şi se impun pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa 
publică, apărarea ordinii şi prevenirii infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei ori 

pentru protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 
Prin urmare, în aplicarea tuturor acestor prevederi se impune o interpretare strictă a lor 
care presupune că nici un alt criteriu în afara celor menţionate de acestea nu poate 
justifica o restrîngere sau alta. De aici rezultă că ele sînt posibile numai dacă: 
- sînt expres prevăzute de lege; 
- sînt necesare într-o societate democratică pentru a proteja securitatea naţională, 

ordinea publică, sănătatea sau morala publică, drepturile şi libertăţile celorlalţi etc.; 
- sînt proporţionale cu cauza care le-a determinatm. 
Vis-à-vis de aceste prevederi, menţionăm şi art. 17 şi 18 din aceeaşi Convenţie, care 
dispun că “Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca implicînd, 
pentru un stat, un grup sau un individ, un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau a 
îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau a libertăţilor recunoscute de 
prezenta Convenţie sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi şi libertăţi decît 
acelea prevăzute de această convenţie ”. 
Potrivit aceleiaşi surse, “...Restrîngerile care, în termenii prezentei Convenţii, sînt aduse 
respectivelor drepturi şi libertăţi, nu pot fi aplicate decît în scopul pentru care ele au fost 
prevăzute ”. 
Observăm, deci, că anume acest fel de structurare a garanţiilor drepturilor şi libertăţilor 
omului faţă de restrîngerile aduse acestora oferă posibilitatea păstrării echilibrului între 
drepturile individului şi interesele generale ale societăţii democratice în întregul său, astfel 
evitîndu-se ca acestea să intre în conflict. 

§ 2. Mecanisme naţionale de apărare a drepturilor omului. 
Rolul avocatului parlamentar 

în materia vastă a drepturilor omului specialiştii au expus diverse păreri. Mulţi dintre ei 
consideră că problema drepturilor omului se axează în mod exclusiv pc acţiunea sau 
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inacţiunea statului141 142. 
Astfel, în unele cazuri se observă o abordare obişnuită a examinării drepturilor omului 
numai ca drepturi ale cetăţeanului în raport cu statul. Or, din punctul de vedere al victimei, 
căreia i s-au încălcat drepturile, are puţină importanţă dacă cel ce comite acest act este o 
autoritate statală sau un factor de decizie privat, o organizaţie naţională sau internaţională, 
sau o asociaţie, din care victima face sau nu face parte143.

                                            
71 Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, voi. I. Bucureşti, 1993, p. 243. 
: Posibilitatea angajării responsabilităţii administrative, o formă de răspundere juridica distinctă, prin 

recunoaşterea responsabilităţii statului şi a organelor lui.  

Ion Diaconu, Drepturile omului. Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1993, p. 6. 
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Părerea noastră este că orice persoană care se consideră lezată în drepturile sale legitime 
are drept de petiţionare, asigurîndu-i-se posibilitatea de adresare oricărui organ de stat 
pentru înlăturarea nedreptăţii, anihilarea consecinţelor ei şi repararea daunei sau 
repunerea în drepturi. 
în acest sens sînt recunoscute o serie de drepturi şi este posibilă exercitarea liberă a unora 
dintre ele cum ar fi: dreptul de petiţionare; libertatea expresiei; libertatea mitingurilor, 
demonstraţiilor şi întrunirilor; dreptul de apărare; dreptul la grevă144. Evident, acestea sînt 
legale în limita în care sînt iniţiate pentru garantarea şi realizarea altor drepturi sau libertăţi 
fundamentale. 
Alta este situaţia atunci cînd autorităţile publice violează prevederile constituţionale şi 
legale, exercitîndu-şi prerogativele cu încălcarea principiilor şi regulilor stabilite. în 
asemenea cazuri este posibilă rezistenţa la opresiune, care constă în revoltă faţă de 
acţiunile respective. Uneori, după cum arată şi practica, această rezistenţă evoluează pînă 
la instaurarea unei noi ordini sociale pe calea revoluţiei. 
Un rol deosebit de important în garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului îl au organismele internaţionale care au instituit organe specializate în domeniul 
ocrotirii şi protejării acestei instituţii: Comisia pentru Drepturile Omului, înaltul Comisar 
pentru Drepturile Omului; înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Protecţia Refugiaţilor 
(în cadrul O.N.U.); Curtea Europeană de Justiţie; Comisia pentru Drepturile Omului şi 
Comitetul de Miniştri (în cadrul Consiliului Europei); Organizaţia pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (O.S.C.E.); un număr impunător de organizaţii neguvemamentale 
specializate145. 
Aşa se explică consfinţirea în Constituţie a drepturilor şi libertăţilor fundamenta le, precum 
şi stipularea, în art. 4, a faptului că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 
omului sînt interpretate în concordanţă cu actele internaţionale, prioritare faţă de 
prevederile constituţionale în domeniu, care constituie o garanţie supremă şi eficientă a 
respectării acestor drepturi şi a realizării lor, în conformitate cu voinţa liberă a omului. 

Drepturile fundamentale sînt cuprinse în instituţii concrete şi sînt garantate prin acţiuni 
practice şi procedee juridice eficiente. în acest context, apare problema garanţiilor 

drepturilor fundamentale, ceea ce presupune, printre altele, sancţionarea încălcării 
acestor drepturi. 
Sancţiunile operate în acest scop pot fi grupate după subiectul de la care emană. Astfel, 
dacă autoritatea legiuitoare nesocoteşte normele constituţionale, este instituită o garanţie 
manifestată prin posibilitatea controlului constituţionalităţii legii de către Curtea 
Constituţională - în ţara noastră şi alte organe - în alte ţări. 

în cazurile în care organele executive încalcă drepturile fundamentale ale omului, sînt 

                                            
144 S-a afirmat la un moment dat că dacă o normă (reglementare) este injustă, persoana sau un grup de 

persoane poate să nu i se supună. Considerăm că această problemă este delicată, deoarece abuzul de 

dreptul la nesupunere este inevitabil, ducînd la nerespectarea ordinii de drept. Totuşi, în caz de 

ilegalitate vădită (de exemplu, refuzul inferiorului de a executa o dispoziţie vădit ilegală a superiorului), 

persoana poate executa cerinţele impuse, avînd însă posibilitatea sesizării organelor de jurisdicţie sau 

organelor ierarhic superioare, competente să suspende acţiunea actului ilicit şi să dispună ulterior 

anularea lui. 
1451. Deleanu, op. cit., voi. 1, p. 193-202. 
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instituite garanţii ce se manifestă prin posibilitatea exercitării altor tipuri de control: 
a) politic, exercitat de Parlament, Guvern sau de Preşedintele ţării; 
b) administrativ, iniţiat de autorităţile administraţiei publice sau de cetăţeni, exercitat în 

interiorul sistemului chiar de autorităţile administraţiei publice; 

c) jurisdicţional146. 
Acest din urmă control este considerat a fi exterior şi de aceea garantează obiec- :ivitatea, 

avînd la bază independenţa şi inamovibilitatea judecătorilor şi, prin urmare, fiind pe deplin 

autoritar. Totodată, se dovedeşte a fi mai restrîns decît controlul administrativ, vizînd 

numai legalitatea actului. De asemenea, acesta este supus condiţiei sesizării de către 

subiecţii interesaţi. 

Respectivul control este rafinat şi mai formalist decît controlul politic sau admi- :>trativ care 

are ca scop în orice situaţie numai stabilirea dreptăţii. Astfel, chiar cacă organele de 
jurisdicţie, soluţionînd litigiile juridice dintre cetăţeni (precum şi c:ntre cetăţeni şi persoane 

juridice, dintre cetăţeni şi organe ale puterii etc.), i n calcă sau nu respectă drepturile 

fundamentale ale omului, pronunţînd hotărîri ilegale sau neîntemeiate, procedura de 

judecată147 stabileşte mijloacele prin care pot fi înlăturate astfel de încălcări, instituind 

posibilitatea exercitării căilor ordinare sau extraordinare de atac al hotărîrilor judecătoreşti. 

Pe lîngă tipurile de control menţionate, există o serie de alte modalităţi de garan- :are şi 

respectare a drepturilor fundamentale, care constau în iniţierea procedurii de conciliere. 

Semnificativă şi importantă în acest sens este instituţia specializată a avocaţilor 

parlamentari, neprevăzută încă de Constituţia Republicii Moldova, dar instituită prin lege 

organică148. 

In primăvara anului 1996, la Chişinău, şi-a ţinut lucrările Conferinţa a Il-a internaţională a 

instituţiilor ombudsmanilor şi drepturilor omului, în cadrul căreia au fost abordate aspectele 

creării instituţiei ombudsmanului şi în ţara noastră. In arma desfăşurării acestui for s-a 

recurs la elaborarea unui proiect de lege privind instituţia de protejare a drepturilor omului. 

Începînd cu anul 1997, în Republica Moldova s-a implementat, cu concursul programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, un amplu proiect care urmărea crearea şi funcţionarea 

unei instituţii naţionale independente pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi 
libertăţilor omului cu mandat de reflectare a tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care 
statul nostru este parte, a prevederilor din Constituţie referitoare la drepturile omului. în linii 

mari, proiectul este deja realizat.149 150 
în anul 1997, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la avocaţii 
parlamentari. Activitatea acestora este orientată spre asigurarea garanţiilor de respectare 
a drepturilor şi libertăţilor constituţionale de către organele puterii publice centrale şi locale, 
precum şi de instituţiile, organizaţiile, întreprinderile cu diferite forme de proprietate, de alţi 

                                            

"s Acesta poate fi efectuat inclusiv prin contencios administrativ, controlul constituţionalităţii.  

Aceasta în cauze penale, civile, administrative.  

-* Legea nr. 1349-X111 din 17 octombrie 1997 cu privire Ia avocaţii parlamentari (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 82-83 din 11.12.1997). 

17<’ Drepturile omului în Republica Moldova, Chişinău, 1998, p.74. 

150 Ibidem. 
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factori de răspundere de orice nivel, înfiinţarea instituţiei naţionale specializate de protecţie 
a drepturilor omului a fost determinată de diverşi factori interni şi externi. De categoria 
factorilor interni ţin proclamarea independenţei, crearea cadrului legislativ naţional, 
reformele juridice şi de drept, democratizarea societăţii civile, adoptarea Constituţiei şi 
consfinţirea în ea a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor cetăţenilor. Factorii externi însu-
mează ratificarea de către Republica Moldova a unui şir de convenţii şi pacte cu caracter 
universal în domeniul drepturilor omului, aderarea cu drepturi depline la mai multe 
organizaţii internaţionale şi regionale, angajamentul de a respecta în totalitate principiile 
democratice general recunoscute, exemplul activităţii eficiente şi durabile a instituţiilor 
specializate de protecţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în peste nouăzeci de state. 
în cadrul activităţii lor, avocaţii parlamentari se călăuzesc de Constituţie, de alte legi ale 
Republicii Moldova, de actele internaţionale referitoare la drepturile omu lui la care statul 
nostru este parte. 
Una din direcţiile principale ale activităţii lor este de a informa populaţia în tot ceea ce ţine 
de drepturile omului, legislaţia naţională şi internaţională în acest domeniu. Astfel, avocaţii 
parlamentari contribuie la repunerea în drepturi a cetăţenilor, precum şi la formarea culturii 
juridice a colectivităţii. 
Principiile călăuzitoare ale avocaţilor parlamentari sînt legalitatea, transparenţa, propria 
conştiinţă. Iată de ce, personalitatea lor este inviolabilă pe toată durata mandatului. Astfel, 
garantarea independenţei le permite să-şi exercite activitatea în modul cel mai eficient şi 
neîngrădit de nimic şi de nimeni. 
De menţionat că, spre deosebire de atribuţiile ombudsmanului în forma clasică, mandatul 
avocatului parlamentar se extinde nu numai asupra structurilor de stat, dar şi asupra 
sectorului privat. Astfel, în afară de faptul că avocatul parlamentar examinează adresările 
individuale ale cetăţenilor, el este în drept să dispună din proprie iniţiativă pornirea unui 
proces în urma depistării faptelor de încălcare a drepturilor omului1*0. Ca instituţie 
organizatorică, avocaţii parlamentari împreună cu aparatul auxiliar constituie Centrul 
pentru Drepturile Omului, în republică activează trei avocaţi parlamentari, cu sediul în 
mun. Chişinău. personalul auxiliar al cărora acordă asistenţă organizatorică, 
informaţională, ştiinţifi- co-analitică şi de altă natură în activitatea avocaţilor parlamentari. 
Structura, statele de personal şi finanţarea Centrului pentru Drepturile Omului sînt 
reglementate de regulamentul respectiv, aprobat de Parlament. Unul din cei trei avocaţi 
parlamentari îndeplineşte funcţia de Director al Centrului pentru Drepturile Omului, avînd 
următoarele funcţii: angajează şi eliberează funcţionarii Centrului, defineşte îndatoririle 
avocaţilor parlamentari şi ale altor colaboratori ai Centrului, exercită controlul activităţii lor, 
organizează pregătirea rapoartelor anuale, reprezintă instituţia în ţară şi în străinătate. 
Sediul Centrului pentru Drepturile Omului se află în capitala ţării - Chişinău. Filialele 
Centrului, trei la număr, sînt amplasate: în zona de nord - la Bălţi, în zona de sud - la Cahul 
şi în autonomia Găgăuză - la Comrat. 
In confonnitate cu legislaţia în vigoare, Centrul contribuie la exercitarea de către avocaţi a 
funcţiilor, avînd ca direcţii prioritare următoarele activităţi: 
- examinarea petiţiilor privind încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, 

precum şi contribuirea la repunerea acestora în drepturile garantate; 

- informarea şi instruirea populaţiei în materie de drepturi ale omului; 
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- analizarea legislaţiei naţionale, în sensul elaborării recomandărilor privind 
perfecţionarea şi ajustarea acesteia la cerinţele constituţionale, ale convenţiilor, 
tratatelor şi pactelor internaţionale ratificate de către Republica Moldova. 

De menţionat că Centrul pentru Drepturile Omului prezintă rapoarte anuale Par-
lamentului151 privind respectarea drepturilor în Republica Moldova, care se publică în 
Monitorul Oficial pentru a-1 face opozabil, în acest fel, tuturor cetăţenilor acestui stat. 
Determinarea naturii juridice a avocatului parlamentar reclamă în mod necesar o 
comparaţie cu alte organe de drept care permite o cercetare mai profundă a acestei 
instituţii menite să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului. Astfel se poate delimita activitatea acestei instituţii de procuratură şi de 
contenciosul administrativ, găsindu-i locul printre alte organe ale dreptului constituţional. 
Caracteristicile specifice de asigurare, repunere în drepturi şi perfecţionare a legislaţiei, 
precum şi instruirea juridică a populaţiei îl delimitează pe avocatul parlamentar de 
procuratură. Totodată, el are ca drept comun reglementările constituţionale, precum şi 
tratatele internaţionale, în activitatea lor avocaţii parlamentari se călăuzesc de principiile 
legalităţii, transparenţei, echităţii sociale, democraţiei, umanismului, accesibilităţii. 
Legea cu privire la avocaţii parlamentari defineşte activitatea acestora ca garant în 
respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale de către autorităţile publice centrale şi 
locale, alţi factori juridici, de persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile. 
Această competenţă apropie instituţia avocatului parlamentar de contenciosul 
administrativ ca instituţie juridică ce urmăreşte scopul de a contracara abuzurile şi 
excesele de putere ale autorităţilor publice, a apăra drepturile persoanei în spiritul legii. 
Conform art. 5, litera c al Legii cu privire la contenciosul administrativ, avocatul 
parlamentar are dreptul de a fi subiect cu drept de

                                            
1X1 Ibidem. 
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sesizare, atacînd actele administrative la sesizarea persoanei vătămate a drepturi lor 
fundamentale, cu excepţia celor ce nu ţin de competenţa avocaţilor parlamentari. De aici 
rezultă natura juridică cvadruplă a instituţiei în cauză. 
Suportul principal al activităţii avocaţilor parlamentari îl constituie independenţa 
acestora. Legea respectivă prevede mai multe stipulări în sensul dat. în exerciţiul 
mandatului, avocaţii parlamentari sînt independenţi faţă de deputaţii Parlamentului, 
Preşedintele Republicii Moldova, autorităţile publice centrale şi locale şi persoanele cu 
funcţii de răspundere de toate nivelurile (art. 11). Avocatul parlamentar poate fi eliberat 
din funcţie înainte de termen în cazul retragerii încrederii de către Parlament, cu votul a 
două treimi din deputaţii aleşi (art. 9). Personalitatea avocatului parlamentar este 
inviolabilă pe toată durata mandatului (art. 12). Este interzisă imixtiunea în activitatea 
avocaţilor parlamentari (art. 32). Cu toate acestea, experienţa demonstrează că tentativa 
de a submina independenţa avocaţilor parlamentar este tot mai mare şi mai insistentă 
din anumite interese politice ale puterii. Iată de ce, în scopul asigurării durabile a 
independenţei acestuia în conformitate cu cerinţele Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului, Principiilor de la Paris, ar fi oportună alegerea avocatului parlamentar de către 
întreg poporul. Noţiunea de avocat parlamentar este deseori confundată cu atribuţiile de 
avocat al Parlamentului. Schimbarea denumirii lui în avocat al poporului ar soluţiona 
problema. 
Practica demonstrează necesitatea învestirii avocatului parlamentar cu dreptul de 
iniţiativă legislativă, în felul acesta facînd o punte de legătură între societatea civilă şi 
Legislativ. 
Pînă la moment avocatul parlamentar nu şi-a găsit locul cuvenit în Constituţia Republicii 
Moldova, fapt ce pune în pericol nu numai independenţa acestuia, dar şi lichidarea 
instituţiei ca atare. 
în concluzie putem afirma că Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova în frunte cu 
avocaţii parlamentari contribuie cu succes atît la dezvoltarea societăţii civile în Republica 
Moldova şi la schimbarea stereotipurilor în mentalitatea populaţiei, cît şi la concentrarea 
atenţiei statului asupra acestor probleme, în scopul creării celor mai eficiente mecanisme 
de asigurare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti garantate prin Constituţie şi alte legi 
interne şi internaţionale. 

§ 3. Aspecte ale drepturilor şi libertăţilor omului în unele localităţi din 
Republica Moldova 

Reformele urmate de criza economică şi social-politică din întregul spaţiu ex- sovietic şi 
o bună parte din teritoriul Europei de Est au avut efecte şi asupra Republicii Moldova. 
Similar altor ţări, Republica Moldova şi-a proclamat suveranitatea prin Declaraţia 
adoptată la 23 iunie 1990, iar ulterior şi independenţa statală - prin adoptarea la 27 
august 1990 a Declaraţiei de independenţă. Astfel, statul nostru a purces la adoptarea 
actelor ce au constituit fundamentul juridic şi politic al noului stat apărut pe harta lumii - 
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Republica Moldova. 
r’înă la acel moment, regimul sovietic totalitar, care afecta drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, a constituit o piedică esenţială a dezvoltării şi demo-
cratizării societăţii, din care cauză s-a procedat la înlăturarea lui şi a consecinţelor 
nefaste pe care le-a produs. De asemenea, s-au întreprins măsuri pentru înlăturata 
piedicilor ce limitau dreptul persoanelor la liberă circulaţie şi a demarat proce- >ul de 
trecere la un sistem economic nou - cel al economiei de piaţă etc., toate testea 
contribuind la crearea unui stat de drept. 
?e de altă parte, procesul de reformă şi democratizare a societăţii a scos la iveală un şir 
de factori negativi, care preocupă încontinuu societatea. Procesele nefaste ue au 
condus la încălcări şi limitări nejustificate ale drepturilor omului au fost generate în 
principal de apariţia conflictelor interetnice şi religioase, a conflictelor rmate interne, 
regionale, de scăderea bunăstării economice a statului în genere şi - cetăţenilor, ceea ce 
a condus la creşterea şomajului şi la alte imposibilităţi ale cetăţenilor de a-şi manifesta 
drepturile consacrate în Constituţie şi alte legi interne şi internaţionale. 
Republica Moldova s-a confruntat şi se confruntă pînă în prezent cu situaţii şi ^robleme 
de genul celor menţionate. Consecinţe de ordin politic, economic, moral şi social se vor 
răsffînge negativ şi asupra generaţiilor viitoare. 
Năzuinţele Republicii Moldova de a se afirma ca stat independent, precum şi cntativele 
insistente de a ieşi de sub controlul metropolei sovietice au provocat nemulţumirea 
Moscovei, care, reacţionînd la cele ce se petreceau în republică, a contribuit la crearea 
unor situaţii generatoare de probleme şi conflicte interne, 'czultatul fiind încălcarea 
drepturilor populaţiei. 
\stfel, evenimentele istorice care au avut loc în Moldova pe parcursul veacurilor, precum 
şi amplasarea geografică a teritoriului de natură să servească drept punct de trecere a 
multor popoare în migraţiunile lor, şi-au lăsat anumite amprente în dezvoltarea relaţiilor 
interetnice, care au condus la formarea unor conglomerate etnice mai mult sau mai puţin 
numeroase. Dintre acestea amintim ruşii, ucrainenii, găgăuzii, bulgarii etc. De-a lungul 
timpurilor, etnia rusă şi-a păstrat şi promovat dentitatea naţională proprie şi a respectat 
mai puţin identitatea poporului băştinaş. 
in teritoriile respective s-au creat anumite grupări ce au înaintat cerinţe privind autonomia 
teritorială şi care urmăreau scopul de federalizare a republicii, cerinţe vădit inacceptabile 
pentru Republica Moldova. 
Astfel, au fost atrase într-o confruntare periculoasă pături tot mai largi ale popu- aţiei, atît 

dintre locuitorii zonei din partea stîngă a rîului Nistru, cît şi din sudul 'epublicii. 
O situaţie care nu şi-a găsit soluţionare promptă şi a evoluat pînă la organizarea şi 
provocarea unui conflict armat a fost cea creată în localităţile aflate în partea vtîngă a 
rîului Nistru, teritoriu ce cuprinde întreaga parte de est a Republicii Moldova - aşa-numita 
Transnistria. Paradoxal, acest conflict a apărut ca urmare a imputării populaţiei locale a 
următoarelor pretexte - aspecte de încălcare a drepturilor omului, a drepturilor 
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minorităţilor etnice, lingvistice şi religioase. In- -.roducerea limbii de stat ca limbă de lucru 
a organelor puterii de stat ale Republicii Moldova, alături de limba rusă, a constituit 
pretextul principal pentru declanşarea conflictului de către cercurile separatiste 
antimoldoveneşti!*:. 
în urma conflictului, au avut de suferit mii de oameni, sute de persoane au fost rănite, 
torturate, maltratate, ameninţate cu moartea şi chiar nimicite. Multe persoane au fost 
nevoite să se strămute din zona conflictului în teritoriile vecine, iar o parte considerabilă 
din populaţie s-a retras în teritoriul ţării controlat de autorităţi, unde a putut găsi o 
posibilitate de a se adăposti. Majoritatea persoanelor ce s-au deplasat temporar din 
teritoriul cuprins de conflict nu mai pot reveni la locurile lor de trai, devenind refugiaţi pe 
teritoriul propriei ţări. Deşi se consideră persoane intern deplasate, situaţia acestora este 
mai mult asemănătoare cu cea a refugiaţilor. 
în acest fel, cetăţenii au fost deposedaţi de avere, o mare parte a caselor ce le 
aparţineau au fost ocupate de mercenari şi de persoanele ce au susţinut şi susţin regimul 
separatist, dintre care unele proprietăţi au fost distruse şi nu mai pot fi restabilite. Prin 
urmare, s-a încălcat flagrant dreptul la proprietate, sub toate aspectele sale. 
Astfel, fenomenul proclamării statalităţii raioanelor de est ale Republicii Moldova, la 2 
septembrie 1990152 153, a declanşat o confruntare politică dură nu numai între Chişinău şi 
Tiraspol, ci, în primul rînd, în sînul populaţiei de pe malul stîng al Nistrului. Adepţii 
separatismului şi ai păstrării cu orice preţ a U.R.S.S. au iniţiat procesul de formare a 
structurilor paralele ale puterii şi de distrugere concomitentă a structurilor 
constituţionale™*. Colapsul Uniunii Sovietice din vara anului 1991 i-a detenninat pe 
adepţii separatismului să treacă la metode violente de distrugere a structurilor 
constituţionale şi de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Au avut loc 
numeroase cazuri cînd cetăţenii care s-au pronunţat deschis împotriva acţiunilor ilegale 
şi anticonstituţionale ale separatiştilor154 au fost nevoiţi să se refugieze pe malul drept al 

                                            

La i septembrie 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti a adoptat Legea nr. 3465-X1I cu 

privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti. Pînă în acel moment, limba 

de lucru a organelor de stat a fost exclusiv limba rusă, introdusă forţat de regimul sovietic, iar 

implementarea limbii române ca limbă oficială a statului a fost speculată drept o discriminare a 

vorbitorilor de alte limbi. 

‘"•’Urmată de alegerile din 25 septembrie 1990 pentru organul legislativ al autoproclamatei republici. 
153 Conflictul din Transnistria: adevărul aşa cum a fost el, Materialele Conferinţei ştiinţifico- 

practice Interesele de stat şi tvlul organelor de interne în asigurarea ordinii constituţionale, 

drepturilor şi libertăţilor omului în raioanele de est ale Republicii Moldova, Chişinău, Editura 

Logos, 1993, p. 6-30. 
154 Ibidem. 

Cauza era eliberarea cetăţenilor simpli din serviciu din motive politice, salarizarea diferitelor 

instituţii din bugetul local era condiţionată de recunoaşterea de către colectivele lor a 

autoproclamatei republici, încălcîndu-se astfel libertatea de decizie. 
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Nistrului sau să emigreze din Republica Moldova1 x'’. 
Structurile autoproclamatei Republici Moldoveneşti Nistrene au fost create prin măsuri 
anticonstituţionale, nedemocratice şi violente, a căror aplicare a provocat pierderi de vieţi 
omeneşti 155 , prin încălcarea masivă a drepturilor fundamentale ale omului şi 
nerespectarea Constituţiei şi legislaţiei Republicii Moldova. 
Dacă e să ne referim la drepturile politice în acest teritoriu, cu toate că nu există nici o 
perspectivă pentru această zonă de a fi recunoscută în calitate de stat suveran şi subiect 
al relaţiilor internaţionale, locuitorii de aici sînt constrînşi să accepte cetăţenia 
autoproclamatei republici. Cei ce au ales în mod benevol şi conştient cetăţenia Republicii 
Moldova sînt lipsiţi de dreptul de a participa la alegeri (parlamentare, prezidenţiale) care 
se desfăşoară în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova156. 
De asemenea, o problemă aparte o constituie dreptul de a alege limba de stat a 
Republicii Moldova ca limba de studiu, nemaivorbind de a o utiliza în instituţiile şi 
autorităţile administrative locale în mod liber şi neîngrădit. 
în 1992, în Transnistria a fost adoptată Legea cu privire la limbi. Această lege prevede 
folosirea grafiei ruseşti pentru limba română (moldovenească). Prin asemenea mijloace 
regimul de la Tiraspol promovează o politică de izolare culturală, spirituală faţă de 
populaţia băştinaşă. Constatăm, astfel, că în această zonă se încalcă, masiv şi 
sistematic, drepturile omului sub toate aspectele. 
în consecinţă, toate acestea frînează procesele consolidării societăţii statului mol-
dovenesc şi a poziţiilor sale pe arena internaţională, complică rezolvarea problemelor 
dezvoltării umane, garantării şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului. 
Prin exemplul Transnistriei, putem conchide cu certitudine că separatismul, fîe că e 
încurajat din interior, fie din exterior, este prin esenţă generatorul terorismului, marele 
pericol al mileniului trei privind încălcarea în masă şi gravă a drepturilor şi libertăţilor 
fiinţei umane. 
în acelaşi timp, menţionăm că Republica Moldova ocupă un loc aparte printre ţările 
Europei Centrale şi de Est aflate în tranziţie din cauza dependenţei sale economice 
accentuate faţă de economiile şi pieţele statelor CSI, fapt ce implică şi o dependenţă 
politică. Oricum, evoluţia ulterioară a Republicii Moldova este determinată de interesele 
vitale ale ţării, care se manifestă prin necesitatea de depăşire a crizei profunde, 
asigurarea unui nivel decent de viaţă al populaţiei, protecţia drepturilor fundamentale ale 
omului şi ale celor de proprietate, menţinerea identităţii naţional-culturale, întărirea 

                                            
,7 în conflictul armat clin vara anului 1992 şi-au pierdut viaţa cel puţin o mie de persoane, inclusiv 

din rîndul populaţiei civile. 

" Atît în 1994, cit şi în 1996 şi 1998, oficialităţile de Ia Tiraspol nu au permis deschiderea secţiilor 

de votare în zona controlată de ei. Nici unui partid politic din Republica Moldova nu i se permite să 

activeze pe malul stîng al Nistrului, inclusiv în campaniile electorale. 
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locului obţinut printre ţările Europei şi, nu în ultimul rînd, restabilirea integrităţii teritoriale 
a statului şi depăşirea problemelor separatismului. 
Un aspect aparte îl prezintă rolul ONG-urilor în depăşirea problemelor separatismului din 
Republica Moldova. Odată cu destrămarea URSS, Republica Moldova a cunoscut nişte 
transformări de proporţii: afirmarea tînărului stat independent, desovietizarea şi 
democratizarea societăţii şi, în acelaşi timp, tranziţia la o economie de piaţă. 
In aceste condiţii, în Republica Moldova activează un şir de organizaţii neguver-
namentale (ONG) care încearcă să contribuie, prin activitatea lor, la normalizarea 
situaţiei în zona conflictului. Cu toate acestea, majoritatea absolută a acţiunilor care au 
fost programate de către organizaţiile neguvemamentale pe malul stîng al Nistrului sînt 
interzise de către oficialităţile de la Tiraspol. 
în mod tradiţional, organizaţiile neguvemamentale îşi asumă un rol esenţial pen tru 
sănătatea ansamblului societăţii. în urma desfăşurării activităţii lor ONG-urile adesea 
creează situaţia care produce profunde schimbări de atitudini. O funcţie importantă a 
organizaţiilor neguvemamentale este rolul de protector şi apărător, în cadrul activităţii lor, 
ele pot apăra interese sociale speciale sau pot asigura protecţia unor grupuri sociale, 
economice, profesionale. ONG-urile pot acţiona pentru combaterea metodelor de 
acţiune sau a atitudinilor care contravin sau încalcă drepturile omului şi ale cetăţeanului, 
împotriva discriminării la care sînt supuse anumite persoane sau grupuri de cetăţeni. 
Astfel, implicarea tot mai masivă şi mai activă a ONG-urilor în activitatea depăşirii 
problemelor separatismului în Republica Moldova poate constitui singurul element cu 
adevărat eficient care să conducă la depăşirea şi consumarea politică a problemei în 
cauză în sensul apărării şi garantării efective a drepturilor şi libertăţilor omului. 
O altă problemă a statului nostru, legată de drepturile omului, cu reflecţii asupra 

drepturilor minorităţilor naţionale, este cea a populaţiei găgăuze din sudul republicii. 
Începînd cu anul 1990, aceasta a dat dovadă de nesupunere faţă de autorităţile 
republicane, ceea ce a condus la înaintarea cerinţelor de autonomie teritorială, iar apoi şi 
de federalizare a republicii157. Totuşi, pentru a stopa conflictul declanşat, care ameninţa 
să se transforme într-un conflict militar cu urmări imprevizibile, şi pentru a nu permite 
apariţia altor focare de separatism teritorial şi naţional, s-a ajuns la concluzia că, pentru 
moment, ar putea fi acceptate unele cedări de ordin politic, deşi foarte inconvenabile 
pentru statul şi poporul Republicii Moldova. 

Situaţia în aceste raioane s-a agravat şi în legătură cu faptul că la 19 august 1990, în 
oraşul Comrat, şi-a desfăşurat lucrările aşa-numitul Congres 1 al deputaţilor de toate 
nivelurile din partea teritoriilor populate compact de găgăuzi. Congresul a adoptat un şir 

de hotărîri ilegale ce se refereau la formarea “republicii găgăuze ” şi stabilirea hotarelor 

                                            
1W Deşi s-au depus eforturi politice şi diplomatice deosebite, s-a ajuns totuşi şi la necesitatea unei 

riposte de forţă, cum a fost, spre exemplu, marşul detaşamentelor de voluntari în sudul republicii.  
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acesteia, constituirea unor organe anticonstituţionale ale puterii şi administraţiei, precum 

şi suspendarea acţiunii legilor Republicii Moldova. S-a propus în special crearea de 
formaţiuni armate, precum şi luarea de alte hotărîri, orientate spre schimbarea prin 
violenţă a orînduirii de stat. Ca o reacţie firească la cele întîmplate şi în scopul prevenirii 

ciocnirilor interetni- ce, al eliminării pericolului dezordinilor în masă, apărării securităţii şi 
vieţii cetăţenilor au fost întreprinse măsuri necesare pentru asigurarea ordinii de drept158. 
Situaţia creată a durat pînă la 23 decembrie 1994, cînd Parlamentul Republicii Moldova 
a fost impus să adopte Legea nr. 344-XIII privind statutul juridic special al Găgăuziei 
(Găgăuz-Yeri), act prin care s-a atribuit localităţilor cu populaţie găgăuză din raioanele 
de sud ale republicii nu numai o largă autonomie de reglementare a problemelor regiunii, 
dar şi atribuţii ce depăşesc cadrul constituţional159. 
Denumirea de “Gagauz-Yeri”, ceea ce în traducere înseamnă "pămîntulgăgăuzilor ”, 
este o sfidare a adevărului istoric, a dreptăţii şi a bunului simţ. Găgăuzii au fost plasaţi pe 
pămînturile româneşti în secolul XIX, prin urmare, nu pot pretinde la teritorii naţionale. 
Aceste erori, ridicate la rang de lege, contrazic prevederile constituţionale. Astfel, 
autonomia pretinsă de găgăuzi este o încercare de falsă afirmare şi divizare a statului 
unitar160. 
In preambulul legii şi în art. 1 se utilizează noţiuni şi sintagme ca: “popoare”, 
“necesităţilor naţionale”, “sinestătornicie politică”, “popor găgăuz puţin numeros”, “formă 
de autodeterminare a găgăuzilor”, “în cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca 
stat independent, poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă ”, care nu 
pot fi acceptate nici ştiinţific şi nici juridic. Tendinţa etniilor minoritare de a-şi păstra 
identitatea, cultura, limba, tradiţiile etc. este înţeleasă doar dacă nu aduce atingere 
elementelor esenţiale ale unui stat - suveranităţii, independenţei, unităţii şi indivizibilităţii. 
Or, această cerinţă nu este nici pe departe respectată de Legea nr. 344-XIII din 23 
decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), iar la o 
analiză mai detaliată se evidenţiază elemente specifice unui stat federal. 
în situaţia actuală autonomia Găgăuziei nu este decît o tentativă de împărţire sau, mai 

                                            

w Prin Hotărîrea Sovietului Suprem nr. 325-XII din 26 octombrie 1990 s-a decretat stare excepţională 

şi au fost introduse forme speciale de administrare. în consecinţă, din partea separatiştilor s-a opus 

rezistenţă, care a dus la apariţia unei situaţii tensionante în raioanele de sud ale republicii. Pentru a 

face presiuni asupra separatiştilor, autorităţile legale de la Chişinău au admis un marş al voluntarilor 

în apropierea imediată a zonei. 
11,1 Atît prevederile din Constituţie ce se referă la statutul special de autonomie a unor localităţi, cit şi 

legea menţionată sînt un produs al politicii ruseşti de presiune, impus prin diverse metode, inclusiv 

prin aplicarea politicii separatiste şi a violenţei.  
lv: Autonomia specială consacrată de art. 111 din Constituţie urmează a fi interpretată sistematic 

prin prisma principiului autonomiei locale, prevăzut de art. 109 din Constituţie şi de art. 3 din Carta 

Autoadministrării Locale, respectîndu-se şi o altă prevedere constituţională de la acelaşi art. 109, 

care stabileşte că “aplicarea principiilor enunţate nu poate afecta caracterul de stat unitar”. 
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bine zis, de uzurpare a puterii de stat, putere ce nu poate fi exercitată în nume propriu 
nici de o persoană particulară, nici de o parte din popor, nici de un grup social, partid 
politic sau o altă formaţiune obştească. 
Analiza termenilor utilizaţi ne demonstrează că aceştia sînt improprii formaţiunii 
autonome găgăuze. Astfel, noţiunea “naţional” este înţeleasă sau aplicată contrar 
sensului constituţional al acesteia. “Naţional' trebuie definit ca ceva ce este propriu sau 
aparţine unei naţiuni, unui stat; care caracterizează o naţiune, un stat; care se referă la o 
naţiune, la un stat sau le reprezintă. Se impune şi definirea termenului naţiune - 
comunitate stabilă de oameni, constituită istoriceşte ca stat, apărută pe baza unităţii de 
limbă, de teritoriu, de viaţă economică şi de factură psihică, care se manifestă în 
particularităţile specifice ale culturii naţionale şi în conştiinţa originii şi a sorţii comune161. 
Aceste definiţii, cît şi retrospectiva rapoartelor prezentate la Consiliul Europei162, ne 
permit să afirmăm că etnia găgăuză nu constituie o naţiune, fiind doar o minoritate 
etnică, lingvistică etc., şi nu una naţională. Oricum ar fi, aserţiunea cuprinsă în subalin. 2 
din preambul, precum şi cele de acelaşi ordin din textul legii, sînt în contradicţie cu art. 10 
din Constituţia Republicii Moldova care dispune că “statul recunoaşte şi garantează 
dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor 
etnice, culturale, ling\>istice şi religioase”. în acelaşi sens sînt şi convenţiile 
internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor la care Republica Moldova 
este parte. Or, conform art. 4 din Constituţie, “dispoziţiile constituţionale privind drepturile 
şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este 
parte”. în acest sens, se aduce o atingere directă şi art. 2 din Constituţie consacrat 
suveranităţii şi puterii de stat. 
în dreptul internaţional nu există o definiţie unanim acceptată referitoare la noţiunea de 
“minoritate naţională”. Considerăm că această noţiune este acceptată pentru a defini 
toate tipurile de minorităţi163, astfel, incorect este nu faptul utilizării în textul Legii 344-XII1 
a noţiunii “minoritate naţională”, ci interpretarea acestei noţiuni, care are implicaţii 
dincolo de sensul general acceptat, dîndu-se uitării că noţiunea este utilizată în 
convenţiile internaţionale în sens foarte larg, inclu- zînd toate minorităţile - naţionale, 
etnice, religioase, culturale etc. 
în ceea ce priveşte dezideratul “sinestătomiciei politice şi economice”, este în afară de 
orice dubiu atentatul la independenţa, suveranitatea, unitatea şi indivizibilitatea 

                                            
161 I. Deleanu, Dicţionar de drept constituţional; Dicţionar explicativ al limbii române, Bucureşti, 

1996. 
162 în Avizul Comisiei pentru problemele naţionale şi administrarea locală a Sovietului Suprem al 

RSS Moldova, din 27 iulie 1990, se menţionează: “Grupul elnic găgăuz, trăind pe teritoriul naţional 

al moldovenilor, nu are teritorii naţionale proprii”. 
1631. Diaconu, Minorităţile naţionale. Bucureşti, 1996, cap. 4. 
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Republicii Moldova (art. 1 din Constituţie). Sinestătomicie politică şi economică - 
independenţă politică şi economică - pot pretinde nu etniile care doresc să-şi păstreze 
identitatea etnică, culturală, lingvistică etc., ci acele care-şi doresc independenţă deplină 
faţă de statul pe teritoriul căruia locuiesc. Or, politica statului tinde spre menţinerea 
unităţii şi indivizibilităţii teritoriului. Sîntem, din nou, martorii violării normelor 
constituţionale. Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale subliniază 
inadmisibilitatea divizării statului şi atentării la integritatea teritorială a acestuia. O 
problemă care persistă ţine de “întinderea si- nestătomiciei politice şi economice". Apare 
întrebarea firească despre ce fel de politică este vorba - politica de apărare, securitate, 
internă, externă, financiară, valutară, monetară etc.? Toate acestea sînt de competenţa 
statului (chiar şi în cazul federaţiilor). în sensul celor expuse mai sus, poate fi examinată 
şi aserţiunea "formă de autodeterminare a găgăuzilor ”. Sîntem de părerea că dreptul la 
autodeterminare, garantat de Pactele internaţionale privind drepturile omului, este 
rezervat în exclusivitate doar popoarelor şi nici un act internaţional sau regional nu 
recunoaşte acest drept grupurilor minoritare164. 
Deşi preambulul nu este o parte integrantă a legii, în el se constată anumite împrejurări 

care au condus la adoptarea legii. Constatările cu pretenţii de adevăr din preambul, care 
definesc aserţiunea: 'finind cont de faptul că purtător iniţial al statutului Găgăuziei este 
poporul găgăuz puţin numeros... ”, sînt în contradicţie cu adevărul. Găgăuzii reprezintă o 

etnie minoritară, cu toate consecinţele care decurg de aici. Poporul este totalitatea 
locuitorilor unei ţări, alte semnificaţii fiind cele de naţiune, cetăţeni ai unui stat etc. 
Găgăuzia este o unitate administra- tiv-teritorială care face parte integrantă din teritoriul 

Republicii Moldova, iar locuitorii acestei unităţi administrativ-teritoriale sînt o parte a 
poporului Republicii Moldova. 
O altă prevedere a legii în cauză stipulează în art. 3 că “Limbile oficiale ale Găgăuziei 

sînt limbile moldovenească, găgăuză şi rusă". în legea supusă analizei, limba de stat 
este situată la acelaşi nivel cu limbile găgăuză şi rusă, încălcîn- du-se, astfel, art. 13 din 
Constituţie 165  166 , neţinîndu-se cont nici de dispoziţiile Cartei europene a limbilor 

regionale sau minoritare, în special partea a 111-a acesteia. 
Totodată, menţionăm că cele relatate nu înseamnă negarea dreptului etniei Găgăuziei la 
o protecţie specială. Constituţia şi legile Republicii Moldova, precum şi convenţiile 

                                            
w Asupra lipsei suportului juridic pentru autodeterminarea grupurilor minoritare, a sc vedea: K. 

Hailbronner, The Legal Status of Populatioit Grups in a Multinaţional State under Public 

International Law. in The Protection of Minorities and Human Rights, Ed. Yoran Dinstein, 

Martinus Nijhoff Publishers. 
165 Considerăm că limba găgăuză nu este nici limbă regională, nici limbă minoritară, ci una a 

migranţilor, 

după cum şi limbile rusă şi ucraineană sunt limbi non-tei itoriale. 
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internaţionale la care a aderat (în domeniul drepturilor omului, în general, şi în domeniul 

protecţiei minorităţilor naţionale, în special) oferă un mediu propriu de exercitare a 
drepturilor persoanelor care fac parte din minorităţi naţionale, mai ales în zonele locuite 
compact de către acestea. în continuare vom da curs chiar unui scurt comentariu asupra 

Legii cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale. 
§ 4. Prevederi legale referitoare la drepturile persoanelor 

aparţinînd minorităţior naţionale 
Problema minorităţilor, care este una litigioasă, există de mult timp şi a constituit unul din 
motivele pentru care a fost instituită în 1947 Subcomisia pentru Prevenirea Discriminării 
şi Protecţia Minorităţilor, organism subordonat Comisiei pentru Drepturile Omului din 
cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Astfel, drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor 
etnice, religioase şi lingvistice au constituit subiectul unuia din primele studii ale 
Subcomisiei198. 
Unul din cele mai complete documente juridice ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în 
materia drepturilor omului, consacrat exclusiv drepturilor minorităţilor, este Declaraţia 
privind drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi 
lingvistice, adoptată prin consens de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în 1992167. 
Preambulul Declaraţiei menţionate confirmă că promovarea şi realizarea drepturilor 
persoanelor aparţinînd minorităţilor constituie o parte integrantă a dezvoltării societăţii 
într-un cadru democratic bazat pe lege. în articolul 1 al Declaraţiei, statelor li se propune 
să recunoască şi să asigure protecţia minorităţilor. în acest sens, Adunarea Generală a 
adresat statelor apelul168 de a lua toate măsurile legislative şi de alt gen necesare pentru 
a promova şi traduce în practică principiile Declaraţiei, considerîndu-le oportune. 
Printre alte prevederi referitoare la drepturile minorităţilor, putem menţiona articolul 27 al 
Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice şi articolul 30 al Convenţiei 
privind Drepturile Copilului, care stipulează în mod expres că persoanele aparţinînd 
minorităţilor, dar nu şi minorităţilor de grup, nu trebuie să fie lipsite de dreptul de a 
beneficia de propria cultură, de a-şi practica propria religie ori de a se folosi de propria 
limbă. De asemenea, Comitetul pentru Drepturile Omului, creat prin Pactul Internaţional 
cu privire la Drepturile Civile şi Politice, în conformitate cu Protocolul Adiţional al 
acestuia, primeşte reclamaţii din partea persoanelor particulare referitor la violarea 
articolului 27, menţionat mai înainte. 
Chiar dacă problema minorităţilor naţionale există de mai mult timp, dezintegrarea 

                                            
|4N Étude sur les droits des personnes appartenant aux minorités ethnique , religieuses et 

linguistique, realizat de Francesco Capotorti, Raportor Special numit de către Subcomisie la sesiunea 

aXXIV-a, în 1971. 
I<w Act ce a fost adoptat prin Rezoluţia nr. 47/135 din 18 decembrie 1992. 

Rezoluţia 48/138 a Adunării Generale datată cu 20 decembrie 1993.  
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politică a URSS i-a atribuit, fără îndoială, o nouă profunzime şi proporţii într- un spaţiu 
geo-politic enorm, din care face parte şi Republica Moldova169 ’1. Nere- zolvarca acestor 
probleme a devenit o sursă de confruntare interetnică atît în interiorul statelor, cît şi în 
afara lor170. 
Astfel, necesitatea adoptării unei legi care ar proteja minorităţile de pe teritoriul statului 

nostru s-a făcut resimţită demult, legea însă a fost adoptată abia la data de 19.07.200l171. 
Motivaţia adoptării legii respective, aşa cum reiese din preambulul ei, a fost tendinţa 
demonstrării devotamentului faţă de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de alte 
acte juridice internaţionale privind drepturile omului, inclusiv faţă de Convenţia-cadm 
privind protecţia minorităţilor naţionale adoptată în 1994 de Consiliul Europei. 
De asemenea, confirmînd şi dezvoltînd drepturile, libertăţile şi obligaţiile fundamentale 
ale cetăţenilor, consfinţite în Constituţia Republicii Moldova, şi ţinînd cont de diversitatea 
etnică, culturală şi lingvistică a poporului Republicii Moldova, constituită pe parcursul 
istoriei, Parlamentul a adoptat legea organică în cauză. 
Considerăm că este un efort salutabil adoptarea acestei legi, dacă luăm în consideraţie 
principiile juridice internaţionale, conform cărora protecţia minorităţilor naţionale, a 
drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinînd acestor minorităţi este parte inseparabilă 
a protecţiei drepturilor omului în genere. 
Acesta este şi un indiciu al dorinţei generale de consolidare a stabilităţii politice şi a 
înţelegerii dintre cetăţenii de diferite origini etnice, de diferite limbi şi culturi care locuiesc 
în Republica Moldova. 
Cu toate acestea, problema minorităţilor este pe cît de importantă, pe atît de sensibilă, 
fiind vorba despre drepturile omului care, de-a lungul anilor, s-au dovedit a fi insuficient 
de protejate. Cu atît mai greu sînt de realizat drepturile persoanelor aparţinînd 
minorităţilor naţionale, drepturi care suscită, prin complexitatea problematicii şi influenţei 
lor, tensiuni politice. 
Dificultăţile de identificare a unui numitor comun, precum şi a unor soluţii juridice general 
acceptabile, avînd ca parte integrantă respectarea standardelor şi aplicarea obligaţiilor 
asumate în condiţii de o extraordinară diversitate, s-au reflectat într-o multitudine de idei 
şi opinii care, la rîndul lor, în mod direct sau indirect, s-au răsfrînt asupra legii în 
ansamblu. Acestea se datorează formulărilor predispuse interpretărilor şi adaptărilor la 
situaţii diferite ale reglementărilor internaţionale, precum şi în mare parte situaţiei de fapt 
existente în cadrul statului nostru. 

                                            

2,11 Ф. M. Бурлацкий, Проблемы прав человека в СССР и в России, Moscova, 1999, р. 77. 

170 Ibidem. 

- L e g e a  cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic 

al organizaţiilor lor, nr. 382-XV, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107/819 din 

04.09.2001. 
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în general, în materia drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor, diferenţele şi chiar 

divergenţele se fac simţite de îndată ce se trece dincolo de nivelul principiilor, 
incontestabile, la abordările concrete, în special, atunci cînd argumentele sînt selectate 
cu subiectivism ori chiar lipsesc cu desăvîrşire, fiind înlocuite prin violenţe de limbaj şi nu 

numai. 
Referindu-ne la legea adoptată de către Parlamentul ţării noastre, putem menţiona că, 
ţinînd cont de cadrul legislativ şi constituţional existent, legea tinde să satisfacă 
interesele legitime ale tuturor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale aflate pe 
teritoriul său2M. Chiar din analiza art. 1 al legii rezultă că elementele esenţiale ale 
identităţii persoanelor care fac parte din minorităţi sînt apartenenţa acestora la o etnie, 
cultura, tradiţiile şi moştenirea culturală a lor, limba şi o altă religie decît a pârtii 
majoritare. Acestea sînt elemente a căror prezenţă este necesară, pentru a fi constatată 
existenţa minorităţii172. 
Elementul etnic este considerat cel mai cuprinzător, incluzînd atît trăsăturile fizice 
distincte, de exemplu, la grupurile rasiale, cît şi cele naţionale, acolo unde trăsăturile 
unui grup coincid cu ale unei naţiuni existente, iar acolo unde nu sînt trăsături fizice 
distincte, se consideră că elementul etnic se exprimă prin cultură şi tradiţii diferite. 
Elementul cultural al minorităţilor, care include tradiţiile, moştenirea culturală şi 
dezvoltarea culturii, este de asemenea foarte important pentru menţinerea identităţii 
persoanelor aparţinînd minorităţilor, fiind considerat cel mai intim legat de originea lor 
distinctă173. 
Dacă ne referim la particularitatea lingvistică, de cele mai multe ori aceasta se identifică 
cu cea etnică, deoarece limba constituie, în mod firesc, unul din principalele indicii ale 
identităţii minorităţilor. Elementul lingvistic rămîne principalul vector al exprimării şi 
afirmării identităţii sub toate aspectele sale. în acest context, legea nominalizată conţine 
şi unele discriminări, mai ales prin stipulările care acordă prioritate limbii ruse în raport cu 
limbile altor etnii - ucraineană, găgăuză, bulgară, lucru accentuat şi de un grup de experţi 
ai Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, care a monitorizat la faţa locului 
implementarea ei. Or, atare discriminare poate conduce, mai devreme sau mai tîrziu, la 
unele conflicte. Conform principiilor general acceptate, nu pot fi realizate unele drepturi şi 
libertăţi în defavoarea altor drepturi şi libertăţi, în cazul nostru urmărindu- se scopul 
rusificării forţate a unor minorităţi. 

în ceea ce priveşte particularitatea religioasă, aceasta nu este întotdeauna definitorie 
pentru identitatea minorităţilor, dar ar trebui luată în consideraţie, deoarece există 
minorităţi al căror element distinctiv îl constituie tocmai religia, chiar dacă celelalte 

                                            

Aceasta reiese, tară îndoială, din cuprinsul prevederilor acestei legi, asupra cărora ne vom referi în 

cele ce urmează. 
21,5 Ion Diaconu, Minorităţile, Bucureşti, 1996, p. 79. 
2(16 Ibidcm. 
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elemente sînt la fel cu ale marii majorităţi a populaţiei originare. Recunoaşterea 

minorităţilor nu depinde în mod exclusiv de voinţa statului în cauză. Aşa se explică art. 2 
din lege, care prevede că orice persoană aparţinînd unei minorităţi naţionale are dreptul 
să aleagă liber dacă aparţine sau nu aparţine minorităţii respective. Prin aceasta se 

urmăreşte să se demonstreze că apartenenţa sau neapartenenţa unei persoane la o 
minoritate este un act al voinţei libere a persoanei respective, care nu trebuie să atragă 
pentru ea nici un dezavantaj sau să o pună într-o situaţie nefavorabilă ei. 

Art. 3 din legea vizată referitor la relaţiile care apar în contextul exercitării drepturilor şi 

libertăţilor aferente apartenenţei la o minoritate naţională se explică de la sine, deoarece 

acestea fac parte din categoria drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Or, art. 

15 şi 16 din Constituţia Republicii Moldova prevede că cetăţenii Republicii Moldova 

beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, jară nici 
o deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie etc.201 

Pe aceleaşi considerente se bazează şi art. 4, 5 ale legii, pentru că, potrivit normelor 

enunţate, statele au obligaţia de a proteja identitatea persoanelor apar- ţimnd 
minorităţilor naţionale20*. Aceasta ar însemna nu numai sensul direct al prevederilor 
enunţate, dar şi cel indirect şi anume, abţinerea statului însuşi de la orice politici sau 

practici de asimilare împotriva voinţei persoanelor respective. 
Pe de altă parte, statul trebuie să asigure şi să creeze condiţiile necesare pentru ca 
persoanele care fac parte din minorităţi să-şi poată menţine şi dezvolta cultura şi să-şi 
păstreze elementele esenţiale ale identităţilor, fiind capabile de a-şi exprima şi promova 
respectiva identitate174 175 176. 
Acestea sînt determinate, în special, de obligaţiile concrete ale statului privind păstrarea 
elementelor definitorii ale persoanelor aparţinînd minorităţilor ce se impun cu precădere, 

în legătură cu drepturile specifice prevăzute pentru acestea, care vizează îndeosebi 
menţinerea şi dezvoltarea elementelor esenţiale ale identităţii minorităţilor ca atare. Aici 

                                            
174 De asemenea, art. 4 din Legea Supremă a statului nostru prevede că dispoziţiile constituţionale 

privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este 

parte. 
20s Tot în acest sens, se impune şi art. 8 alin. (1) din Constituţie, în virtutea căruia ţara noastră se 

obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze 

relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.  
176 Aceasta îşi trage sorgintea şi din documentele internaţionale care conţin aceeaşi idee. Susţinerea 

respectivă poate fi concretizată prin luarea de măsuri legislative şi executive corespunzătoare. In 

funcţie de domeniul de care ţine prevederea în cauză, va fi necesară elaborarea cadrului legislativ în 

vederea punerii în practică a respectivelor prevederi, fie că este vorba de regulamente în acest sens, 

fie de hotărîri ale Guvernului pentru punerea în aplicare a legii date, fie de măsuri organizatorice de 

alt ordin, numai astfel fiind posibilă realizarea acestor obiective.  
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pot fi menţionate articolele de la Capitolul II al legii, care se reflectă asupra majorităţii 

drepturilor garantate şi anume dreptul de a folosi limba maternă, dreptul de a practica şi 
profesa propria religie, dreptul la cultura proprie. 
Cel mai controversat dintre aceste articole şi cel mai des supus dezbaterilor atît 
ştiinţifice, cît şi politice ar fi cel referitor la utilizarea limbii materne în legătură cu o altă 
serie de drepturi garantate prin această lege. Aşa se explică şi faptul că în lege o mare 
parte a articolelor încadrate se referă la această tematică. Chiar realităţile ne arată că 
numeroase populaţii ale lumii, din diferite state, cît şi din 
statul nostru, rămîn ataşate limbii lor naţionale, diferită de cea a majorităţii sau a altor 
comunităţi. 
Astfel, limbile materne ale minorităţilor continuă să se implice în societate, datorită 
faptului că persoanele aparţinînd minorităţilor se identifică cu ele şi îşi regăsesc în ele 
mijloacele necesare de acţiune şi de exprimare. 
Declaraţia ONU din 1992 şi Documentul CSCE de la Copenhaga din 1990 prevăd 
dreptul persoanelor care fac parte din minorităţi de a folosi liber limba lor maternă, atît în 
particular, cît şi în public, precum şi angajamentul statelor de a se strădui să asigure, fără 
a afecta necesitatea studierii de către persoanele respective a limbii oficiale, posibilităţi 
adecvate de studiere a limbii materne sau de instruire în această limbă177. 
Un alt act internaţional cu referire la drepturile minorităţilor este Convenţia asupra 
protecţiei minorităţilor, adoptată în 1994 de Consiliul Europei. Acest document 
aprofundează prevederile referitoare la aceste drepturi178. 
Astfel, este explicabilă introducerea prevederilor referitoare la limba minoritară cu 
implicaţii în diferite aspecte cum ar fi posibilitatea studierii şi instruirii în limba maternă 
(art. 6), accesul la informaţie şi libera folosire a limbii materne (art.7, art. 12 alin. ( 3 ) ) ,  
publicarea actelor normative şi a informaţiei cu caracter public în limba minorităţilor (art. 
8, 11 alin. (3)), precum şi posibilitatea de editare a diferitelor materiale în limba minoritară 
şi organizarea anumitor emisiuni radio şi TV în această limbă minoritară (art. 13). 
Sub influenţa asigurării posibilităţii de utilizare a limbii materne se află un alt aspect 

important al identităţii lingvistice a persoanei, ce rezultă tot din Convenţia- cadru 
menţionată anterior şi care îşi găseşte reflectarea în art. 16 din lege. Acest aspect 
vizează dreptul persoanelor respective de a-şi folosi numele, prenumele şi patronimicul, 

inclusiv în actele oficiale, în forma acceptată în limba lor maternă. O altă particularitate a 
promovării drepturilor minorităţilor este elementul religios. în acest sens, art. 14 din lege 

                                            
2I" Acelaşi document adaugă la această temă angajamentul statelor de a asigura, acolo unde este 

posibil şi necesar. în conformitate cu legislaţia în vigoare, folosirea limbii materne în faţa autorităţilor 

publice. 
178 Aceasta, la rîndul său, prevede păstrarea limbii materne şi angajamentul statelor de a promova 

condiţii necesare în acest scop, precum şi obligaţia de a recunoaşte minorităţilor dreptul de a folosi în 

mod liber, în particular sau în public, oral sau în scris, limba lor maternă. 
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stipulează că “persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul, în condiţiile legii, 

să-şi determine atitudinea faţă de religie, în special să-şi aleagă confesiunea, precum şi 
să desfăşoare, individual sau împreună cu coreligionarii, activitate religioasă de 
iluminare in limba maternă sau în altă limbă pe care o acceptă, să săvîrşească ritualuri, 

să întreţină clădiri de cult, să utilizeze literatură religioasă şi obiecte de rit". Evident că şi 
aceste prevederi sînt binevenite, deoarece trebuie să facă faţă cerinţelor actelor 
internaţionale cum ar fi Documentul CSCE de la Copenhaga. Declaraţia adoptată de 

ONU în 1992, precum şi Convenţia-cadru din 1994 privind protecţia minorităţilor 
naţionale. Deşi religia nu este un element obligatoriu, mai ales la noi în ţară, predominant 
pentru diferenţierea minorităţilor, ea este totuşi considerată ca fiind esenţială pentru 

identitatea etnică a persoanelor care fac parte din minorităţi. 
în principal, pentru asigurarea acestor drepturi religioase, statul este obligat de a nu 
discrimina persoanele aflate sub jurisdicţia lui pe motivul religiei sau convingerii şi de a 
permite menţinerea şi dezvoltarea, practicarea şi profesarea propriei religii, sub diferitele 
aspecte ale acestui drept. De altfel, acestea reies şi din Constituţia Republicii Moldova, 
care prevede, în art. 16, egalitatea în drepturi a cetăţenilor săi fără discriminare de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie etc. 
Legat de acest drept este şi acela care asigură promovarea culturii minorităţilor. în 
legătură cu aceasta, prin includerea prevederilor de la art. 15 din lege, persoanelor 
aparţinînd minorităţilor naţionale li se asigură dreptul să ţină sărbătorile lor naţionale şi să 
comemoreze datele lor istorice, să participe la săvîrşirea de ritualuri ale popoarelor lor şi 
să folosească în particular simbolica lor naţională. 
Aşa cum rezultă şi din actele internaţionale menţionate anterior, obligaţiile care revin 
statelor pentru asigurarea acestor drepturi se concretizează în diferite sfere de acţiune. 
în mare parte, acestea constau în permiterea, încurajarea şi favorizarea realizării 
drepturilor respective, dar în unele cazuri şi luarea de măsuri concrete, în aşa fel îneît să 
fie posibilă crearea de condiţii pentru realizarea drepturilor respective, în cadrul politicilor 
lor statale în ansamblu, atît pe plan intern, cît şi extern. 
Important, de asemenea, este şi art. 17, conform căruia statul contribuie la facilitarea 
contactelor umanitare ale persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale cu patria lor 
istorică. Am putea spune că acest articol se răsfrînge nu numai asupra asigurării 
dreptului minorităţilor la cultură, ci şi la profesarea religiei, promovarea limbii materne şi a 
altor drepturi, ce reies din acestea179. 
Art. 18 din lege prevede dreptul persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale să- şi 
exercite drepturile, atît în mod individual, cît şi asociindu-se, în condiţiile legii, în 

                                            
179 Evident că toate aceste drepturi pot fi realizate în parte, dar pot fi exercitate şi în mod colectiv. 

Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale se pot constitui în organizaţii ce au drepturile care 

sînt acordate, conform legislaţiei în vigoare, asociaţiilor obşteşti, aşa cum stipulează art. 19 alin. (1). 



ASIGURAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN LUME 79 

 

organizaţii (asociaţii, comuniuni, comunităţi, societăţi etc.) cu caracter iluminist, cultural, 
religios şi de binefacere, cu condiţia că nici una din organizaţiile persoanelor aparţinînd 
minorităţilor naţionale nu poate pretinde la reprezentarea monopolizată a intereselor 
minorităţii respective, fapt prevăzut la art. 19 alin. (2). 
în strînsă legătură cu art. 17 este şi art. 20, cu referire la susţinerea pe care trebuie să o 
acorde statul, şi anume: “organizaţiile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale 
beneficiază de susţinerea statului la realizarea programelor în domeniul culturii, ştiinţei, 
învăţămîntului, iluminismului, cercetărilor istorice, binefacerii ”m. 
Conform alin. (4) al art. 20, organizaţiilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale li 
se acordă dreptul de a primi şi a folosi, în condiţiile legii, donaţiile făcute de persoane 
juridice şi fizice. De menţionat şi art. 21, conform căruia “organizaţiile persoanelor 
aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul să colaboreze cu instituţii şi departamente 
din alte ţări, de a căror competenţă ţin problemele ce prezintă interes pentru organizaţiile 
în cauză sub aspectul realizării scopurilor lor statutare 
Cu toate acestea, drepturile precizate nu pot fi realizate în cele mai bune condiţii datorită 
complexităţii fenomenelor vieţii politice, economice şi sociale, atît în plan intern, cît şi 
internaţional, fără exercitarea ansamblului celorlalte drepturi şi libertăţi. în conformitate 
cu cerinţele democraţiei şi ale statului de drept, se prevede dreptul persoanelor care fac 
parte din minorităţi de a lua parte la viaţa politică, economică, socială şi culturală. 
Art. 22 prevede că la elaborarea şi promovarea politicii în domeniul culturii şi 
învăţămîntului minorităţilor naţionale, Guvernul, ministerele, departamentele, autorităţile 
administraţiei publice locale vor consulta organizaţiile persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale, ale căror interese sînt atinse în deciziile respective. 
Tot la acest capitol se impune şi art. 30 din Constituţia Republicii Moldova, care susţine 
dreptul de reprezentanţă şi de participare la administrare, desfăşurat la Capitolul IV din 
lege, care stipulează în mod expres că cetăţenii Republicii Moldova dispun de dreptul de 
a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor. 
Tocmai din aceste considerente se impun şi art. 23,24 şi 25 din lege, care acordă 
persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale posibilitatea să obţină în urma alegerilor, 
conform legislaţiei în vigoare, reprezentanţă în Parlament şi în consiliile locale180 181. 
Acest drept de reprezentare este asigurat şi în celelalte ramuri ale puterii în stat. Astfel, 
conform art. 24 al legii, persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul de 
reprezentanţă aproximativ proporţională în structurile puterii executive şi ale celei 
judecătoreşti de toate nivelurile, în armată, în organele de drept. Este vorba aici de ceea 

                                            
180 Pentru asigurarea acestor prevederi, alin. (2) şi (3) ale art. 20 stipulează că unele din programele 

de interes deosebit, stabilite la alin.(l), pot fi susţinute financiar de către stat în urma selectării 

acestora prin concurs. 
181 Acest domeniu presupune crearea condiţiilor pentru ca persoanele în cauză să-şi poată expune 

cuvîntul, în formele corespunzătoare, în organele legislative şi executive ale statului. 
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ce se numeşte democraţia participativă, bazată pe instituţii şi norme în care fiecare 
persoană poate să participe la viaţa publică în formele prevăzute de lege. 
în legătură cu acestea, Convenţia-cadru din 1994 adoptată de Consiliul Europei obligă 
statele-părţi să creeze condiţiile necesare pentru participarea efectivă a persoanelor 
care fac parte din minorităţi la viaţa culturală, socială şi economică, precum şi la treburile 
publice, mai ales cele care le afectează în mod direct-1 . 
în încheiere pot fi argumentate şi art. 26,27 şi 28 din lege, potrivit cărora realizarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale presupune 
îndeplinirea obligaţiunilor acestor persoane faţă de statul Republica Moldova şi nu poate 
limita drepturile şi interesele legitime ale altora. 
Era firesc ca art. 28 să prevadă faptul că dacă în actele juridice internaţionale privind 
drepturile omului la care Republica Moldova a aderat sînt stabilite alte prevederi decît 
cele din legislaţia Republicii Moldova cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, inclusiv la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, se aplică 
prevederile actelor juridice internaţionale. Acestea îşi găsesc practic reflectarea în 
prevederile art. 4 din Constituţia Republicii Moldova, care stipulează că dispoziţiile 
constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte 
tratate la care Republica Moldova este parte. In cazul în care există neconcordanţe între 
pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care statul nostru 
este parte şi legile interne, prioritate au reglementările internaţionale. 
în concluzie, avînd în vedere că Republica Moldova este un stat suveran, de drept, care 
consideră demnitatea umană, drepturile şi libertăţile omului valori supreme şi garantate, 
respectarea şi ocrotirea persoanei o îndatorire primordială a statului şi care s-a obligat să 
respecte dreptul internaţional şi tratatele internaţionale la care este parte, adoptarea 
Legii cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul 
juridic al organizaţiilor lor a fost o obligaţie în urma prevederilor constituţionale propuse 
ca obiective de realizare primordială a politicii statului, atît pe plan intern, cît şi în 
domeniul relaţiilor internaţionale. 

§ 5. Protecţia refugiaţilor - un element primordial al protecţiei drepturilor omului 
De-a lungul anilor, comunitatea internaţională a conştientizat faptul că protecţia 
refugiaţilor înseamnă manifestarea solidarităţii faţă de persoanele cele mai ameninţate 
din lume. în condiţiile în care unele guverne nu vor sau nu sînt în stare să- şi protejeze 
cetăţenii, aceştia pot suferi atît de mult de pe urma încălcării grave a drepturilor lor, încît 
sînt forţaţi să se refugieze într-o altă ţară182 183. Evident, răspunderea pentru protecţia 

                                            
182 întru respectarea acestora au fost prevăzute normele de la art. 25 şi 29 ale legii, în baza cărora sînt 

create şi activează în ţara noastră Departamentul Relaţiilor Interetnice - organ responsabil de 
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cetăţenilor le revine statelor sub jurisdicţia cărora ei se află. Refugiaţii, anume din cauza 
că nu-şi pot exercita drepturile în ţara lor, sînt nevoiţi să-şi încredinţeze soarta altor state. 
Aceasta este problema cea mare, care tocmai a şi determinat necesitatea adoptării unui 
document cu caracter universal, capabil să reglementeze drepturile şi libertăţile unor 
asemenea persoane. Adoptarea în anul 1951 a Convenţiei privind statutul refugiaţilor 
vine să încununeze eforturile depuse de mai multe guverne întru garantarea eficientă a 
drepturilor şi a libertăţilor refugiaţilor. Experienţa a demonstrat necesitatea de a defini 
noţiunea de “refugiat”, de a stabili nişte norme minime pentru tratamentul persoanelor 
cărora li se recunoaşte dreptul de refugiat, de a fixa juridic atît drepturile şi 
responsabilităţile acestora, cît şi obligaţiile ce le revin statelor-părţi la Convenţie. De 
aceea a şi fost adoptat şi deschis spre ratificare Protocolul adiţional din 1967. 
Conform documentelor menţionate, statutul de refugiat i se poate recunoaşte persoanei 
care: 
- are o temere bine întemeiată de persecuţie din cauza rasei, religiei, cetăţeniei, 

apartenenţei la un anumit grup social sau a opiniei publice; 

- se află în afara ţării de origine; 
- nu poate sau nu vrea să se pună sub protecţia acelei ţări sau să se întoarcă acolo, de 

teama persecuţiei. 
S-a considerat că mişcările de populaţie sînt cauzate de consecinţele celui de-al doilea 
război mondial. însă lumea a continuat şi după aceasta să fie cutremurată de războaie 
locale, conflicte annate, de discriminări în masă, catastrofe ecologice etc., fapt care a 
intensificat procesele de migraţie în căutarea unor adăposturi mai sigure şi 
neprimejdioase. 
Or, importanţa Convenţiei este acum mai pertinentă ca oricînd, întrucît în multe părţi ale 
lumii continuă să aibă loc violări ale drepturilor omului, fapt ce cauzează apariţia unui 
număr impunător de refugiaţi. 
Convenţia a încorporat conceptele fundamentale ale regimului de protecţie a refugiaţilor 
şi a continuat să rămînă fundamentul acestui regim de protecţie pînă în zilele noastre. 
Prevederile ei reprezintă o piatră de temelie în elaborarea normelor privind tratamentul 
acordat refugiaţilor. 
Acest instrument internaţional a rezistat în timp, pentru că textul din 1951 are o 
semnificaţie juridică, politică şi etică ce merge dincolo de tennenii săi specifici. 
Semnificaţia juridică constă în stabilirea normelor de bază pentru acţiunile de principiu, 
iar cea politică asigură cadrul cu adevărat universal, conform căruia statele pot coopera 
şi împărţi răspunderea care derivă din deplasarea forţată a persoanelor. Semnificaţia 

                                                                                                         

promovarea politicii de stat în domeniul relaţiilor interetnice, Casa Naţionalităţilor, care este un 

centru cultural şi organizatoric al organizaţiilor etnoculturale republicane, precum şi alte asociaţii ale 

acestor minorităţi. 
;!b Ghid pentru parlamentari, nr. 2, 2001, p. 8. 
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etică rezidă în declaraţia unică a celor 141 de state- părţi la Convenţie (septembrie 2001) 
privind angajamentul lor de a susţine şi proteja drepturile unora dintre oamenii cei mai 
vulnerabili şi mai dezavantajaţi. 
Convenţia din 1951 şi Protocolul adiţional din 1967 conţin trei tipuri de prevederi: 
- care dau o definiţie generală persoanelor care sînt şi care nu sînt refugiaţi, precum şi 

a celor care au fost refugiaţi, dar au încetat a mai fi; 
- care definesc statutul juridic al refugiaţilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora 

în ţara de refugiu. (Deşi aceste prevederi nu au o influenţă în procesul 
de determinare a statutului de refugiat, autoritatea căreia i s-a încredinţat acest 
mandat trebuie să le cunoască, deoarece deciziile sale pot avea consecinţe deosebit 
de importante pentru persoana interesată sau familia sa); 

- care se referă la implementarea acestor documente din punct de vedere administrativ 
şi diplomatic (Articolul 35 al Convenţiei din 1951 şi art. II al Protocolului din 1967 
conţin un angajament al statelor-părţi de a coopera cu Biroul înaltului Comisariat al 
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în exercitarea funcţiilor sale şi, în special, de a-i 
facilita îndatoririle sale de supraveghere a aplicării acestor documente). 

Prin aderarea la Protocol, statele acceptă să aplice majoritatea articolelor din Convenţia 
privind statutul refugiaţilor (articolele 2-34 inclusiv) la toate persoanele acoperite de 
definiţia refugiatului din Convenţie. Totuşi, marea majoritate a statelor au preferat să 
adere atît la Convenţie, cît şi la Protocol. Astfel, statele reafirmă faptul că ambele 
documente au un rol central în sistemul internaţional de protecţie a refugiaţilor. 
Exodurile masive au condus şi la apariţia unor instrumente cu caracter regional în 
materie de drepturi ale refugiaţilor. Menţionăm aici Convenţia Organizaţiei Unităţii 
Africane (OUA) adoptată la 10 septembrie 1969, în vigoare din 20 iunie 1974. Acest 
document reglementează aspectele concrete ale problemelor refugiaţilor din Africa. Un 
alt instrument este Declaraţia de la Cartahena din 22 noiembrie 1984 pentru America 
Centrală şi America Latină. Declaraţia în cauză defineşte calitatea de refugiat, stabileşte 
drepturile şi îndatoririle unor atare persoane, obligaţiile statelor-părţi la Declaraţie184. 
Totuşi, Convenţia din 1951 rămîne a fi un instrument juridic viabil cu caracter universal. 
Ea produce şi pentru Republica Moldova efecte juridice directe, prevederile acesteia 
omiţînd lacunele legislaţiei naţionale existente. Or, problemele refugiaţilor nu sînt limitate 
nici în spaţiu, nici în timp. 
Aşezarea geografică favorabilă a Republicii Moldova, transparenţa hotarului din partea 
de est au generat sporirea fluxului de străini sosiţi prin diverse filiere. Ca rezultat, statul 
nostru se confruntă cu un şir de probleme, printre care şi cea a fluxului în creştere al 
străinilor sosiţi sau aflaţi ilegal pe teritoriul ţării, o parte dintre ei fiind solicitanţi de azil. 
Republica Moldova a aderat la Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor (în vigoare 

                                            
17 Mecanismele bazate pe tratatele ONU şi problemele refugiaţilor, Chişinău, 2002. 
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din 31 ianuarie 2002), astfel prevederile acesteia completează cadrul juridic intern care 
urmează a fi respectat cu stricteţe de către orice persoană. 
Putem afirma că statul nostru a depus eforturi pentru a se încadra în comunitatea 
internaţională, elaborînd mecanisme eficiente pentru soluţionarea problemelor 
refugiaţilor atît sub aspect juridic, cît şi în plan politic. 
Este vorba în primul rînd de Legea cu privire la statutul refugiaţilor din 25.07.2002 şi care 
este conformă prevederilor dreptului şi normelor internaţionale în domeniu. Adoptarea şi 
implementarea ei reprezintă cheia consolidării azilului, a efi- cientizării protecţiei şi 
asigurării unei baze pentru căutarea unor soluţii în problemele refugiaţilor. încorporarea 
dreptului internaţional în legislaţia naţională este deosebit de importantă mai ales în 
domeniile care nu sînt reglementate de Convenţia respectivă, cum ar fi procedura de 
determinare a statutului de refugiat. 
în Legea Republicii Moldova cu privire la statutul de refugiat este reglementată 
procedura de acordare a statutului de refugiat într-un capitol aparte (Capitolul VIII), care 
presupune următoarele etape: cererea de acordare a statutului de refugiat; 
intervievarea; colectarea probelor; verificarea informaţiei prezentate de solicitantul la azil 
de către consilierul de eligibilitate al Direcţiei Principale pentru Refugiaţi; adoptarea 
deciziei privind cererea de acordare a statutului de refugiat. 
în acelaşi timp, nu se poate trece cu vederea şi situaţia persoanelor intern strămutate 
(PIS), apărute ca urmare a conflictului militar din 1992 din regiunea de est a republicii. La 
soluţionarea problemelor refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil, a persoanelor intern 
strămutate a contribuit foarte mult Reprezentanţa ICNUR în Moldova, care activează din 
1997 şi-şi exercită funcţiile în conformitate cu mandatul său şi cu acordul Republicii 
Moldova. 
ICNUR cooperează cu Guvernul Republicii Moldova în vederea asigurării protecţiei şi 
asistenţei umanitare a refugiaţilor, solicitanţilor de azil, iflClllSÎV â ţlCI“ soanelor intern 
strămutate, infonnării publicului privind situaţia refugiaţi lor/so- licitanţilor de azil ajunşi pe 
teritoriul Republicii Moldova, soluţionării problemelor cu care se confruntă această 
categorie de persoane în lume, pronosticurile în domeniu etc.



 

Î N C H E I E R E  î n  p r o c e s u l  d e  c e r c e t a r e  a  t e m e i  Asigurarea drepturilor 
omului în lumea contemporană a m  e f e c t u a t  o  i n v e s t i g a ţ i e  p r i v i n d  
g a r a n t a r e a  l i b e r t ă ţ i l o r  f u n d a m e n t a l e  d e  c ă t r e  i n s t i t u ţ i a  
o m b u d s m a n u l u i  î n  R e p u b l i c a  M o l d o v a .  î n  c o n c l u z i e ,  p u t e m  
a f i r m a  c ă  p r o b l e m e l e  r e f e r i t o a r e  l a  a s i g u r a r e a  ş i  a p ă r a r e a  
d r e p t u r i l o r  o m u l u i  î n  d i f e r i t e  ţ ă r i  a l e  l u m i i  s î n t  a c e l e a ş i ,  d o a r  
c ă  m o d a l i t ă ţ i l e  d e  a b o r d a r e  a  l o r  s î n t  d i f e r i t e ,  p r e c u m  d i f e r i ţ i  
s î n t  ş i  o a m e n i i .  L a  o r a  a c t u a l ă ,  d e m o c r a ţ i a  î n  ţ a r a  n o a s t r ă  
e s t e  î n c ă  fragilă, f ă r ă  o  p o p u l a ţ i e  c u  m e n t a l i t a t e  m o d e r n ă  
f o r m a t ă ,  i a r  î n  l i p s a  u n o r  n o r m e  c a r e  s ă  a s i g u r e  d r e p t u r i l e  
p o l i t i c e ,  s o c i a l e ,  e c o n o m i c e  ş i  c u l t u r a l e ,  s e  c e r e  c o n s o l i d a r e a  
g r u p u r i l o r  ş i  i n s t i t u ţ i i l o r  s o c i a l e ,  e d i f i c a r e a  î n  a c e s t  s e n s  a  
î n t r e g i i  s o c i e t ă ţ i  c i v i l e .  
Astfel, este necesară o colaborare amplă a tuturor organizaţiilor implicate în procesul de 
democratizare a societăţii şi de asigurare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului. Această colaborare ar facilita traversarea căilor anevoioase ale tranziţiei. 
în acest sens, un rol aparte le revine organizaţiilor neguvemamentale, care tind să ţină sub 
control strict activităţile funcţionarilor publici, contribuie la promovarea unor norme morale 
şi legislative corecte. De menţionat, însă, că structurile existente au, din păcate, o 
activitate mai mult declarativă şi neeficientă, iar obiectivele propuse de unele organizaţii nu 
întotdeauna corespund idealurilor societăţii. 
în perioada de tranziţie în care ne aflăm este dificil de a sesiza gama întreagă de probleme 
existente în raport cu cetăţenii, pentru care prevalează doar dreptul de “consumator” al 
libertăţilor democratice şi intr-o măsură minimă responsabilităţile pe care trebuie să şi le 
asume. 
Primordial în apărarea drepturilor economice, politice şi culturale ale cetăţenilor este 
aspectul social sub toate formele sale. Din perspectiva drepturilor omului, desfăşurarea 
reformelor economice trebuie să aibă loc în paralel cu elaborarea şi aplicarea unui 
mecanism eficient de protecţie socială prin consolidarea mecanismului de control social, 
imparţial asupra activităţii sectorului guvernamental şi chiar neguvemamental. 
în opinia unor specialişti, în plan global, la moment, există cîteva mari pericole în măsură 
să afecteze grav opera de afirmare şi asigurare a drepturilor şi libertăţilor omului. Unul din 
ele ar fi aşa-numitul pericol al blazării. El planează mai ales asupra ţărilor cu o democraţie 
deja consolidată şi unde, în virtutea acestui fapt, atît guvernele, cît şi societatea civilă, 
subestimează importanţa implicării active şi consecvente în procesul de protecţie şi 
promovare a drepturilor cetăţeneşti. Şi mai dezastruos poate fi pericolul optimismului 
înregistrat în ţările care au purces relativ nu demult pe calea democraţiei, el 
manifestîndu-se mai cu seamă în inerţie, în falsa speranţă că lucrurile merg bine de la 
sine, fiind generat de declaraţiile puterii şi lipsa la cetăţeni a cunoştinţelor suficiente în 
domeniul drepturilor omului, în opinia noastră, avînd experienţa Republicii Moldova, există 
şi aşa-numitul pericol al modei. Acesta, întrunind şi pericolul optimismului, le paşte pe 
ţările cu o 
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democraţie fragilă şi care, pentru a fi în rînd cu lumea, se conformează juridic standardelor 
universale de drepturi ale omului (prin ratificarea de către putere a diverselor convenţii şi 
pacte internaţionale sau regionale), dar care practic mimează garantarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti. O atare situaţie, justificată de putere prin necesitatea consolidării 
unităţii naţionale, a stabilităţii şi dezvoltării, tolerată pînă la un anume moment de 
comunitate, poate conduce la încălcări în masă ale principiilor democratice general 
acceptate, unnate de explozii sociale imprevizibile. 
Iată de ce, în acest context, devine imperioasă necesitatea consolidării unei instituţii 
naţionale cu adevărat independente, care să poată intra de fiecare dată în conflict cu 
statul, cînd situaţia o cere, pentru a proteja interesele legitime ale individului. 
Propunem cîteva recomandări care, în opinia noastră, ar putea contribui la perfecţionarea 
legislaţiei naţionale şi a mecanismului de garantare a drepturilor omului. Ne referim, în 
primul rînd, la necesitatea sporirii în societate a credibilităţii, la consolidarea instituţiei 
avocatului parlamentar ca garant naţional privind asigurarea protecţiei drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti. Aşadar, în calitate de legefe- renda recomandăm completarea 
Constituţiei Republicii Moldova cu un nou capitol intitulat “Avocatul poporului” cu articolele 
60 şi 61, avînd următorul conţinut: Articolul 60 - “Avocatul poporului activează în cadrul 
Centrului pentru Drepturile Omului şi are menirea de a asigura garantarea respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului consfinţite în Constituţie, precum şi în 
actele juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte”; 
Articolul 61 - „Avocatul poporului este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat. Modul de alegere şi de executare a mandatului de către avocatul poporului este 
stabilit prin lege organică”. 
Susţinem oportunitatea completării art. 73 din Constituţie, după cum urmează: ’’Dreptul de 
iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii Moldova, 
avocatului poporului şi Guvernului”. Respectiv, art. 29 din Legea cu privire la avocaţii 
parlamentari se va completa cu un nou alineat, avînd următorul conţinut: 

,,c) Avocatul poporului are dreptul la iniţiativă legislativă” 

- Articolele 4, 5 şi 9 din Legea nr. 82-83/671 din 11.12.1997 vor fi aduse în concordanţă 

cu articolul 61 din Constituţie; 

- Articolul 31 din Legea 82-83/672 să fie divizat în două alineate, după cum urmează: 

„Avocaţii poporului au dreptul: 

a) să sesizeze Curtea Constituţională în vederea controlului constituţionalităţii legilor şi 
hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi 
dispoziţiilor Guvernului; 

b) să sesizeze Curtea Constituţională în vederea controlului constituţionalităţii actelor 
legale naţionale asupra corespunderii lor principiilor general acceptate şi prevederilor 
stipulate în pactele, convenţiile în domeniul drepturilor omului Ia care Republica 
Moldova este parte”.
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