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1. INTRODUCERE
Pe rol la Curtea Constituţională a Republicii Moldova se află în examinare sesizarea
nr. 109a/2020 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolul 1 al Legii
nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice.
La data de 10 iulie 2020 Avocatul Poporului a fost invitat să prezinte opinia asupra
sesizării menţionate. Ca răspuns la solicitarea Curţii Constituţionale, Avocatul Poporului
prezintă Opinia sa, în temeiul art. 16 lit. f) din Legea nr.52 din 03.04.2014 cu privire la
Avocatul Poporului prin prisma respectării standardelor în domeniul drepturilor omului.
2. NORMELE CONTESTATE
Prevederile din articolul 1 al Legii nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi
ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice:
,, Art. 1. - Conform articolului 2 alineatul 1 subalineatul trei din legea menţionată, membri
ai familiei persoanelor supuse represiunilor se consideră soţul, soţia, copii, părinţii, alte
rude şi tutorii care au fost siliţi sau nevoiţi să urmeze persoana reprimată în exil sau la
locul de deţinere specială.
Copiii persoanelor supuse represiunilor care s-au născut în locurile de represiune sau în
drum spre ele se consideră copii proveniţi din căsătoria încheiată pînă la represiune.
Persoanele care au fost întreţinute de persoanele supuse represiunilor pînă la represiune
şi au rămas fără îngrigire în urma represiunilor sau executării întreţinătorului se
consideră persoane rămase fără îngidjire. ”

3. STANDARDELE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE RELEVANTE
Constituţia Republicii Moldova
Articolul 1 Statul Republica Moldova
(3) 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.
Articolul 4 Drepturile şi libertăţile omului
(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
regi ementări 1e internaţionale.

Articolul 15 Universalitatea
Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin
Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
Articolul 16. Egalitatea
(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă
politică, avere sau de origine socială.
Articolul 23 Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle
(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. In acest
scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.
Articolul 47. Dreptul la asistenţă şi protecţie socială
(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care
să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea,
locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.
(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrîneţe
sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări
independente de voinţa lor.
Articolul 54. Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(1) In Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor
prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional
şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării
economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor,
protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării
informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 2024.
(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate
atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.
DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI
Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta
Declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă,

religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere
sau orice alte împrejurări. în afară de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul
politic, juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului de care ţine o persoană, fie că
această ţară sau teritoriu sînt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte
limitări a suveranităte.
Articolul 7
Toţi oamenii sînt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie
a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar
viola prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.

PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE ECONOMICE,
SOCIALE ŞI CULTURALE
Articolul 2
2. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor
fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie
politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă
împrejurare.
ARTICOLUL 9
Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la securitate
socială, inclusiv asigurări sociale.4

4. CONCLUZII
Parlamentul, condamnând în mod hotărât represiunile politice săvârşite de organele
de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare în perioada regimului totalitar şi
încălcarea gravă de către aceste organe a normelor de drept şi morale, şi în scopul
reabilitării victimelor represiunilor, reintegrării lor în drepturile politice, sociale şi
cetăţeneşti, compensării pagubelor materiale pricinuite, precum şi lichidării altor
consecinţe ale samavolniciei regimului totalitar, a adoptat Legea nr. 1225/1992 privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice.
Analizând prevederile legale constatăm că în conformitate cu art.2 din Legea
nr. 1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, victime ale
represiunilor politice se consideră: „persoanele care au avut de suferit de pe urma
represiunilor politice prevăzute în art.l al Legii; membrii familiei persoanelor supuse
represiunilor, inclusiv copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre
ele; persoanele care au fost impuse sau nevoite să-şi urmeze părinţii, rudele, tutorii în exil

ori la locul de deţinere specială, sau rămase fără îngrijirea acestora, precum şi copii
persoanelor executate în urma represiunilor politice”.
Prin Legea nr.296/1994, Parlamentul a interpretat unele prevederi ale Legii privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice, inclusiv articolul 2 alineatul întâi subalineatul
al treilea din legea menţionată. Conform prevederilor legii de interpretare, membri ai
familiei persoanelor supuse represiunilor se consideră soţul, soţia, copiii, părinţii, alte rude
şi tutorii care au fost siliţi sau nevoiţi să urmeze persoana reprimată în exil sau la locul de
deţinere specială. Copii ai persoanelor supuse represiunilor care s-au născut în locurile de
represiune sau în drum spre ele se consideră doar copiii proveniţi din căsătoria încheiată
până la represiune.
Avocatul Poporului constată că, la data de 04 iulie 2016, Guvernul Republicii
Moldova a examinat iniţiativa legislativă a unui grup de deputaţi din Parlamentul
Republicii Moldova, prin care s-a solicitat modificarea unor prevederi ale Legii nr.
296/1994 pentru interpretarea unor prevederi din Legea privind reabilitarea victimelor
represiunilor politice. Ca urmare, prin Hotărîrea Guvernului nr. 828 din 04 iulie 2016 s-a
prezentat Parlamentului avizul la proiectul de lege pentru modificarea legii menţionate.
Potrivit avizului respectiv ’’pentru schimbarea soluţiei juridice determinată de Parlament
prin legea de interpretare (Legea nr.296-XIII din 23 noiembrie 1994) este necesară
amendarea legii de bază (Legea nr.1225 -XII din 8 decembrie 1992). Ulterior, prin
răspunsul oferit unuia dintre petenţi la 10.12.2018, Ministerul justiţiei1 a reiterat aceeaşi
soluţie.
De menţionat, că pentru a remedia problema ce face obiectul sesizării, Avocatul
Poporului s-a adresat Parlamentului Republicii Moldova2 (subiecţilor cu drept de iniţiativă
legislativă) cu propunerea de a iniţia procedura de modificare a art.2 din Legea nr.
1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, precum şi art. 1 din Legea
nr. 296/1994, astfel încât să fie incluse în categoria victimelor represiunilor politice toate
persoanele care au avut de suferit de pe urma represiunilor, fără nici o discriminare.
De asemenea, cu referire la această problemă s-a expus şi Consiliul pentru
prevenirea şi eliminarea nediscriminării şi asigurarea egalităţii.
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea nediscriminării şi asigurarea egalităţii3 a
menţionat că toţi copiii născuţi în locurile de represiune sau în drum spre ele, indiferent de
faptul dacă provin din căsătoria încheiată până la represiune, ori din căsătoria încheiată în
timpul represiunilor ori copiii proveniţi din afara căsătoriei, se află în aceeaşi situaţie - ei
sunt copiii persoanelor care au fost private de libertate, exilate, deportate, trimise la muncă
silnică. Mai mult ca atât, nici copiii născuţi deja la momentul represiunii nici cei născuţi
după începerea acestui proces, nu au fost ei înşişi judecaţi sau condamnaţi, dar în virtutea
anumitor circumstanţe, părinţii lor au fost condamnaţi. Similar, copiii proveniţi din
căsătorii încheiate până la represiune şi copiii proveniţi din căsătoriile încheiate în locurile
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de represiune au fost limitaţi în drepturi şi libertăţi, deoarece părinţii lor erau exilaţi,
deportaţi condamnaţi în aceste locuri. Aceştia au fost supuşi unui tratament similar din
partea organelor de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare.
In cazul examinat, Consiliul observă că diferenţa de tratament se bazează pe criteriul
statutului copilului născut în locurile de represiune. Astfel, persoanele care au statut de
copii proveniţi din relaţia de concubinaj, nu sunt recunoscuţi victime ale represiunilor
politice din considerentul că la momentul naşterii lor părinţii nu erau căsătoriţi sau
conceperea lor a avut loc înainte de represiune.
In susţinerea celor stabilite de Consiliu, consider că prevederile în vigoare
generează un tratament discriminatoriu prin excluderea de sub protecţia Legii
nr. 1225/1992, din rândurile victimelor represiunilor politice, a copiilor născuţi în locurile
de represiune, proveniţi din căsătorii încheiate după represiune sau din afara căsătoriei.
Acest tratament diferit instituit fără o justificare obiectivă şi rezonabilă, este contrar
prevederilor art.16 coroborat cu art. 47 din Constituţie cu privire la egalitate şi dreptul la
asistenţă şi protecţie socială, precum şi prevederilor art.7 şi 22 din Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului; art.2, alin.(2) şi art. 9 din Pactul internaţional cu privire la drepturile
economice, sociale si culturale.
In acest context, menţionez constatările Curţii Europene a Drepturilor Omului
(CtEDO). In cauza Câmp şi Bonrimivs Olanda\ precum şi în cauza Mitzingervs Germania,
CtEDO a recunoscut violarea art. 14 (interzicerea discriminării) coroborat cu art. 8
(protecţia şi respectul vieţii de familie) în situaţiile în care statul a tratat diferit copiii
proveniţi din aceeaşi părinţi, doar din considerentul că au fost născuţi în afara căsătoriei.
Curtea a subliniat faptul că nu pot fi îngrădite anumite drepturi ale copilului doar din
considerentul că provine din căsătoria neînregistrată.
Fiecare stat parte la Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale
şi culturale se angajează să acţioneze, atât prin propriul său efort, cât şi prin asistenţă
şi cooperare internaţională, în special pe plan economic şi tehnic, folosind la maximum
resursele sale disponibile, pentru ca exercitarea deplină a drepturilor recunoscute în
prezentul Pact să fie asigurată progresiv prin toate mijloacele adecvate, inclusiv prin
adoptarea de măsuri legislative.
Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale garantează în
art.2 alin.(2) că statele părţi se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor fi
exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie
politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau pe orice altă
împrejurare. în comentariul general nr.20 la prezentul pact se explică ce este
nondiscriminare, iar la pct.26 se explică faptul că naşterea este un criteriu protejat şi orice
diferenţă bazată pe acest statut este interzisă.
Reiterez că, deşi, statul beneficiază de o amplă marjă de apreciere în domeniul
securităţii sociale, prin urmare este în drept să extindă protecţia socială mai multor
categorii de persoane, totuşi acesta este obligat să asigure un tratament egal şi4
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echitabil pentru toate categoriile de persoane care au avut de suferit în rezultatul
represiunilor politice.
Prin garanţiile de protecţie socială instituite în art. 47 din Constituţie, statul asigură
bunăstarea cetăţenilor, acordându-le asistenţă socială în cazurile prevăzute de lege. Prin
urmare, obligaţia constituţională a statului este de a lua măsuri adecvate pentru asigurarea
necesităţilor vitale ale cetăţenilor săi, inclusiv în situaţii excepţionale.
Având în vedere circumstanţele expuse supra constat existenţa unei lacune în cadrul
normativ menţionat, care generează încălcarea drepturilor prevăzute de art. 16 şi 47 din
Constituţie, prin limitarea cercului de persoane, care pot fi recunoscute drept victime ale
represiunilor politice. In consecinţă, se exclud din domeniul de reglementare a cadrului
normativ copiii care au fost născuţi în timpul represiunilor, indiferent de faptul dacă părinţii
au fost sau nu căsătoriţi sau au încheiat căsătoria în timpul represiunilor politice.
In opinia mea, lacuna poate fi remediată prin operarea modificărilor în prevederile
art.2 din Legea nr. 1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, precum
şi art. 1 al Legii nr.296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale legii privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice.
In concluzie, prevederile articolului 1 al Legii nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru
interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
contravin art. 16 coroborat cu art.47 din Constituţia Republicii Moldova.
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